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به نام خداوند جان و خرد
مقدمه

جلد هشتم از مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده ،شامل متن کامل آرای ترافعی است که
دیوان از ماه ژوئن سال  3322تا ژوئن  3322میالدی (مطابق با تیرماه  3188تا تیرماه  )3182صادر کرده است.
آرای چاپ شده در این جلد با آرای موجود در جلدهای  30تا  02مجموعه انگلیسی مطابقـت داده شـده و بـه
همان ترتیب ،استخراج ،طبقهبندی و تنظیم گردیده است .ایـن آرا از حکـم شـماره  122در پرونـده شـماره 300
شروع شده ،با حکم شماره  123در پرونده شماره  303خاتمه مییابد .در انتهای کتاب نمایه کلمات کلیدی آمـده
که براساس متن انگلیسی آرا تنظیم شده است.
پژوهشگران می توانند برای دسترسی به متن انگلیسی آرا ،به مجلدات انگلیسی یـا سـایت رسـمی دیـوان بـه
نشانی ( )www.iusct.netمراجعه کنند.
الزم است از تالش همه عزیزانی که در گردآوری و انتشار این مجموعه یاری کردهاند تشکر و قدردانی کنم.
محسن محبی
رئیس مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری
زمستان 3131

پرونده شماره  511ـ شعبه سه
حکم شماره 803ـ511ـ8
خواهان :اکسان ریسرچ اند انجینیرینگ کامپنی
خواندگان :شرکت ملی نفت ایران ،بانک مرکزی ایران و دولت ایران
به تاریخ 3100/7/00 :ثبت شد
حکم
حاضران

از جانب خواهان :آقای آلبرت پی .لیندمن ،وکیل و نماینده خواهان ،آقای جورج ث .فاونده تاکیس
وکیل خواهان
از جانب خوانده :آقای محمد کریم اشراق ،نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
دکتر محمد تقی نادری ،مشاور حقوقی نماینده رابط ،آقای حسین پیران ،دستیار حقوقی نماینده رابط
آقای علی اکبر ماهرخ زاد ،نماینده شرکت ملی نفت ایران
آقای سید مهدی حسینی ،نماینده فنی شرکت ملی نفت ایران
آقای محمد اختراعی صناعی ،نماینده بانک مرکزی
سایر حاضران :آقای جان کروک ،نماینده رابط ایاالت متحده امریکا
اول) سوابق امر

 .3در تاریخ  34دسامبر  01[ 3323آذر ماه  ]3182اکسان ریسرچ انـد انجینیرینـگ کـامپنی («اکسـان ریسـرچ»)
ادعایی کالً به مبلغ  4800020/33دالر آمریکا علیه شرکت ملی نفت ایران («شرکت نفت») بابت نقض ادعایی دو
فقره قرارداد توسط شرکت یاد شده به ثبت رسـاند .از بانـک مرکـزی ایـران («بانـک مرکـزی») و دولـت ایـران
(«ایران») (که مجتمعاً همراه با شرکت نفت« ،خواندگان» نامیده میشوند) ،به عنوان خوانده نـام بـرده شـده بـود.
اکسان ریسرچ همچنین خواستار بهره ،حقالوکاله و هزینههای داوری است.
 .0شرکت نفت و بانک مرکزی لوایح دفاعیهای ثبت نمودند .شرکت نفت همچنین دادخواست متقابلی شـامل
چندین فقره ادعا به ثبت رسانده ،بهره و هزینههای داوری را نیز مطالبه کرد.
 .1طرفین در مورد کلیه موضوعات پرونده لوایحی به ثبت رساندند.
 .7در تاریخ  31ژانویه  01[ 3322دیماه  ]3188جلسه استماعی برگزار شد .طـرفین در جلسـه حاضـر شـده،
استدالالت خویش را شفاهاً ارائه نمودند.
 .1آقای کارل اف .سیلنز به موجب دستور شماره  03مورخ سوم فوریه  34[ 3322بهمـنمـاه  ]3180ریاسـت
دیوان ،بهعنوان عضو دیوان در جلسه استماع و صدور حکم پرونده حاضر شرکت جست.

حکم شماره 803ـ511ـ8
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دوم) صالحیت

 .0اکسان ریسرچ ادعا میکند که شرکتی است که طبق قوانین ایالت دلهور تشکیل گردیده و لذا در مفهوم بیانیـه
حل و فصل دعاوی تبعه ایاالت متحده محسوب میشود .شرکت نامبرده اظهار میدارد کـه شـرکت تابعـه تمامـاً
متعلق به اکسان کورپوریشن است و متجاوز از  02درصد سـهام سـرمایهای اکسـان کورپوریشـن بـه شـهروندان
امریکایی تعلق دارد .اکسان ریسرچ گواهینامه دبیر ایالتی ایالت دلهور را تسلیم کرده کـه ضـمن آن گـواهی شـده
است که شرکت یاد شده در سال  3300تحت عنوان «استندارد دیولوپمنت کامپنی» طبق قوانین آن ایالت تأسیس
یافته و کماکان تا تاریخ  03اوت [ 3320هفتم شهریورماه  ]3184دایر بوده است .اکسـان ریسـرچ همچنـین یـک
نسخه گواهینامه دبیر ایالتی ایالت نیوجرسی را ارائه نموده که حاکی است اکسان کورپوریشن در سال  ،3220البته
تحت عنوان دیگری ،در آن ایالت تأسیس یافته و در تاریخ اول فوریه  30[ 3321بهمنماه  ]3183کماکان دایـر و
از حسن شهرت برخوردار بوده است .اکسان ریسرچ سوگندنامهای از آقای آر .ای .چندلر دبیر اکسـان کورپوریشـن
تسلیم کرده که در آن شهادت داده شده که سهامدارانی که اسامی ایشان در دفتر سهام ثبت شده و نشانی پسـتی
در ایاالت متحده داشتهاند ،در کلیه مواقع ذیربط بیش از  32/3درصد سهام اکسان ریسرچ را در اختیار داشـتهانـد.
اکسان ریسرچ همچنین مستخرجاتی از اظهاریههای نیابت سهام مربوط بـه جلسـات سـاالنه سـهامداران اکسـان
کورپوریشن در سالهای  3323و  3323را به صورتی که نزد کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایـاالت متحـده بـه
ثبت رسیده ،تسیلم کرده است .این اظهاریههای نیابت سهام نشان میدهند که هیچ سهامداری مالـک بـیش از 0
درصد سهام اکسان نیست .اکسان ریسرچ همچنین سوگندنامه آقای تی.ام.مک دانلد ،یکی از اعضای یک مؤسسه
حسابرسی رسمی را ارائه نموده که ضمن آن ،نامبرده شهادت داده است که  322درصد سـهام اکسـان ریسـرچ در
کلیه مواقع ذیربط متعلق به اکسان کورپوریشن بوده است.
 .4اکسان ریسرچ می گوید که چون شرکت نفت و بانک مرکزی تماماً متعلق و تحت کنتـرل ایـران هسـتند،
بنابراین دو مؤسسه یاد شده همراه با ایران بهوضوح در حیطه شمول تعریف «ایران» در بند  1مـاده هفـت بیانیـه
حل و فصل دعاوی قرار میگیرند .اکسان ریسرچ توضیح میدهد که وی بدان جهت از بانـک مرکـزی بـهعنـوان
خوانده نام برده که بانک یاد شده بهعنوان بانک مرکزی ایران تعهداتی در مورد نگهداری حساب تضمینی مفتـوح
جهت تأمین پرداخت احکام صادره علیه ایران بر عهده دارد و ایران نیز نهایتاً مسئول دو فقره قرارداد مبنـای ادعـا
ست؛ زیرا که کنترل شرکت ملی نفت را در اختیار دارد.
 .1خواندگان اظهار میدارند که اکسان ریسرچ دالیل کافی در تأیید تابعیت امریکایی خـویش طبـق الزامـات
بیانیه حل و فصل دعاوی ارائه ننموده است .عالوه بر این ،بانک مرکزی و ایران قبول ندارند کـه دعـوی متوجـه
ایشان است ،زیرا که طرف هیچ قرارداد یا معاملهای با اکسان ریسرچ نبودهاند.
 .3دیوان داوری بر این نظر است که جهت احراز تابعیت امریکایی اکسان ریسرچ در مفهوم بند  3ماده هفـت
بیانیه حل و فصل دعاوی و طبق ضوابط متخذه در فلکسی ـ وان لیسـینگ اینـک .و جمهـوری اسـالمی ایـران،
پرونده شماره ( 18دسـتور مـورخ  02دسـامبر  03/3320آذرمـاه  ،)3183و جنـرال موتـورز کورپوریشـن و دولـت
جمهوری اسالمی ایران ،پرونده شماره ( 34دستور مورخ  03ژانویه  /3321اول بهمـنمـاه  )3183ادلـه و مـدارک
موجود در پرونده کافی است.
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 .31ادعای اکسان ریسرچ ،بهروشـنی از «دیـون ،قراردادهـا ...یـا سـایر اقـدامات مـوثر در حقـوق مالکیـت»
همانطور که در بیانیه حل و فصل دعاوی ذکر شده ،ناشی شـده اسـت .بنـابراین ،دیـوان نسـبت بـه ادعـا دارای
صالحیت است.
 .33شرکت نفت به وضوح یک واحد تحت کنترل (ایران) است و دیوان قـبالً نظـر داده اسـت کـه ادعاهـای
مطروح علیه آن شرکت در حیطه صالحیت دیوان قرار دارد .بانک مرکـزی و ایـران نیـز مشـمول تعریـف ایـران
هستند .معهذا ادعا نشده است که هیچیک از آنها بابت هریک از تعهدات مربوط به این پرونده کـه در تـاریخ 33
ژانویه  03[ 3323دیماه  ]3103پابرجا بوده ،مستقیماً مسئول بوده باشد .از این رو ،نامبردگان از شـمار خوانـدگان
حذف میشوند.
 .30به مسأله صالحیت یا عدم صالحیت دیوان نسبت به ادعاهای متقابل شرکت نفت ،در آن بخش از حکم
حاضر که ماهیت ادعاهای متقابل مورد بحث واقع شده ،رسیدگی خواهد شد.
سوم) ماهیت دعوا

 .31اولین جزء ادعا از قصور شرکت نفت نسبت به پرداخت مبلغ ـ 4220222/دالر امریکا که حسـب ادعـا ،بابـت
یک قرارداد تحقیقاتی («قرارداد تحقیقاتی») الزمالتأدیه بوده ،ناشی شده است .قرارداد مزبور در تاریخ اول سپتامبر
 32[ 3322شهریورماه  ]3102بین طرفین منعقد گردیده ،جزء دوم ادعا به مبلـغ  800020/33دالر امریکـا و بابـت
صورتحسابهای پرداخت نشده مربوط به مطالعات آزمایشگاهی و مهندسی است که حسـب ادعـا توسـط اکسـان
ریسرچ برای شرکت نفت انجام شده است.
الف) ادعای مربوط به قرارداد تحقیقاتی
 .3شرح ماوقع

 .37اکسان ریسرچ و شرکت نفت قرارداد تحقیقاتی را رسماً در اول سپتامبر  32[ 3322شهریورماه  ]3102منعقـد
ساختند .طبق این قرارداد ،اکسان ریسرچ موافقت کرد که در طول مدت دو ساله قرارداد یک نفر مشاور متخصص
برنامهریزی تحقیقاتی و سه نفر کارمند متخصص دیگر به طور تمام وقت جهت اجرای «برنامههای تحقیقـاتی در
زمینه های کیفیت تولید بنزین ،زوائد سوختی ماشینهای خودکار ،کیفیت تولید آسفالت ،کیفیت روغن موتور بـرای
ایران ،و تجهیزات آزمایش موتور» در اختیار شرکت نفت قرار دهد .طبق ماده سه «ب» قرارداد تحقیقاتی ،اکسـان
ریسرچ همچنین موافقت کرد که یک نفر کارمند متخصص نیمه وقت بهعنوان مشاور برنامه ایجاد یـک البراتـوار
رسمی آزمایش روغن موتور تأمین نماید .در مقابل ،شرکت نفت تعهد کرد کالً مبلغ ـ 101220222/دالر امریکـا در
هشت قسط به اکسان ریسرچ پرداخت نماید .قرارداد مقرر میداشت کـه اولـین قسـط بـه مبلـغ ـ 0220222/دالر
امریکا در اول سپتامبر  32[ 3322شهریورماه  ]3102پرداخت شود و هفت قسط دیگر ،هریک به مبلغ ـ4220222/
دالر امریکا باید در فواصل سه ماه پرداخت میگردید.
 .31سه شرط دیگر از شروط قرارداد در رابطه با پرونده حاضر اهمیت ویـژه دارنـد .مـواد دو و چهـار قـرارداد
تحقیقاتی به ترتیب مقرر میدارند که برنامه تحقیقات «در البراتورهای شرکت نفت در تهران و سایر نقاط ایـران،
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حسب نیاز برای اجرای برنامهها انجام خواهد شد ،بجز آن قسمت از برنامه که مستلزم استفاده از تأسیسـات اتـاق
سموم و بخارات ( )smog chamberدر لیندن واقع در نیوجرسی است» و اینکه کارمندان تمـام وقـت بایـد در
طول قرارداد در تهران مستقر باشند .ماده یازده قرارداد تحقیقاتی مقرر میدارد که هریک از طرفین میتواند نه ماه
پس از تاریخ اول سپتامبر [ 3322دهم شهریورماه  ]3102با دادن اخطار سه ماه ،قرارداد را فسخ نماید.
 .30اکسان ریسرچ در اول سپتامبر [ 3322دهم شهریورماه  ]3102طبق قرارداد شـروع بـه کـار کـرد .در 34
نوامبر  01[ 3322آبانماه  ]3102شرکت نفت بابت قسط اولیه ـ 0220222/دالری ،مبلغ  4020301/01دالر امریکا
پس از کسر مالیات درآمد قراردادی پرداخت کرد .اکسـان ریسـرچ مـدعی اسـت کـه در اول نـوامبر [ 3322دهـم
آبانماه  ]3102صورتحساب شماره 2228ـ ال را به مبلغ ـ 4220222/دالر امریکا بابت قسط دوم که سررسـید آن
اول دسامبر [ 3322دهم آذرماه  ]3102بوده ،برای شرکت نفت ارسال داشت .اکسان ریسـرچ طـی تلکـس مـورخ
سوم نوامبر  30[ 3322آبانماه  ]3102به شرکت نفت اطالع داد که صورتحسـاب قسـط دوم را بـا پسـت هـوایی
ارسال نموده ،و وجه آن را مطالبه کرد .پس از آنکه مبلغی دریافـت نشـد ،اکسـان ریسـرچ در تـاریخ  32دسـامبر
 02[ 3322آذرماه  ]3102تلکس دیگری به شرکت نفت مخابره و تقاضا کرد که وجه «صورتحساب شماره 2228ـ
ال به مبلغ ـ 4220222/دالر امریکا بابت قسط دوم که سررسید آن اول دسامبر  3322بوده ،طبق شـرایط قـرارداد
خدمات »...پرداخت گردد .شرکت نفت هیچ قسمت از قسط دوم را پرداخت نکرد.
 .34اکسان ریسرچ ادعا میکند که در چهارم دسامبر  31[ 3322آذرمـاه  ]3102دکتـر بدخشـان ،رئـیس اداره
تحقیقات و آزمایشگاههای شرکت نفت ،جلسه مالقاتی با آقای جی .اس .ویسگربر ،دستیار ارشد تحقیقاتی اکسـان
ریسرچ ،و آقای م .شهاب ،قائممقام مدیر اداره تحقیقات و توسعه منابع انرژی شرکت نفت ،به منظور بحث در مورد
امنیت کارکنان اکسان ریسرچ تشکیل داد .حسب ادعا ،دکتر بدخشان به آقای ویسگربر اطالع داد که طبق تصمیم
مدیریت شرکت نفت« ،پرسنل اکسان باید به علت ناآرامیهای داخلی ،از محوطه آزمایشگاههای شرکت نفـت دور
بمانند» .طبق اظهار اکسان ریسرچ ،امکان خروج موقت پرسنل اکسان ریسرچ نیز مورد بحث واقـع شـد .شـرکت
نفت تکذیب نمیکند که چنین جلسهای برگزار شده ویا دکتر بدخشان به اکسان ریسرچ گفته بـوده کـه کارکنـان
خود را از محوطه آزمایشگاههای شرکت نفت دور نگه دارد .معذلک شرکت نفت قبول نـدارد کـه اکسـان ریسـرچ
مجاز بوده کارکنان خود را از ایران خارج نماید.
 .31در تاریخ نهم دسامبر  32[ 3322آذرماه  ]3102سه نفر از کارکنان تمام وقت اکسان ریسرچ ایران را ترک
کردند و نفر چهارم در  38دسامبر  00[ 3322آذرماه  ]3102از کشور خارج شد (کارمند نیمهوقت در آن هنگـام در
ایران نبود) .کارکنان اکسان به رم رفته و در آنجا در مورد گزارشهای مربوط به پروژههای قرارداد تحقیقاتی کـار
کردند.
 .33طرفین تلکسهای متعددی راجع به تعیین جلسه جهت از سر گرفتن کارهای قـرارداد تحقیقـاتی مبادلـه
کردند ،لکن کلیه این اقدامات به علت ادامه مشکالت در ایران به تعویق افتاد .سـرانجام در  32ژانویـه 02[ 3323
دی ماه  ]3102آقای جی.اف .کاکس ،نایب رئیس وقت اسو میدل ایست ،از مؤسسات تابعه و ثبـت نشـده اکسـان
کورپوریشن ،ضمن مکالمه تلفنی با دکتر بدخشان و طبق یادداشتی که اندکی بعد توسط آقای کاکس تهیه شـد و
در پرونده موجود است ،به دکتر بدخشان اطالع داد که اکسان ریسرچ در اوضاع و احـوال جـاری بـه ایـن نتیجـه
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رسیده است که دیگر نمیتواند کارکنانش را در پـروژه شـرکت نفـت نگـه دارد و لـذا قصـد دارد کـه آنـان را بـه
پروژههای دیگری مأمور سازد .در یادداشت آمده است که آقای بدخشان نیز به همین نتیجه رسیده و تلکسی تهیه
کرده بود بدین مضمون که قرارداد تحقیقاتی «غیر قابل اجرا» شده اسـت .در  03ژانویـه [ 3323نهـم بهمـنمـاه
 ]3102دکتر بدخشان نامهای به آقای کاکس نوشت و در آن به تلکسـی بـه تـاریخ  32ژانویـه  3323خطـاب بـه
اکسان ریسرچ اشاره کرد .مضمون نامه چنین است:
این تلکس در تاریخ  32ژانویه به شما مخابره شده که متأسفانه ممکن است به علت اعتصابات به دست شـما
نرسیده باشد.
بنابراین ما متن آن را به صورت نامه جهت درج در پرونده برای شما مـیفرسـتیم« .عطـف بـه تلکـسهـای
متعددی که راجع به قرارداد تحقیقاتی مورخ اول سپتامبر  3322بین ما مبادله شده .با توجـه بـه ایـنکـه قـرارداد
تحقیقاتی به علت خروج کارشناسان اکسان ریسرچ و اکسان از ایران غیرقابل اجرا گردیده و تماسهای بعـدی مـا
برای از سر گرفتن آن ناموفق ماند ،لذا با توجه به اوضاع و احوال جاری ،قرارداد فسخ شده تلقی میشود .بنـابراین
الزم است در این مرحله حسابها بر مبنای هزینههای واقعی متحمله توسط شما تصفیه گردیده و هر مقدار مبلـغ
باقیمانده از اولین قسط پرداختی به ای.ای.آر[ .اکسان انجینییرینگ ریسرچ] مسترد گردد .امیدواریم بتوانیم در مورد
امکان همکاری بیشتر با شما در آینده مذاکره نماییم».
 .01آقای کاکس همراه نامهای به تاریخ  01آوریل [3323سوم اردیبهشت  ،]3102هشت فقـره گـزارش کـه
توسط کارکنان اکسان ریسرچ در ایتالیا و قبل از آنکه در تاریخ  32ژانوبه  02[ 3323دیماه  ]3102متفرق شوند،
تهیه شده بود ،برای آقای دکتر بدخشان فرستاد .نسخ این گزارشها به دیوان داوری تسلیم شده است .در نامـهای
که همراه با گزارشها ارسال شده آقای کاکس چنین نوشته است:
همانطور که در مکالمه تلفنی روز  32ژانویه  3323بحث شد ،ما هر دو مستقالً ،ولی با اکراه بـه ایـن نتیجـه
رسیدیم که تحت شرایط موجود در ایران ،قرارداد غیرقابل اجرا است .در نتیجه ما تیم [اکسان ریسرچ] را که جهت
بازگشت احتمالی به تهران در رم نگه داشته بودیم ،مرخص کردیم.
آقای کاکس متذکر شد که قسط دوم که موعد پرداخـت آن اول دسـامبر [ 3322دهـم آذرمـاه  ]3102بـوده،
دریافت نشده و پیشنهاد نمود که مبلغ ـ 4220222/دالر امریکا قسط مزبور به نسبت کار قراردادی انجـام شـده ،از
اول دسامبر  3322تا  32ژانویه [ 3323دهم آذرماه تا  02دیماه  ]3102تسهیم و در نتیجه ،مبلغ ـ 0300222/دالر
امریکا بهعنواان حقالزحمه «عادالنه و مناسب» از این بابت پرداخت گردد.
 .03شرکت نفت طی نامه مورخ  02ژوئن  12[ 3323خردادماه  ]3102بـه آقـای کـاکس ،بـا پرداخـت مبلـغ
ـ 0300222/دالر امریکا مخالفت نموده ،اظهار داشت که پس از خروج اکسان ریسرچ ،هیچ مبلغـی قابـل پرداخـت
نبوده و در عوض تقاضا کرد که اکسان ریسرچ مبلـغ ـ 3220222/دالر امریکـا از ـ 0220222/دالر امریکـا ،اولـین
قسط پرداختی را مسترد نماید.
 .00پرونده نشان نمیدهد که طرفین مکاتبه دیگری با یکدیگر داشته باشند .شرکت نفت دیگر پولی پرداخت
نکرد و اکسان ریسرچ نیز هیچ قسمت از وجوه پرداخت شده قبلی را مسترد ننمود.
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 .0موضع اکسان ریسرچ

 .01اکسان ریسرچ اظهار میدارد که طبق قرارداد تحقیقـاتی مبلـغ ـ 4220222/دالر امریکـا بابـت قسـط دوم در
تاریخ اول دسامبر  32[ 3322آذرماه  ]3102الزمالتأدیه بوده و استدالل میکند کـه کلیـه تعهـدات خـود را بابـت
قرارداد تحقیقاتی تا تاریخ  32ژانویه  02[ 3323دیماه  ]3102ایفا نموده است .نامبرده همچنین استدالل میکنـد
که شرط انجام کار در ایران ،شرط مهمی در قرارداد تحقیقاتی نبوده و به هر صورت این تعهد خاص با توجـه بـه
اوضاع ایران که در حکم فورس ماژور بوده ،منتفی شده بوده است.
 .07اکسان ریسرچ استدالل خود را به نحو دیگری نیز مطرح ساخته ،میگوید در صورتی که دیوان نظر دهـد
که اکسان ریسرچ استحقاق دریافت تمامی مبلغ ـ 4220222/دالر امریکا مربوط به قسط دوم را نداشته باشـد ،وی
استحقاق دارد حداقل ـ 0300222/دالر امریکا متناسب با قسمتی از سه ماهه دوم قرارداد دریافـت دارد کـه از اول
دسامبر [ 3322دهم آذرماه  ]3102آغاز و تا  32ژانویه  02[ 3323دیماه  ،]3102یعنی تاریخ ادعایی مـورد توافـق
جهت خاتمه قرارداد ،ادامه داشته است .اکسان ریسرچ ادعای خود را بر مبنای دومی نیز مطرح کرده ،میگوید کـه
وی طبق نظریه اجرتالمثل استحقاق دارد حقالزحمه کاری را که بعد از اول دسامبر [ 3322دهـم آذرمـاه ]3102
انجام داده ،دریافت نماید.
 .1موضع شرکت نفت

 .01شرکت نفت دفاعیاتی در قبال دعاوی اکسان ریسرچ اقامه نموده است .نامبرده بهعنوان یک موضوع مقدماتی
اظهار میدارد که اکسان ریسرچ حق ندارد بیش از مبلغ ـ 0300222/دالر امریکا که آقای کاکس در نامه مورخ 01
آوریل [ 3323سوم اردیبهشتماه  ]3102خود به شرکت نفت بهعنـوان حـقالزحمـه «عادالنـه و مناسـب» قابـل
پرداخت بابت کار انجام شده تا تاریخ  32ژانویه  02[ 3323دیماه  ]3102درخواست کرده ،مطالبه نماید.
 .00شرکت نفت همچنین ادعای ـ 0300222/دالر امریکا را رد میکند .بنا به اظهار شرکت نفت ،شرط مندرج
در ماده دو قرارداد تحقیقاتی مبنی بر اینکه کار توسط پرسنل اکسان ریسرچ در ایران انجام شـود ،شـرط اساسـی
قرارداد بوده و خروج کارکنان اکسان ریسرچ بدون تأیید و موافقت شرکت نفت ،تصمیم یکجانبـه و در حکـم رهـا
کردن کار است که «حق دریافت هر گونه وجهی را از اکسان سلب مینماید» .شرکت نفت تصدیق میکند که به
کارکنان اکسان ریسرچ دستور داده بود که در طول نا آرامیهای داخلی از محوطه آزمایشگاههـا دور بماننـد؛ لکـن
استدالل میکند که این امر را نمیتوان بهعنوان اجازه خروج کارکنان از ایران تلقی کرد .شـرکت نفـت منکـر آن
است که شرایط فورس ماژوری که خروج کارکنان اکسان ریسرچ را از ایران توجیه کند ،وجود داشته است.
 .04بنا به اظهار شرکت نفت ،عزیمت کارکنان اکسان ریسرچ از ایران تخلفی اساسـی بـود کـه موجـب شـد
قرارداد در تاریخ هفتم دسامبر  38[ 3322آذرماه  ]3102فسخ گردد ،زیرا در تاریخ مزبـور بـه گفتـه شـرکت نفـت،
اکسان ریسرچ ایران را ترک کرد .در این رابطه ،شرکت نفت به ماده یازده قرارداد تحقیقاتی اشاره میکنـد کـه در
آن قید شده« :از تاریخ فسخ یا پس از آن ،وجه دیگری طبق ماده هشت تعلق نخواهد گرفت» و نتیجه مـیگیـرد
که بنابراین وجه دیگری قابل پرداخت نبوده است .شرکت نفت در تأیید اظهارات خود به مفاد نامه مورخ  03ژانویه
[ 3323نهم بهمنماه  ]3102دکتر بدخشان اشاره میکند که در آن گفته شده « ...قرارداد مذکور بـه علـت خـروج
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کارشناسان اکسان ریسرچ از ایران غیرقابل اجرا شده است .»...شرکت نفت منکر آن اسـت کـه طـرفین موافقـت
کرده باشند که قرارداد تحقیقاتی را از تاریخ  32ژانویه  02[ 3323دیماه  ]3102فسخ نمایند ،زیرا خروج کارکنـان
اکسان ریسرچ از ایران که بدون اجازه وی صورت گرفت ،قبالً موجب فسخ قرارداد شده بود.
 .01شرکت نفت مضافاً استدالل میکند که بابت سه ماهه دوم وجهی به اکسان ریسرچ قابل پرداخت نیست؛
زیرا پرداخت وجه فقط در ازای خدمات انجام شده صورت میگیرد و اکسان ریسـرچ پـس از عزیمـت از ایـران در
واقع کاری انجام نداد .شرکت نفت استدالل میکند که گزارشهای تسلیمی توسط اکسان ریسرچ پس از خروج از
ایران مستلزم پرداخت حقالزحمهای نیست .شرکت نفت سوگندنامهای از جانب آقای ف .بهبهـانی تسـلیم داشـته،
مبنی بر اینکه دو فقره از هشت گزارش ارائه شده «تکرار گزارش و یافتههای مطالعـاتی اسـت کـه قـبالً ظـرف
ماههای سپتامبر تا نوامبر  22در طی گزارشهای ماهانه و گزارشهای پیشرفت کار در همین فاصله تهیه و منتشر
شده است و محتویات آن بعضاً یافتههای منتشر شده دیگر محققان در سالیان گذشته و بعضاً اطالعاتی است کـه
قبالً در مرکز پژوهش شرکت نفت و در دوره سه ماهه سپتامبر  22الی آخر نوامبر  22تهیه و منتشر شده است.»...
 .03و باالخره شرکت نفت اظهار میدارد که هرگز صورتحسابی بابت قسط دوم دریافت نکرده است .در طول
رسیدگیهای شفاهی ،نماینده شرکت نفت استدالل کرد که اکسان ریسرچ هرگز صورتحسابی ارائة نکرد ،زیرا قبالً
تصمیم گرفته بود که از ایران خارج شود.
 .7رأی دیوان

 .11دیوان داوری بر این نظر است که سوابق امر به شرح فوق داللت بر آن دارد که اوضاع و احوالی کـه موجـب
خروج کارکنان اکسان ریسرچ از ایران گردید ،در حکم فورس ماژور بوده است .گزارش داخلـی مـورخ  32دسـامبر
 02[ 3322آذرماه  ]3102اکسان ریسرچ حاوی شرح گفتگویی است بین آقای کاکس و دکتر بدخشان کـه ضـمن
آن آقای کاکس «همراه آقای بدخشان ،اوضاع و احوالی را که موجب شد تیم اکسـان تصـمیم بـه خـروج بگیـرد،
بررسی کرد» .در گزارش ذکر شده که دکتر بدخشان «مشکالت گروه اکسان را که زاییده اوضاع و احـوالی اسـت
که از اختیار هر کسی خارج است ،تصدیق کرد» .گزارش مزبور بهروشنی گویای وضعیتی است که به نظر غالب در
آن زمان در ایران حاکم بوده است .همانطور که دیوان در ص  02حکـم شـماره 328ــ120ــ ،1مـورخ  33اوت
 02[ 3320مردادماه  ]3184صادره در پرونده اینترنشنال تکنیکال پروداکتس کورپوریشـن و ایـران نظـر داده« :در
تاریخ  0دسامبر  34[ 3322آذرماه  ]3102اوضاع ایران به حالت فورس ماژور در آمده بود» .امنیت جانی کارکنـان
اکسان ریسرچ ،به طوری که خود شرکت نفت تصدیق کرده ،در خطر بود .بنابراین ،خـارج سـاختن گـروه اکسـان
ریسرچ از ایران با توجه به شرایط فورس ماژور حاکم در ایران در آن موقع ،موجه بوده است.
 .13شرکت نفت استدالل مینماید که خروج از ایران موجب فسخ قرارداد شده است .گـر چـه هـر دو طـرف
قبول دارند که قرارداد نهایتاً فسخ شد ،لکن در مورد تاریخ و اوضـاع و احـوال فسـخ و پیامـدهای آن ،طـرفین بـا
یکدیگر اختالفنظر دارند .فورس ماژور به نحوی که دیوان در این پرونده رأی به وجود آن داده است ،الزاماً فسـخ
قرارداد را به دنبال ندارد ،بلکه عموماً اجرای آن دسته از شرایط قرارداد را که اجـرای آن بـه دلیـل چنـین فـورس
ماژوری غیرممکن گردیده ،به حالت تعلیق در میآورد .اکسان ریسرچ با تعلیق اجرای عملیات تحقیقـاتی در ایـران
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در دسامبر  3322و ادامه سایر عملیات مقرر در قرارداد در ایتالیا که میتوانست در خارج از ایران انجام شود ،مطابق
با آن اصول عمل کرده است .دیوان در حکم شماره 000ـ42ـ 1مورخ  32اکتبر  00[ 3328مهرماه  ]3180صـادره
در پرونده امریکن بل اینترنشنال اینک و جمهوری اسالمی ایران نظر دارد که فسخ قرارداد قابل استنباط از رفتـار
طرفین است .این واقعیت که اکسان ریسرچ کارکنان خود را به ایتالیا فرستاد تا کار در مورد پروژههای شرکت نفت
را طبق قرارداد تحقیقاتی ادامه دهند ،دلیل بـر آن اسـت کـه وی خـود را از تعهـدات قـراردادی معـذور و مبـری
نمیدانسته است.
 .10سوابق امر نشان میدهد که در ژانویه  ،3323هر دو طرف شرایط فورس ماژور حاکم در ایران را مـوقتی
تلقی کرده و اقداماتی به عمل آوردند تا «جهت مذاکره درباره آینده پروژه» با یکدیگر مالقات کنند .نامه مورخ 03
ژانویه [ 3323نهم بهمنماه  ]3102آقای بدخشان ،برخالف اظهار شرکت نفت ،حاکی از آن نیست که قـرارداد بـا
خروج کارکنان اکسان ریسرچ از ایران فسخ گردید ،زیرا در نامه اشاره شده که دلیل غیرقابـل اجـرا شـدن قـرارداد
فقط خروج کارکنان نبوده ،بلکه این مطلب نیز بوده که «تماسهای بعدی ما جهت از سر گرفتن کار ناموفق بوده
است» .بنابراین ،سوابق امر حاکی است که وضعیت حاکم در ایران در دسامبر  3322موجب فسـخ قـرارداد نشـده،
بلکه صرفاً اجرای قرارداد را در ایران به حالت تعلیق درآورد.
 .11سوابق امر ،همچنین نشان می دهد که اگر چه اکسان ریسرچ بدواً قصد داشـت اوایـل ژانویـه  3323بـه
ایران بازگردد ،با این حال ،اوضاع و احوال ایران رو به وخامت گذاشت و سرانجام شرکت نفت تصـدیق کـرد کـه
اکسان ریسرچ قادر به آغاز مجدد کار در ایران نمیباشد .از آنجا که احتمال بهبود اوضاع در ایران وجـود نداشـت،
لذا قرارداد «غیرقابل اجرا» اعالم شد .پس از آنکه طرفین تصدیق کردند که اجرای تعهـدات اکسـان ریسـرچ در
ایران دیگر قابل تعلیق نیست ،تصمیم گرفتند قرارداد را فسخ شده تلقی نمایند .این تصمیم در مکالمـه تلفنـی 32
ژانویه  02[ 3323دیماه  ]3102شکل گرفت و دیوان نیز تاریخ مزبور را بهعنوان تاریخ فسخ قرارداد تلقی میکند.
 .17اکنون که نتیجه گرفته شد که اجرای کامل قرارداد در ایران به علت فورس ماژور به حالت تعلیق درآمد و
قرارداد در تاریخ  32ژانویه  02[ 3323دیماه  ]3102با توافق طرفین فسخ گردید و اکسـان ریسـرچ اجـرای ایـن
تعهدات را در حدی که قادر بود در ایتالیا ادامه داد ،دیوان موظف است تعهدات مالی طرفین را تعیین نماید.
 .11قرارداد تحقیقاتی شامل هیچگونه شرطی که حاکم بر وضعیت مورد بحـث باشـد نیسـت .قـرارداد مقـرر
میدارد که «هریک از طرفین میتواند نه ( )3ماه پس از تاریخ اول سپتامبر [ 3322دهم شـهریورمـاه  ]3102و در
فواصل زمانی سه ( )1ماهه و با دادن اطالعیه کتبی به طرف دیگر حداقل سه ( )1ماه قبل از تاریخ فسخ ،قـرارداد
را فسخ نماید .در تاریخ فسخ یا پس از آن ،هیچ وجه دیگری طبق ماده هشت قابل پرداخت نخواهد بـود» .دیـوان
نظر داد که قرارداد در تاریخ  32ژانویه  02[ 3323دیماه  ،]3102یعنی قبل از مهلت نه ماهه پیشبینـی شـده در
قرارداد فسخ شده است .بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد که فسخ قرارداد طبق مفاد مـاده یـازده صـورت نگرفتـه و
بنابراین ،ماده مزبور قابل اعمال نیست.
 .10شرکت نفت استدالل میکند که پس از خروج کارکنان اکسان ریسرچ ،هیچ کاری در ایران انجام نشـد و
گزارشهای ارائه شده صرفاً تکرار مطالعات قبلی بود و بنابراین ،اکسان ریسرچ قطع نظر از اینکه قـرارداد در چـه
تاریخی فسخ شده ،مستحق دریافت هیچگونه وجهی پس از تاریخ اول دسامبر [ 3322دهم آذرماه  ]3102نیسـت.
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سوابق امر حاکی است که هشت فقره گزارش به تاریخ  13دسامبر [ 3322دهم دیماه  ]3102توسط گروه اکسان
ریسرچ در ایتالیا تهیه و همراه با نامه مورخ  01آوریل [ 3323سـوم اردیبهشـتمـاه  ]3102بـه دکتـر بدخشـان از
شرکت نفت تحویل شد .سوابق امر نشان نمیدهد که شرکت نفت تا قبل از شروع جریان رسیدگی در دیوان ،ایراد
و اعتراضی به کافی بودن کار انجام شده به عمل آورده باشد .حتی در نامه مورخ  02ژوئـن  12[ 3323خـردادمـاه
 ]3102شرکت نفت به آقای کاکس «در رابطه با فیصله بخشیدن به جنبههای مالی قرارداد» هیچگونه اشارهای به
نواقص گزارش نشده است .بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد که دفاع مزبور بیاساس است.
 .14دیوان داوری بر این نظر است که اکسان ریسرچ با اجرای قسمتی از تعهد ،شرکت نفت را از نظر قـرارداد
منتفع ساخته است .بنابراین ،اکسان ریسرچ استحقاق حقالزحمه کار انجام شده را دارد .وظیفه دیوان اکنـون ایـن
است که نحوه محاسبه حقالزحمه را تعیین نماید .اکسان ریسرچ مدعی است که تا  32ژانویـه  02[ 3323دیمـاه
 ،]3102یعنی تاریخی که طبق نظر دیوان قرارداد فسخ گردید ،کار را اجرا نموده و هزینه نگهداری کارکنان خود را
در رم و حتیاالمکان آماده نگهداشتن آنها جهت از سر گرفتن اجرای کامل قرارداد در ایران ،متحمل شده اسـت.
بدین ترتیب ،اکسان ریسرچ حقالزحمه کامل قراردادی را تا تاریخ فسخ قرارداد مطالبه میکند .معذلک با توجه بـه
این واقعیت که عدم توانایی اکسان ریسرچ به اجرای کامل قرارداد در ایران تقصـیر شـرکت نفـت نبـوده ،بلکـه از
شرایط فورس ماژوری ناشی میشده که از کنترل هر دو طرف خارج بوده ،لذا دیوان اساس و مبنایی نمییابد کـه
شرکت نفت را کامالً مسئول پیامدهای این وضعیت بشناسد .بهعکس ،به نظر دیوان بایـد حـقالزحمـه آن مقـدار
کاری که اکسان ریسرچ قادر بوده جهت ادامه اجرای قرارداد با حسننیت انجام دهد به وی پرداخت گردد و سوای
این مطلب ،طرفین از هرگونه مسئولیتی نسبت به یکدیگر باید معذور و مبری شناخته شود .معهذا مبلغ مزبور نباید
الزاماً با استناد به تاریخی که قرارداد نهایتاً فسخ شد ،تعیین گردد ،بلکه با میزان کاری که اکسان ریسرچ در طـول
آن دوره عمالً انجام داد ،باید معین شود .دیوان داوری مالحظه مینماید که کار انجام شده به صورت گزارشهایی
ارائه گردید که تاریخ همگی آنها  13دسامبر [ 3322دهم دیماه  ]3102است .تحت این اوضاع و احوال ،به نظر
دیوان داوری منطقی است که حقالزحمه اکسان ریسرچ تا تاریخ مزبور بر مبنـای قیمـتهـای منـدرج در قـرارداد
پرداخت شود.
 .11همانطور که در باال اشاره شد ،قرار بود مبلغ ـ 101220222/دالر امریکـا بـه صـورت اقسـاط سـه ماهـه
ـ 4220222/دالری پرداخت گردد ،به استثنای قسط سه ماهه اول که میـزان آن ـ 0220222/دالر امریکـا تعیـین
شده بود .لکن به نظر دیوان این مطلب حائز اهمیت است که به علت وضعیت فورس ماژور ،قـرارداد فقـط بـرای
مدت چهار ماه توانست اجرا شود که به مراتب کمتر از حداقل نه ماهی است که در ماده یازده قرارداد پـیشبینـی
شده بود .دیوان نتیجه میگیرد که مقررات ماده هشت راجع به پرداخت اقساط ،در وضعیتی کـه قـرارداد در پایـان
دوره سه ماهه و ظرف نه ماه مدت پـیشبینـی شـده در مـاده یـازده فسـخ نشـده ،نمـیتوانـد عملـی باشـد .لـذا
منصفانهترین راهحل از نظر دیوان این است که مبلغ ـ 101220222/دالر امریکا ،کل قیمت قرارداد ،بدون توجه بـه
شرط مربوط به قسط بزرگتر سه ماهه اول ،به طول مدت قرارداد تسهیم شود .بدین طریق ،مبلغ قابـل پرداخـت
به اکسان ریسرچ بر مبنای نسبت کل قیمت قرارداد به مدت زمانی خواهد بود که نامبرده واقعاً طبق قـرارداد کـار
کرده ،یعنی از اول سپتامبر [ 3322دهم شهریورماه  ]3102الی  13دسامبر [ 3322دهم دیماه  .]3102از آنجا که
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کل قیمت قرارداد برای مدت دو سال ـ 101220222/دالر امریکا در نظر گرفته شده بود ،یعنی معـادل ـ3120022/
دالر امریکا برای هر ماه ،اکسان ریسرچ استحقاق دارد بابت چهار ماه کـار طبـق قـرارداد  0020222/دالر امریکـا
دریافت کند.
 .13ماده هشت قرارداد مقرر می دارد که« :هریک از اقساط پرداختی مشمول مالیات ایران خواهد بود»2/12 .
درصد از اولین قسط پرداختی ،یعنی مبلغ  430228/22دالر امریکـا بابـت مالیـات کسـر و مبلـغ ـ 4020301/دالر
امریکا به طور خالص توسط شرکت نفت پرداخت گردید .معذلک در محاسبه مبالغی که قبالً توسط شـرکت نفـت
پرداخت شده ،دیوان مبلغ کسر شده بابت مالیاتها را منظور نخواهد کرد؛ زیرا منظور کـردن ایـن مالیـاتهـا کـه
قانونی بودن آن مورد اعتراض نیست ،در حکم اعاده آنها به اکسان ریسرچ خواهد بـود .بنـابراین ،بـا کسـر رقـم
ناخالص اولین قسط ،یعنی مبلغ ـ 0220222/دالر امریکا از کل مبلغ قابل پرداخت طبـق قـرارداد ،رقـم ـ020222/
دالر امریکا به دست میآید که طلب اکسان ریسرچ است.
 .71همانطور که اشاره شده 2/12 ،درصد بابت مالیات از مبلغ پرداختـی شـرکت نفـت طبـق قـرارداد کسـر
گردید .در مورد ماهیت دقیق این مالیات یا مبنای محاسبه آن ،اطالعاتی ارائه نشده و مدرک و سندی نیز مبنی بر
اینکه همان نرخ میبایست نسبت به اقساط بعدی اعمال می شد ،به دیوان تسلیم نشـده اسـت .لـذا دیـوان قـادر
نیست مبلغ صحیح هرگونه مالیات الزم قابل پرداخت بابت مبلغ مورد حکم را تعیین نماید .از این رو ،رقمی بابـت
مالیات کسر نمیشود و مبلغ ـ 020222/دالر امریکا به نفع اکسان ریسرچ حکم داده میشود.
ب) ادعای مربوط به «پروژه پاالیشگاه هفتم»
 .3شرح ماوقع

 .73در اکتبر  3322شرکت نفت شرکت فاستر ویلر انرژی کامپنی («فاسترویلر») را به خدمت گرفـت تـا پـارهای
مطالعات آزمایشگاهی را در رابطه با برنامه تأسیس پاالیشگاهی در ایران به نام پروژه پاالیشگاه هفـتم هماهنـگ
کند .در جلسهای در تاریخ پنجم اکتبر  31[ 3322مهرماه  ]3108با شرکت نمایندگان شرکت نفت و فاسـترویلر ،از
اکسان ریسرچ دعوت شد تا پیشنهادهایی در مورد مطالعات آزمایشگاهی راجـع بـه سـه فرآینـد تحقیقـی اکسـان
ریسرچ ارائه نماید .پس از مبادله تلکسهایی ،در تاریخ سوم آوریل  34[ 3322فروردینمـاه  ]3102شـرکت نفـت
پیشنهاد اکسان را قبول و به وی اجازه داد که کار را آغاز کند.
 .70اکسان ریسرچ اظهار میدارد که از آوریل  3322تا آوریـل  ،3323وی پـارهای مطالعـات آزمایشـگاهی و
مهندسی در ایاالت لوئیزیانا و نیوجرسی انجام داد و پس از اتمام مطالعات ،گزارشهای الزم به شرکت نفت تسیلم
گردید .اکسان ریسرچ گزارش مربوط به یکی از مطالعات را دربـاره «شستشـوی مخـزن نفـت بـا آب» DAO
 hydrotreatingهمراه با نامه مورخ  30دسامبر  03[ 3322آذرماه  ]3102برای شرکت نفـت فرسـتاد .اکسـان
ریسرچ مدعی است که گزارش مربوط به بررسـی بعـدی راجـع بـه «( fluid catalytic crackingشکسـتن
مولکولهای هیدروکربن به کمک کاتالیزور سیال) را آقای سی .ام .وایت کارمند اکسان ریسرچ در تاریخ  00ژوئیه
[ 3323سوم مردادماه  ]3102شخصاً به نماینده مقیم شرکت نفت در دفتر فاسترویلر در نیوجرسی تحویل داد.
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 .71اکسان ریسرچ در جریان پیشرفت کار خود در مورد پروژه پاالیشگاه هفتم ،صورتحسـابهـای ماهانـهای
جهت کار انجام شده برای شرکت نفت صادر کرد .طرفین قبول دارند که از دوازده فقره صورتحساب صـادره بـین
ژوئن  3322و مه  ،3323سه فقره صورتحساب کالً به مبلغ  800020/33دالر امریکا پرداخـت نشـده بـاقی مانـده
است .صورتحسابهای مذکور عبارتند از :صورتحساب شماره 2130ـام بـه تـاریخ  33دسـامبر  02[ 3322آذرمـاه
 ]3102به مبلغ  20420/23دالر امریکا ،صورتحساب شماره 2008ـآ بـه تـاریخ  00ژانویـه [ 3323دوم بهمـنمـاه
 ]3102به مبلغ  400220/24دالر امریکا و صورتحسـاب شـماره 2033ــ ب بـه تـاریخ  01فوریـه [ 3323چهـارم
اسفندماه  ]3102به مبلغ 20044/44دالر امریکا.
 .77در تاریخ هفتم ژوئن  32[ 3323خرداد ماه  ]3102آقای ک .بی .گریز ( )Gariesنامهای به شرکت نفـت
نوشته ،اعالم کرد که :ما ضمن بررسی حسابهای دریافتنی معوقه خـود متوجـه شـدهایـم کـه اقـالم منـدرج در
فهرست ضمیمه پرداخت نشده است .احتماالً این صورتحسابها از نظر دور مانده است .در صـورتی کـه در مـورد
صحت هزینه های فوق سؤالی باشد لطفاً به ما اطالع دهید .یک نسخه از کلیه صورتحسابهای مزبور برای شـما
به پیوست ارسال میگردد .سه فقره صورتحسابی که در پرونده حاضر مورد اختالف است ،جزء صورتحسـابهـای
فهرست شده میباشد.
 .71در تاریخ  30اوت  04[ 3323مرداد ماه  ]3102آقای گریز مجدداً به شرکت نفـت نامـه نوشـته ،پرداخـت
تعدادی صورتحساب از جمله سه فقره صورتحساب مورد اختالف را تقاضا کرد .شرکت نفت در تاریخ هشتم اکتبـر
 38[ 3323مهرماه  ]3102جواب داد که در رابطه با شش فقره صورتحساب پرداخت نشده از جمله سه فقره مـورد
بحث شرکت نفت «اصل صورتحسابها ...را در اختیار ندارد» و از اکسان ریسرچ تقاضا کرد که لطفاً نسخه اصـلی
صورتحسابها را بفرستید تا بتوانیم نسبت به پرداخت آن اقدام کنیم ».اکسـان ریسـرچ ظـاهراً پاسـخی بـه ایـن
درخواست نداد .معهذا سه فقره از این شش صورتحساب پرداخت شد ،زیرا فقط تعداد سـه صورتحسـاب پرداخـت
نشده باقی مانده است.
 .0موضع اکسان ریسرچ

 .70اکسان ریسرچ مدعی است که تعهداتش را در مورد پروژه پاالیشگاه هفتم به طور کامل ایفا نموده و استدالل
میکند که شرکت نفت هیچگاه ایراد نگرفت که کار موضوع سه صورتحساب یاد شده به طور صحیح انجام نشده،
لکن وجهی نیز این بابت وصول نشد .از این رو ،اکسان ریسرچ پرداخت کامـل وجـه صورتحسـابهـا را خواسـتار
است.
 .74اکسان ریسرچ به نحو دیگری نیز استدالل کرده میگوید که بـر مبنـای اصـل اجـرتالمثـل ،محـق بـه
دریافت حقالزحمه است.
 .1موضوع شرکت نفت

 .71شرکت نفت اظهار میدارد که اکسان ریسرچ مطالعات و تحقیقات مقرر در قرارداد را انجام نداده و مـیگویـد
گزارشهایی که اکسان ریسرچ به شرکت نفت تحویل داده ،گزارشهای مقدماتی بوده و گزارش نهایی مربوط بـه

حکم شماره 803ـ511ـ 8

57

مطالعات نبوده است .شرکت نفت مدعی است که گزارشهای نهایی میبایست به فاستر ویلر تحول داده مـیشـد
که وظیفه وی بهعنوان هماهنگکننده پروژه این بود که گزارشهای کامل و نهـایی را جمـع آوری کنـد .بنـا بـه
اظهار شرکت نفت« ،فاستر ویلر گزارش جامعه پروژه» را به شرکت نفت تحویل نـداد ،زیـرا کـه اکسـان ریسـرچ
مطالعات خویش را به طور کامل انجام نداده بود.
 .73شرکت نفت همچنین ایراد میگیرد که اکسان ریسرچ اصل صورتحسابها را تسلیم نکرده ،حـال آنکـه
«رویه معمول شرکت نفت این است که بر مبنای اصل صورتحسابها پرداخت کند» .شرکت نفت مـیگویـد کـه
طی نامه مورخ هشتم اکتبر  38[ 3323مهرماه  ]3102از اکسان ریسرچ ارسال اصل صورتحسابها را تقاضا کـرد،
ولی پاسخی دریافت ننمود .بدین ترتیب شرکت نفت هرگونه تعهد پرداختی را انکار میکند.
 .7رأی دیوان

 .11دفاع شرکت نفت مبنی بر اینکه گزارشهای تسلیمی اکسان ریسرچ در مورد پروژه« ،گزارش نهایی مربـوط
به مطالعات» محسوب نمیشود ویا کار مشروح در صورتحسابها انجام نشده ،با هیچ سند و مدرکی تأییـد نشـده
است .سوابق امر نشان نمیدهد که شرکت نفت پیش از جریان رسیدگی در دیوان ،ایـرادی بـه کـار انجـام شـده
گرفته باشد .لذا دفاع مزبور مردود است.
 .13استدالل شرکت نفت دایر براینکه عدم پرداخت وجه به علت عدم دریافت اصل صورتحسـابهـا موجـه
بوده ،نیز بیاساس است .صورتحسابها ظاهراً طبق رویه عادی اکسـان ریسـرچ صـادر شـده و حتـی اگـر اصـل
صورتحسابها نیز تسلیم نشده باشد ،هیچیک از شروط قرارداد مقرر نمیدارد کـه «اصـل صورتحسـابهـا» بایـد
تسلیم شود و نه فتوکپی آنها .عدم ارسال نسخه دوم اصل صورتحسابها به شرکت نفت توسط اکسان ریسرچ ،با
توجه به اینکه دلیلی در مورد عدم صحت صورتحسابها ارائه نشده ،شرکت نفت را از تعهد خـویش بـه پرداخـت
وجه مبری نمیسازد.
 .10از آنجا که ایراد موجهی به ادعا گرفته نشده ،دیوان مبلغ  800020/33دالر امریکا به نفع اکسان ریسـرچ
حکم میدهد.
ج) ادعاهای متقابل شرکت نفت

 .11شرکت نفت تعدادی ادعای متقابل مطرح ساخته است .نامبرده اوالً خواستار استرداد ـ 3220222/دالر امریکـا
از اکسان ریسرچ است که حسب ادعا طی پرداخت قسط اول قرارداد تحقیقـاتی اضـافه پرداخـت شـده اسـت .دو
ادعای متقابل دیگر نیز علیه اکسان کورپوریشن ،شرکت مادر اکسان ریسرچ ،بابت مبالغی کـه حسـب ادعـا بابـت
تحویل فرآوردههای نفتی الزمالتأدیه بوده ،مطرح شده است .باالخره شرکت نفت ادعایی جهت پرداخت حق بیمـه
اجتماعی و جرائم توسط اکسان ریسرچ اقامه نموده است.

53

 مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده  /جلدهشتم

 .3ادعای متقابل مربوط به قرارداد تحقیقاتی

 .17شرکت نفت استرداد مبلغ ـ 3220222/دالر امریکا از ـ 0220222/دالر امریکا قسط اول پرداختی طبق قرارداد
تحقیقاتی را خواستار است .شرکت نفت دو دلیل برای این ادعا اقامه میکند.
اولین دلیل این است که اکسان ریسرچ خدماتی را که میبایست در طـول سـه ماهـه اول قـرارداد تحقیقـاتی
انجام می داد ،ارائه نکرد .شرکت نفت تقاضای مزبور را در نامه مورخ  02ژوئـن  12[ 3323خـردادمـاه  ]3102بـه
اکسان ریسرچ کتباً مطرح نمود .شرکت نفت ادعایش را به نحو دیگری نیز (که تا حدودی متناقض اسـت) مطـرح
میسازد ،بدین نحو که ـ 3220222/دالر امریکا اضافه پرداخت قسط اول ،پـیش پرداخـت بابـت کـاری بـوده کـه
می بایست ظرف مدت دو سال انجام شود .بنا به گفته شرکت نفت ،به علت عزیمت کارشناسان اکسان ریسـرچ از
ایران و فسخ پیشاپیش قرارداد ،اکسان ریسرچ دلیلی برای نگهداری ــ 3220222/دالر امریکـا «اضـافه دریـافتی»
ندارد .عالوه بر این ،شرکت نفت خواستار «زیانها و خسارات» ناشی از نقض ادعایی قرارداد توسط اکسان ریسرچ
است که خود میزان آن را مشخص ننموده و تعیین میزان آن را به دیوان محول کرده است.
 .11اکسان ریسرچ هرگونه تعهدی را بابت استرداد مبلغ ـ 3220222/دالر امریکا رد میکند .نامبرده اسـتدالل
مینماید که ادعای متقابل شرکت نفت بر این توهم استوار است که قسـط پرداختـی بابـت هـر دوره سـه ماهـه،
ـ 4220222/دالر امریکا بوده ،در حالی که در قرارداد تصریح شده که قسـط اول ـ 0220222/دالر امریکـا اسـت و
شرکت نفت نیز این مبلغ را پرداخت کرده است .اکسان ریسرچ میگوید از آنجا که وی هزینههای بـیشتـری در
شروع کار قرارداد تحقیقاتی متحمل شده بود «طرفین مذاکره و توافق کردند که قسط اول اول انصافاً باید بیشتر
باشد».
 .10ادعای متقابل بهروشنی از همان قرارداد یا معامله موضوع ادعای اصلی اکسان ریسرچ ناشی شده و لذا در
حیطه صالحیت دیوان داوری است .در رابطه با ماهیت ادعای متقابل ،این استدالل شرکت نفت که اکسان ریسرچ
تعهدات قراردادی خود را در سه ماهه اول به طور کامل ایفا نکرد ،و لذا باید بخشی از مبالغ قابل پرداخت بابت آن
دوره را مسترد نماید ،بیاساس است .رأی دیوان مبنی بر پرداخت مبلغ ـ 020222/دالر امریکا بـه اکسـان ریسـرچ
که بر مبنای کل دوره قرارداد و بدون توجه به زمان قراردادی پرداخت اقساط محاسبه شده ،تکلیف این درخواست
شرکت نفت را که ـ 3220222/دالر امریکا «اضافه» پرداخت بهعنوان پیشپرداخت برای تمام دوره قـرارداد تلقـی
شود و نه صرفاً برای اولین دوره سه ماهه ،تعیین میکند .بنابراین دلیلی برای استرداد مجـدد مبـالغ پرداختـی بـه
موجب قرارداد وجود ندارد.
 .14دیوان ادعای متقابل شرکت نفت را دائر بر مطالبه «خسارات و زیانهای» ناشی از نقض ادعایی قـرارداد
توسط اکسان ریسرچ ،رد میکند .همانطور که در باال نظر داده شد ،تخلف مورد ادعا ،یعنی خروج اکسان ریسـرچ
از ایران به علت فورس ماژور خالی از ایراد بوده و به هر صورت ،شرکت نفت دلیل و مدرکی نیز در مورد خسـارت
یا زیان وارد ارائه نکرده است .از این رو ،ادعای متقابل مزبور مردود شناخته میشود.
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 .0ادعای متقابل مطروح علیه اکسان کورپوریشن

 .11شرکت نفت دو فقره ادعای متقابل علیه اکسان کورپوریشن ،یعنی شرکت مادر اکسان ریسرچ مطـرح سـاخته
است ،در ادعای متقابل اول ،شرکت نفت مدعی شده اسـت کـه طبـق قـرارداد مـورخ  02آوریـل [ 3323هشـتم
اردیبهشت ماه  ]3102ـ 1830130/تن متریک نفت خام بـه اکسـان اینترنشـنال کـامپنی («اکسـان اینترنشـنال»)
تحویل داده است .شرکت اخیرالذکر یک شرکت تابعه ثبت نشده اکسان کورپوریشن است .قرار بود پرداخت قیمت
از طریق اعتبار اسنادی انجام گیرد .شرکت نفت میگوید که اسناد حمل الزم به نحو مقرر به بانک ذیربط تسـلیم
شد ،ولی پرداختی صورت نگرفت .بدینسان ،طبق اظهار شرکت نفت ،قیمت محموله به مبلغ ـ 8802320430/دالر
امریکا ،هنوز مورد دین و الزمالتأدیه است.
 .13ادعای متقابل دوم شرکت نفت علیه اکسان کورپوریشن بابت صورتحسابهـای پرداخـت نشـده ادعـایی
است که به گفته شرکت نفت به تحویل سوخت و فرآوردههای نفتی به ارزش 320122/23دالر امریکا بـه اکسـان
اینترنشنال مربوط میشود.
 .01طبق اظهار شرکت نفت ،از آنجا که اکسـان ریسـرچ شـرکت تابعـه اکسـان کورپوریشـن اسـت« ،ایـن
شرکتها کامالً به هم ارتباط دارند و جزئی از یکدیگر میباشند» .شرکت نفت میگویـد کـه فـروش محصـوالت
نفتی به اکسان کورپوریشن« ...جزء سری معامالت و وقایعی است که شرکت نفت با [گروه] اکسان داشته اسـت»
و لذا باید توسط دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد.
 .03اکسان ریسرچ قبول ندارد که ادعاهای متقابل در حیطه صالحیت دیوان داوری است و استدالل میکنـد
که طبق بیانیه حل و فصل دعاوی ،فقط علیه خواهانی که ادعایی اقامه کـرده ،مـیتـوان ادعـای متقابـل مطـرح
ساخت و چنین ادعای متقابلی نیز فقط در صورتی قابل رسیدگی است که از همان قرارداد ،معامله یا رویدادی کـه
موضوع ادعا است ،ناشی شده باشد .اکسان ریسرچ اظهار میدارد که اکسان کورپوریشن شخصیت حقوقی مستقلی
است که ادعایی در این پرونده مطرح نکرده و ادعای متقابل مزبور رابطهای با قراردادها یا معـامالتی کـه اکسـان
ریسرچ در ادعاهای خویش مطرح نموده ندارد و وی طرف معامله مورد بحث در ادعاهای متقابل نبـوده و منفعتـی
نیز از آن نبرده است.
 .00شرکت نفت انکار نمیکند که این ادعاهای متقابل از همان قراردادهایی که مبنای ادعاهای اصلی اکسان
ریسرچ را تشکیل می دهند ،ناشی نمی شوند .عالوه بر این ،ادعاهای متقابل مزبور به طرفیت اکسـان کورپوریشـن
اقامه شده که خواهان پرونده حاضر نیست .دیوان داوری قبالً توضیح داده است که «خواندگان از طـرح هرگونـه
ادعای متقابل علیه هر شخص یا واحدی غیر از خود خواهان ممنوع مـیباشـند» (رجـوع شـود بـه :ص  31قـرار
اعدادی شماره 43ـ42ـ ،1مورخ  33ژوئن  03[ 3324خردادماه  ]3181صادره در پرونـده امـریکن بـل اینترنشـنال
اینک و جمهوری اسالمی ایران) .بنابراین ،دیوان معتقد است که نسبت به ادعاهای متقابل مطـروح علیـه اکسـان
کورپوریشن بابت فروش فرآوردههای نفتی ،صالحیت ندارد.
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 .1ادعای متقابل مربوط به حق بیمه اجتماعی

 .01در تاریخ  13ژانویه  33[ 3328بهمنماه  ،]3184شرکت نفت «ادعـای متقابـل جدیـدی» ثبـت و ضـمن آن
مدعی شد که اکسان ریسرچ مبلغ ـ 304080310/ریال بابت حق بیمه اجتماعی و جرائم بدهکار است .شرکت نفت
نامهای از سازمان تأمین اجتماعی ایران تسلیم کرد که در آن به شرکت نفت اطالع داده شـده اسـت کـه اکسـان
ریسرچ بابت هزینههای تأمین اجتماعی از  12اوت  3322الی  12نوامبر [ 3322هشتم شهریورماه  3102الی نهـم
آذرماه  ]3102مبلغ ـ 400820422/ریال و بابت جرائم دیرکـرد تـا اول دسـامبر [ 3320دهـم آذرمـاه  ]3184مبلـغ
ـ 402020210/ریال بدهکار است.
 .07اکسان ریسرچ بدواً استدالل مینماید که ادعای متقابل باید به دلیل تأخیر در ثبت مردود شـناخته شـود،
زیرا ادعای متقابل مزبور برخالف مقررات بند  1ماده  33قواعد دیوان ثبت شده که مقرر مـیدارد ادعـای متقابـل
باید ضمن الیحه دفاعیه مطرح شود .اکسان ریسرچ همچنین اظهار میدارد که ادعای متقابل یـاد شـده از لحـا
صالحیت نیز نقض و ایراد دارد ،زیرا از همان قرارداد یا رویدادی که موضوع ادعای اصلی را تشکیل میدهد ،ناشی
نشده است .نامبرده مضافاً استدالل میکند که ادعای متقابل مذکور طبق الزام بند  3ماده دو بیانیـه حـل و فصـل
دعاوی در تاریخ  33ژانویه  03[ 3323دیماه  ]3103پابرجا نبوده است .باالخره اکسان ریسرچ معترض اسـت کـه
شرکت نفت از جانب شخص ثالثی که خوانده پرونده نیست ،طرح دعوا کرده است .در رابطه با ماهیت ادعا ،اکسان
ریسرچ استدالل میکند که ادعای متقابل فاقد دالیل مثبته است ،زیرا شرکت نفت «ادله و مـدارک» مربـوط بـه
مبنا و نحوه محاسبه مبالغ بدهی ادعایی را تسلیم نکرده است.
 .01دیوان داوری مالحظه مینماید که این ادعای متقابل تا تاریخ  13ژانویه  33[ 3328دیماه  ،]3184یعنی
سالها پس از ثبت ادعا و ادعاهای متقابل دیگر ،به ثبت نرسیده بود .از آنجا که دلیلی برای این تأخیر ارائه نشده،
ادعای متقابل مزبور طبق بند  1ماده  33قواعد دیوان ،به دلیل تأخیر در ثبت مردود شناخته میشود.
چهارم) بهره و هزینهها

 .00اکسان ریسرچ  30درصد بهره نسبت به مبالغ مورد حکم توسط دیوان مطالبه میکند .نامبرده نرخ مزبور را بـا
استناد به نرخ بهرهای که به گفته وی به «نوعی سرمایهگذاری تجاری معمول در ایاالت متحده» تعلق میگیـرد،
تعیین کرده است .اکسان ریسرچ همچنین مبلغ ـ 200300/دالر امریکا بابت هزینههای داوری و حقالوکاله مطالبه
مینماید.
 .04با توجه به فقد هرگونه شرط قراردادی ناظر بر پرداخت بهره دیرکرد و همچنین عدم ارائه هرگونه دلیل و
مدرک راجع به دقیق بودن نرخ مورد ادعا توسط اکسان ریسرچ ،به نظر دیوان داوری منطقی است که با توجه بـه
اصول و موازین تعیین شده توسط دیوان در حکم شماره 000ـ23ـ 1مورخ  00آوریـل [ 3328دوم اردیبهشـتمـاه
 ]3180صادره در پرونده مککالو اند کامپنی اینک و وزارت پست و تلگراف و تلفن ،نرخ بهـره  32درصـد تعیـین
شود.
 .01اکسان ریسرچ مدعی است که باید ادعای ثبت شده مربوط به قرارداد تحقیقاتی «از تاریخ اقـدام موجـد
مسئولیت تا تاریخ پرداخت حکم از حساب تضمینی» به وی بهره پرداخت شود .طبق قـرارداد تحقیقـاتی ،اکسـان

حکم شماره 803ـ511ـ8



15

ریســرچ در تــاریخ اول دســامبر [ 3322دهــم آذرمــاه  ]3102حــق داشــت مبلــغ ـ 4220222/دالر امریکـا بابــت
پیشپرداخت کاری که قرار بود در سه ماهه دوم قرارداد انجام شود ،دریافت کند .شرکت نفت هیچگاه وجه مقرر را
نپرداخت و لذا شرط مزبور را نقض کرد .دیوان داوری نظر داده است که قرارداد پیش از خاتمه سه ماهـه دوم کـه
ـ 4220222/دالر امریکا قسط مورد بحث بدان مربوط است ،فسخ گردید .به مجرد فسخ قـرارداد ،اکسـان ریسـرچ
متعهد بوده هر مقدار از مبلغ پیش پرداخت را که متعلق به وی نبود ،مسترد نماید .معهذا روشن است کـه اکسـان
ریسرچ در آن دوره ،حق استفاده از وجوهی را که به واسطه نقض قرارداد توسط شرکت نفـت از آن محـروم شـد،
داشته است .از این رو ،دیوان مقرر مینماید که بابت مبلـغ ـ 4220222/دالر امریکـا از تـاریخ اول دسـامبر 3322
[دهم آذرماه  ]3102الی  32ژانویه  02[ 3323دیماه  ]3102یعنی تاریخ فسخ قرارداد ،بهـره تعلـق گیـرد .از ایـن
تاریخ به بعد ،نسبت به مبلغ ـ 020222/دالر امریکا بهره پرداخت خواهد شد .مبلغ مزبور بقیه مبلغی است که طبق
نظر دیوان بابت کاری که اکسان ریسرچ تا پیش از این تاریخ فسخ انجام داده ،به وی تعلق میگیرد.
 .03اکسان ریسرچ ،همچنین بابت مبـالغ مـورد حکـم راجـع بـه پـروژه پاالیشـگاه هفـتم ،از تـاریخ صـدور
صورتحسابها بهره مطالبه میکند .با توجه به فقد هرگونه شرط قراردادی راجع به این موضوع ،منطقیتر به نظـر
میرسد که براساس این فرض که شرکت نفت متعهد بوده ظرف  12روز پس از تسلیم صورتحسـابهـا ،آنهـا را
پرداخت نماید ،حکم به پرداخـت بهـره داده شـود .بنـابراین ،بهـره مبلـغ  20420/23دالر امریکـا بـدهی موضـوع
صورتحساب شماره 2130ـام از تاریخ  33ژانویه  03[ 3323دیماه  ]3102و بهره مبلـغ  400220/24دالر امریکـا
بدهی موضوع صورتحساب شماره 2008ــ آ ،از تـاریخ  00فوریـه [ 3323سـوم اسـفندمـاه  ،]3102و بهـره مبلـغ
 20044/44دالر امریکا موضوع صورتحساب شماره 2033ـ ب از  04مـارس [ 3323چهـارم فـروردینمـاه ]3102
محاسبه خواهد شد.
 .41هریک از طرفین باید هزینههای داوری خویش را تقبل نماید.
پنجم) حکم

 .43به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حکم صادر میکند:
الف) بانک مرکزی ایران و دولت ایران خوانده پرونده حاضر نیستند.
ب) شرکت نفت متعهد است مبالغ زیرا را به اکسان ریسرچ بپردازد:
 .3مبلغ پنجاه هزار دالر (ـ 020222/دالر) امریکا به اضافه بهره ساده به نـرخ ده درصـد ( )%32در سـال (بـر
مبنای  180روز) نسبت به مبلغ ـ 4220222/دالر امریکا از تاریخ اول دسامبر  3322لغایت  32ژانویه [ 3323دهـم
آذرماه  3102الی  02دیماه  ]3102به اضافه بهره ساده به نـرخ ده درصـد ( )%32در سـال (بـر مبنـای  180روز)
نسبت به مبلغ ـ 020222/دالر امریکا از تاریخ  33ژانویه [ 03دیماه  ]3102تا تاریخی که کـارگزار امـانی دسـتور
پرداخت مبلغ حکم را از حساب تضمینی به بانک امین بدهد.
 .0مبلغ شصت و دو هزار و پانصد و دو دالر و نود و نه سنت ( 800020/33دالر امریکا) به اضافه بهـره سـاده
به نرخ ده درصد ( )%32در سال (بر مبنای  180روز) نسبت به مبلـغ  23020420دالر امریکـا از تـاریخ  33ژانویـه
 03[ 3323دیماه  ،]3102نسبت به مبلغ  400220/24دالر امریکـا از تـاریخ  00فوریـه [ 3323سـوم اسـفندمـاه
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 ،]3102و نسبت به مبلغ  20044/44دالر امریکا از تاریخ  04مارس [ 3323چهارم فروردینماه  ]3102تـا تـاریخی
که کارگزار امانی دستور پرداخت مبلغ حکم را از حساب تضمینی به بانک امین بدهد.
کلیه تعهدات باال با پرداخت از محل حساب تضمینی مفتوح طبق بند هفت بیانیه مورخ  33ژانویـه 03[ 3323
دیماه  ]3103دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهند شد.
ج) تکلیف ادعای متقابل شرکت نفت بابت قرارداد تحقیقاتی با نظری که دیوان در مورد ادعای اکسان ریسرچ
راجع به همان قرارداد داده ،روشن شده است.
د) ادعای متقابل شرکت نفت بابت «خسارات و زیانها» به علت فقد دلیل رد میشود.
هـ) ادعاهای متقابل شرکت نفت علیه اکسان کورپوریشن به دلیل فقد صالحیت رد میشوند.
و) ادعای متقابل شرکت نفت جهت پرداخت حق بیمه اجتماعی و جرائم [دیرکـرد] ،بـه دلیـل تـأخیر در ثبـت
مردود شناخته میشود.
ز) هریک از طرفین باید هزینههای داوری خویش را تقبل نماید.
ح) بدینوسیله حکم حاضر جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان داوری تسلیم میگردد.
الهه ،به تاریخ ژوئن  3314برابر با  33خردادماه 3100
میشل ویرالی ـ رئیس شعبه سه
کارل اف .سیلنز

پرویز انصاری معین
موافق با بخشی از حکم
مخالف با بخشی دیگر

پرونده شماره 521ـ شعبه سه
حکم شماره 801ـ521ـ8
خواهان :سدکو اینکورپوریتدپ
خواندگان :شرکت ملی نفت ایران و جمهوری اسالمی ایران
به تاریخ  3100/7/31ثبت شد
حکم

حاضران
از جانب خواهان :آقای رابرت بی .دیویدسن ،وکیل خواهان

آقای کارل اف .تورن ،رئیس سدکو اینترنشنال اس.ا.
آقای پل فرانزتی ،وکیل مشاور
آقای والتر کاردول ،وکیل مخصوص
آقای هرمن ای .مالون ،نماینده خواهان
از جانب خواندگان :آقای الهیار موری ،وکیل و نماینده شرکت ملی نفت ایران
آقای نوذر دبیران ،مشاور حقوقی نماینده رابط
آقای خسرو آریا ،کارشناس مالی
آقای عبدالحمید بیگلدلی ،نماینده فنی
آقای محسن شهرستانی ،نماینده مالی
آقای مصطفی زینالدین ،نماینده شرکت ملی نفت ایران
آقای حسین پیران ،دستیار نماینده رابط
آقای سالمی و آقای شنجانی ،نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی
سایر حاضران :آقای جان .آر .کروک ،نماینده رابط ایاالت متحده امریکا
آقای خوزه آلوارز ،دستیار نماینده رابط
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فهرست مطالب
اول) مقدمه
دوم) ادعاهای غیرمستقیم مربوط به سیسا
الف) ادعاهای مربوط به ضبط دکلهای سیسا
 .3سوابق کلی
 .0نتیجهگیریهای دیوان
(الف) قانون حاکم
(ب) رویدادهای پاییز سال  3323به منزله ضبط
(ج) رویدادهای اوت  3322به منزله ضبط
ب) ارزشیابی دکلهای ضبط شده سیسا
 .3ارزشیابی سدکو از دکلهای ضبط شده
(الف) ارزشیابی تورن
(ب) فروش و ارزشیابی در موارد مشابه
(ج) پوشش بیمه
(د) ارزش جایگزینی
(هـ) نظر کارشناس
 .0ارزشیابی شرکت نفت از دکلهای ضبط شده
(الف) اعتراضات کلی شرکت نفت
(ب) ارزیابی شرکت نفت به روش دیگر
(ج) ارزش دکلها با اختیار خرید
 .1رأی دیوان
 .4از دست رفتن عایدی
ج) ضبط موجودی انبار سیسا
د) ادعاهای سیسا بابت صورتحسابها
 .3سوابق کلی
 .0مسئولیت شرکت نفت بابت تعهدات اسکو
 .1موضوعات مقدماتی
(الف) اشتباهات ادعایی در تهیه صورتحسابها
(ب) اختالفات در مبالغ صورتحساب شده
(ج) موضوع پرداخت ریالی
(د) احکام مربوط به صورتحسابهای ریالی

بند شماره
3
8
8
8
32
32
32
01
12
14
14
12
43
41
42
42
42
04
02
81
22
22
38
32
320
333
330
330
338
303

حکم شماره 809ـ519ـ8

(هـ) مالیات پیمانکاران
 .4مبالغ مورد ادعا به استناد قرارداد
(الف) ماده 3ـ8
(ب) ماده 0ـ8
(ج) ماده 1ـ8
(د) ماده 4ـ 8و 2ـ8
(هـ) ماده 0ـ8
(و) ماده  3ـ  2ـ 8
(ز) ماده  1ـ  2ـ 8
(ح) ماده  3ـ 8
(ط) ماده  33ـ 8
(ی) ماده  31ـ 8
(ک) ماده  2ـ 2
( )3هزینههای تأمین اجتماعی
( )0افزایش هزینههای کارگری
( )1افزایش بعدی هزینه کارگری
( )4پرداخت دو برابر دستمزد
( )0افزایش تعداد کارکنان
( )8کارکنان زاید
(ل) ماده  8ـ 30
(م) ماده  3ـ 02
(ن) ماده  3ـ 2
(س) کسور ناروا از صورتحسابها
 .0پیشپرداختها
 .8خالصه
سوم) ادعاهای متقابل شرکت نفت در ارتباط با سیسا
الف) ادعای متقابل بابت عدم ارائه خدمات صحیح
 .3ادعای شرکت نفت
 .0پاسخ خواهان
 .1رأی دیوان
ب) ادعای متقابل بابت مزایای پایان خدمت و عیدی
 .3ادعای شرکت نفت
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300
301
301
343
303
301
300
382
381
380
388
382
322
320
323
323
321
320
332
333
334
330
022
020
020
028
028
028
032
030
031
031
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 .0پاسخ خواهان
 .1رأی دیوان
ج) ادعای متقابل بابت حقوق تأمین اجتماعی و مالیات
 .3ادعای شرکت نفت
 .0پاسخ خواهان
 .1رأی دیوان
د) ادعای متقابل بابت پیشپرداختها
 .3ادعای شرکت نفت
 .0پاسخ خواهان
 .1رأی دیوان
هـ) ادعای متقابل بابت خدماتی که اسکو انجام داده
 .3ادعای شرکت نفت
 .0پاسخ خواهان
 .1رأی دیوان
و) ادعای متقابل بابت وامهای بازپرداخت نشده
 .3ادعای شرکت نفت
 .0پاسخ خواهان
 .1رأی دیوان
ز) ادعای متقابل بابت بدهی به اشخاص ثالث
 .3ادعای شرکت نفت
 .0پاسخ خواهان
 .1رأی دیوان
ح) ادعای متقابل بابت عوارض گمرکی مربوط به فروش وانتها
 .3ادعای شرکت نفت
 .0پاسخ خواهان
 .1رأی دیوان
چهارم) ادعای مستقیم سدکو بابت ارزش عالیق مصادره شده وی در سدیران
الف) ارزش دکلهای سدیران
 .3ارزشیابی سدکو از دکلهای سدیران
(الف) ارزشیابی تورن
(ب) فروش و ارزیابی در موارد مشابه
(ج) پوشش بیمه

038
033
001
001
002
012
014
014
010
018
012
043
044
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021
028
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(د) ارزش جایگزینی
(هـ ) مانده ارزش دفتری جاری
(و) ارزشیابی ویتنی
 .0ارزشیابی شرکت نفت از دکلهای سدیران
(الف) ایرادات کلی شرکت نفت
(ب) ارزیابی شرکت نفت به روش دیگر
 .1رأی دیوان
 .4از دست رفتن عایدی
ب) ارزش داراییهای ثابت و موجودی انبار سدیران
 .3داراییهای ثابت
 .0موجودی انبار
ج) ارزش ادعاهای مبتنی بر صورتحساب سدیران
 .3موضوعات کلی
(الف) صورتحسابهای اصالح شده
(ب) پرداختهای ریالی
 .0سابقه قرارداد اسکو
 .1ادعاهای مبتنی بر صورتحسابهای مرتبط با قرارداد اسکو
(الف) ماده  3ـ 8
(ب) ماده  0ـ 8
(ج) ماده  4ـ  8و  2ـ 8
(د) ماده  0ـ 8
(هـ ) ماده  8ـ 8
(و) ماده  3ـ  2ـ 8
(ز) ماده  3ـ 8
(ح) ماده  33ـ 8
(ط) ماده  31ـ 8
(ی) ماده  2ـ 2
(ک) ماده  8ـ 30
(ل) ماده  3ـ  0ـ 13
(م) ماده  1ـ 40
(ن) ماده  3ـ 02
(س) ماده  3ـ 2
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020
024
022
023
023
031
030
032
122
122
134
133
102
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110
114
142
100
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182
183
180
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122
123
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120
122
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 مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده/جلد هشتم

(ع) کسور ناروا از صورتحسابها
(ف) پیشپرداختها
(ص) خالصه
 .4سابقه قرارداد شرکت نفت
 .0ادعاهای مبتنی بر صورتحسابهای مرتبط با قرارداد شرکت نفت
(الف) پرداخت بابت صورتحسابهای مبتنی بر نرخ روزانه (ماده  3ـ )32
( )3صورتحسابهای ماه نوامبر
( )0صورتحسابهای بعدی
(ب) پرداخت بابت صورتحسابهای مربوط به کارهای متفرقه (ماده  2ـ )32
( )3صورتحسابهای ماه نوامبر
( )0صورتحسابهای بعدی
(ج) صورتحسابهای تعدیل افزایش هزینهها (ماده )33
(د) صورتحسابهای مربوط به افزایش حقوق تأمین اجتماعی و هزینههای کارگری (ماده )33
(هـ) صورتحسابهای مربوط به کمپ مشترک
(و) صورتحسابهای مربوط به کارگران پیمانی (ماده )4
(ز) ادعای بهره (ماده )32
(ح) پیشپرداختها
(ط) خالصه
 .8صورتحسابهای مربوط به بعد از  12ژوئن  3[ 3323تیرماه ]3102
د) سایر داراییها
 .3داراییهای مورد ادعا در ترازنامه
 .0هواپیما
 .1سه دستگاه دکل حفاری
هـ) بدهیهای سدیران
 .3بدهیهایی که به صورت ادعاهای متقابل مطرح شده
(الف) بدهیهایی که در ارتباط با قرارداد اسکو مطرح شده
 .3خسارت عدم ارائه صحیح خدمات
(الف) ادعای شرکت نفت
(ب) پاسخ خواهان
(ج) رأی دیوان
 .0بدهی بابت پیشپرداختها و پرداختهای علیالحساب
(الف) ادعای شرکت نفت

123
133
134
130
423
432
431
401
404
408
408
413
443
440
443
400
400
408
481
488
422
424
420
428
428
422
423
422
422
423
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(ب) پاسخ خواهان
(ج) رأی دیوان
 .1بدهی بابت حقوق و مزایای پایان خدمات کارکنان
(الف) ادعای شرکت نفت
(ب) پاسخ خواهان
(ج) رأی دیوان
 .4بدهی بابت حقوق تأمین اجتماعی و مالیات
(الف) ادعای شرکت نفت
(ب) پاسخ خواهان
(ج) رأی دیوان
 .0بدهی بابت عیدی
(الف) ادعای شرکت نفت
(ب) پاسخ خواهان
(ج) رأی دیوان
 .8بدهی بابت خسارات وارد به کارگران
(الف) ادعای شرکت نفت
(ب) پاسخ خواهان
(ج) رأی دیوان
 .2بدهی بابت استفاده از وسایل مخابراتی
(الف) ادعای شرکت نفت
(ب) پاسخ خواهان
(ج) رأی دیوان
 .2بدهی بابت برق مصرفی
(الف) ادعای شرکت نفت
(ب) پاسخ خواهان
(ج) رأی دیوان
 .3بدهی بابت حقوق نگهبانی و اجاره محل
(الف) ادعای شرکت نفت
(ب) پاسخ خواهان
(ج) رأی دیوان
 .32بدهی بابت آب مصرفی
(الف) ادعای شرکت نفت
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420
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 مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده/جلد هشتم

(ب) پاسخ خواهان
(ج) رأی دیوان
 .33بدهی بابت خدمات شرکت سیرجان جنوب
(الف) ادعای شرکت نفت
(ب) پاسخ خواهان
(ج) رأی دیوان
 .30بدهی بابت خدمات کامپیوتری
(الف) ادعای شرکت نفت
(ب) پاسخ خواهان
(ج) رأی دیوان
 .31بدهی به آیپک
(الف) ادعای شرکت نفت
(ب) پاسخ خواهان
(ج) رأی دیوان
 .34عوارض اتومبیل
(الف) ادعای شرکت نفت
(ب) پاسخ خواهان
(ج) رأی دیوان
 .30بدهی بابت تعمیر ماشینهای تحریر
(الف) ادعای شرکت نفت
(ب) پاسخ خواهان
(ج) رأی دیوان
 .38بدهی بابت خدمات هواپیمایی
(الف) ادعای شرکت نفت
(ب) پاسخ خواهان
(ج) رأی دیوان
ب) بدهیهایی که در ارتباط با قرارداد شرکت نفت مطرح شده
( )3بدهی بابت پروازهای چارتر
(الف) ادعای شرکت نفت
(ب) پاسخ خواهان
(ج) رأی دیوان
( )0خسارت بابت توقف عملیات در اثر اعتصابات
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(الف) ادعای شرکت نفت
(ب) پاسخ خواهان
(ج) رأی دیوان
( )1بدهی بابت پیشپرداختها و پرداختهای علیالحساب بازیافت نشده
(الف) ادعای شرکت نفت
(ب) پاسخ خواهان
(ج) رأی دیوان
 .0سایر بدهیها
(الف) بدهی به بانکهای خارجی (موضوع سه دستگاه دکل)
(ب) بدهی به بانکهای ایرانی
(ج) سایر بدهیها که مورد قبول [خواهان] است
( )3تغییراتی که طی دستور صادره در ژانویه  3328رد شدهاند
( )0حسابهای پرداختنی
( )1حقوق و مزایای کارکنان
و) ترازنامه سدیران
پنجم) ادعاهای ایمیکو
ششم) بهره و هزینهها
الف) بهره
ب) هزینهها
هفتم)رفع توقیف
هشتم) حکم
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اول) مقدمه

 .3این حکم به دنبال دو قرار قبلی صادره در پرونده حاضر صادر میگردد .ایـن پرونـده شـامل ادعاهـای سـدکو
اینکورپوریتد («سدکو یا خواهان») است .سدکو شرکتی است که دکلهای حفاری را در ایران اجاره مـیداد و بـه
کار می انداخت .خواهان ،هم ادعاهای مستقیم و هم ادعاهای غیرمستقیم را که مربوط به دو شـرکت فرعـی آن،
یعنی سدکو اینترنشنال اس.ا («سیسا») و سدیران دریلینگ کامپنی («سدیران») است ،علیـه شـرکت ملـی نفـت
ایران («شرکت نفت») و جمهوری اسالمی ایران («ایران») اقامه نموده است .ادعاهـای خواهـان بـه سـه فقـره
قرارداد منعقده بین شرکتهای وابسته سدکو و شرکت نفت یا شرکت خـدمات نفـت ایـران (اسـکو) و ادعاهـای
مربوط به ضبط یا مصادره دکلهای حفاری و سایر اموال یا عالیق متعلق به سـدکو و شـرکتهـای وابسـته آن
مربوط است.
 .0در قــرار اعــدادی اول (سدکو اینکورپوریتد و شرکت ملی نفت ایران ،قرار اعــدادی شماره 1ـ303ــ،00
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 مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده/جلد هشتم

 02اکتبر  8/3320آبانماه «( )3184قرار اعدادی اکتبر») دیوان نظر داد که سدکو طبق تعریف بیانیه حل و فصـل
دعاوی ،تبعه امریکا می باشد و خود را برای رسیدگی به ادعاهای غیرمستقیم سدکو مربوط به سیسا صالح شناخت.
دیوان از اعمال صالحیت برای رسیدگی به ادعاهای بهظاهر غیرمستقیم سدکو از جانب سـدیران خـودداری کـرد،
ولی اعالم داشت که برای رسیدگی به ادعای مستقیم سدکو بابـت مصـادره عالیـق سـهامداری وی در سـدیران
صالحیت دارد .عالوه بر آن ،دیوان نظر داد که ایران در تاریخ  00نوامبر [ 3323اول آذرماه  ]3102عالیق سـدکو
در سدیران را مصادره نموده است.
 .1در قــرار اعدادی دوم (سدکو اینکورپوریتد و شــرکت ملی نفت ایران ،قرار اعـدادی شماره 03ــ303ــ،1
 02مارس  2/3328فروردینماه «( )3180قرار اعدادی مارس») ،دیوان ضابطه قابل اعمال برای احتسـاب میـزان
خسارت در هنگام اخذ تصمیم راجع به حق سدکو برای دریافـت خسـارت بابـت مصـادره عالیـق سـهامداری آن
شرکت در سدیران را تعیین نمود و نظر دارد که خواهان حق دارد بابت ارزش کامل عالیق مصادره شده خود (اگر
عالیقش واجد ارزشی باشد) ،غرامت دریافت کند.
 .7با صدور قرارهای اعدادی قبلی ،موضوعات اصلی زیر باقی مانده که باید تکلیف آنها در این حکم تعیـین
شود:
الف) مسئولیت شرکت نفت یا ایران در قبال ضبط یا مصادره دکلها و سایر اموال سیسا،
ب) ارزش اموال سیسا ،چنانچه ضبط یا مصادره شده باشد،
ج) ماهیت ادعای سدکو در مورد صورتحسابهایی که سیسا به موجب قرارداد با اسکو صادر کرده ،ولی وجـوه
آنها پرداخت نشده است،
د) ارزش عالیق سهامداری مصادره شده سدکو در سدیران ،و
هـ) صالحیت دیوان نسبت به ادعاهای متقابل شرکت نفت علیه خواهان و ماهیت ادعاهای متقابل مزبور.
 .1گردش کار پرونده حاضر در قرارهای اعدادی قبلی کامالً تشریح شده است .بعد از صدور قرار اعدادی اکتبر
و با توجه به نظر دیوان در آن قرار ،دایر بر اینکه از  00نوامبر [ 3323اول آذرماه  ]3102عالیق سدکو در سدیران
مصادره شده ،خواهان محاسباتی را در مورد ارزش سدیران در حال تصفیه در  00نوامبر [ 3323اول آذرماه ]3102
تسلیم نمود .پس از آن ،شرکت نفت در پاسخ محاسبات خواهان ،الیحهای تسلیم کرد.
دوم) ادعاهای غیرمستقیم مربوط به سیسا
الف) ادعاهای مربوط به ضبط دکلهای سیسا
 .3سوابق کلی

 .0سیسا به موجب قرارداد شماره 113ـ110ـ20ـ«( 1قرارداد  )»113که با اسکو منعقد کرد ،از سال  3322شـش
دستگاه دکل حفاری در ایران به اسکو اجاره داده و آنها را به کار انداخت .سیسا دکلهای مزبور را با شمارههـای
 21 ،22 ،82 ،83 ،00و  22مشخص کرده است.
 .4خواهان مدعی شده که تقریباً تا نوامبر  3322اسکو یا کارگزار وی ،یعنی شـرکت خـدمات نفـت ایـران بـا
مسئولیت محدود («آیروس») ،در جریان عادی بازرگانی صورتحسابهـایی را کـه بـرای اسـکو ارسـال مـیشـد،
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میپرداخت؛ ولی پس از آن «اسکوـ شرکت نفت در پرداخت مرتـب صورتحسـابهـا بـه شـرحی کـه در قـرارداد
پیشبینی شده بود ،قصور ورزیدند ویا از پرداخت آنها خودداری کردند» (دعاوی سـدکو بابـت صورتحسـابهـای
پرداخت نشده سیسا ذیالً در بند  00مورد بحث قرار گرفته است).
 .1تا  13دسامبر  32[ 3322دیماه  ]3102کلیه کارمندان خارجی سیسـا ایـران را تـرک کـرده بودنـد و کـار
دکلهای حفاری متوقف شده بود .خواهان ادعا کرده که ناآرامی سیاسی آن موقع در ایران ایجـاب مـیکـرده کـه
کارکنانش از ایران خارج شوند و توقف کار بنا به دستور اسکو بوده است .به طوری که ذیـالً در بنـدهای  304تـا
 312بهتفصیل بحث شده ،خواهان ادعا کرده که اسکو از سیسا خواست در دوره توقف ،کـار در وضـع «آمـاده بـه
کار» باشد؛ ولی شرکت نفت ادعا کرده که اقدام سیسا در توقف کار در حکم ترک غیرمجاز وظـایف قـراردادیاش
بوده است.
 .3در  02فوریه [ 3323هشتم اسفندماه  ،]3102اسکو تلکس زیر را درباره قرارداد  113به سیسا مخابره کرد و
طی آن متذکر شد:
طبق اطالع رسیده از ایران ،لطفاً این تلکس را اعالم رسمی خاتمه قرارداد باال تلقی فرمایید .کارکنـان مـا در
ایران به سدکو کمک خواهند کرد تا دستگاههای حفاری را بدون معطلی ترخیص و از گمرک خارج نمایند.
حسب ادعا ،سیسا اندکی بعد از آن تاریخ در تلکسی که به اسکو مخابره کرده ،متذکر شـد کـه چنـین فـرض
کرده که قرارداد طبق ماده «( 42فسخ قرارداد توسط شرکت بدون ذکر دلیل») فسخ شده و لـذا اخطـار  322روزه
مقرر در ماده  42از  02فوریه [ 2اسفندماه] آغاز میشود .آقای رئوفی [مدیر] اسکو در اهواز در تلکسی که در تاریخ
نهم آوریل  02[ 3323فروردینماه  ]3102به آیروس در لندن مخابر کرد ،تأیید نمود که «فسخ قرارداد بدون ذکـر
دلیل بوده» و ضروری است که دکلهای حفاری در طول مدت اخطار  322روزه کـه از  02فوریـه [ 3323هشـتم
اسفندماه  ]3102شروع میشود ،کار کنند.
 .31اخطار رسمی مربوط به ازسرگیری عملیات دکلها در طول مدت  322روز را آقـای فخرایـی کـه در آن
موقع به مدیریت حفاری شرکت نفت منصوب شده بود ،در نامه مورخ  02مارس [ 3323هشتم فروردینماه ]3102
به سیسا داد .خواهان ادعا کرده که تا  13مارس  33[ 3323فروردینماه  ]3102پنج دستگاه از شش دستگاه دکـل
سیسا به کار افتاده بود .برای به کار انداختن دکل ششم (دکل  )22نیز کوششهـایی بـه عمـل آمـد؛ ولـی در 31
آوریل  04[ 3323فروردینماه  ]3102آقای فخرایی نامهای به سیسا نوشت که به منزله فسخ قرارداد  113با ذکـر
1
دلیل از تاریخ مزبور بود.
2
 .33خواهان ادعا کرده که با انقضای مدت اخطار  322روزه در  03اوت  2[ 3323شهریورماه  ،]3102قرارداد
 .1خواهان استدالل کرده که قرارداد  113فقط در مورد دکـل  22در  31آوریـل  04[ 3323فـروردینمـاه  ]3102فسـخ گردیـد و بقیـه
قرارداد به قوت خود باقی ماند ،در صورتی که شرکت نفت مدعی است که تمام قـرارداد در آن تـاریخ فسـخ شـد .ایـن موضـوع ذیـالً در
بندهای  322تا  321باز هم مورد بحث قرار گرفته است.
 .2هرچند ظاهراً مـدت  322روز مـیبایسـتی در  02اوت  0[ 3323شـهریورماه  ]3102منقضـی شـده باشـد ،ولـی طـرفین  03اوت [2
شهریور] را بهعنوان روز انقضای مدت میشمارند.

84

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

طبق ماده  42در واقع در مورد دکلهای  82 ،83و  21فسخ شد و بنا به درخواست شرکت نفت ،دکـلهـای  00و
 22طبقه ماده  13مربوط به «روش فسخ» تا  32نوامبر  08[ 3323آبانماه  ]3102همچنـان بـه کـار خـود ادامـه
دادند .خواهان ادعا کرده که علیرغم تضمینی که اسکو در تلکس مورخ  02فوریه  2[ 3323اسفندماه  ]3102خـود
داده بود ،بعد از خاتمه قرارداد ،نه اسکو و نه شرکت نفت ،در مورد خارج کردن دکلها از ایران کمکـی بـه سیسـا
نکردند .خواهان ادعا کرده که سیسا چندین بار شفاهاً تقاضا کرد که دکلها عودت داده شـود و بـه آقـای بابیـان،
مدیر ایرانی مواد و مصالح شرکت که بعد از خروج کارمندان خارجی در ایران باقی ماند ،دستور داد که پروانه صدور
دریافت نماید .خواهان مضافاً ادعا کرده که آقـای بابیـان جسـماً مـورد تهدیـد قـرار گرفتـه بـود کـه از پیگیـری
درخواستهای پروانه صدور دست بردارد و باالخره هم دستگیر گردید .آقـای صـدری ،نماینـده شـرکت نفـت ،در
جلسه استماع تأیید کرد که آقای بابیان سعی میکرد پروانه صدور تحصـیل کنـد ،ولـی دسـتگیری وی بـه اتهـام
رشوهخواری بوده و ارتباطی با درخواستهای صدور نداشته است.
 .30سه درخواست کتبی که طی آن ،سیسا از شرکت نفت درخواست کمک جهت صدور دکلهـا نمـوده ،در
سوابق موجود است .در تلکسی که آقای کارل تورن از جانب سیسا (و سدیران) در  04ژوییه [ 3323دوم مردادمـاه
 ]3102به شرکت نفت مخابره کرد ،متذکر شد:
تاکنون موفق نشدهایم که از شرکت نفت یا اسکو اطالع دقیقی مبنی بر اینکه چند دستگاه دکل برای ادامـه
کار مورد احتیاج است ،به دست آوریم .. .ولی باید به ما اجازه داده شود که بتوانیم هر دستگاهی را که مورد احتیاج
دولت ایران نیست از ایران خارج نماییم و با به کار انداختن آنها بتوانیم وجوه نقدی را کـه مـورد احتیـاج فـوری
است به دست آوریم .. .بنابراین ،خواهشمندیم هرچه زودتر به ما اطالع دهید که چنـد دسـتگاه حفـاری در آینـده
مورد احتیاج شما خواهد بود .همچنین خواهشمندیم اجازه خروج وسایلی را که مورد احتیاج نیست ،صادر و در مورد
خارج کردن آنها از ایران به ما مساعدت فرمایید.
 .31در  2نوامبر  32[ 3323آبانماه  ]3102سیسا مجدداً تلکسی به شرح زیر به شرکت نفت مخابره کرد:
ما اطالع داریم که دو دستگاه از  8دستگاه حفاری موضوع قرارداد به شماره  00و  22هنوز مشغول کار هستند؛ در
حالی که از چهار دستگاه حفاری بقیه .. .بهرهبرداری نمیشود .فرض ما بر این است که دستگاههای  00و  22بـه
موجب بند  13قرارداد مشغول به کار هستند و پس از پایان کاری که در بند  13پیشبینـی شـده اسـت ،تـرخیص
خواهند شد.
از آنجایی که شما از شرط خرید دستگاهها که در بند 3ــ 34قـرارداد پـیشبینـی شـده اسـتفاده نکـردهایـد،
خواهشمند است در اجرای تعهدات مندرج در بند 0ـ 34قرارداد و به موجب قـولی کـه طـی تلکـس اخطـار فسـخ
قرارداد دادهاید ،ترتیبی اتخاذ فرمایید که اجازه الزم صادر گردد تا دستگاههای حفاری از ایران خارج شوند .البته به
نظر میرسد که از طرف شما هیچگونه اقدامی برای تسهیل خروج هیچیک از  8دستگاه حفاری بـه عمـل نیامـده
است .قصور شما در انجام تعهدات قراردادی در این مورد ،نقض اساسی قرارداد محسوب میشود.
 .37شرکت نفت در  02نوامبر [ 3323آذرماه  ]3102به تلکس فوق پاسخ داده و از جمله متذکر شد:
به طوری که اطالع دارید فسخ قرارداد در تاریخ  02اوت [ 0شهریور] صورت گرفته اسـت ،ولـی بنـا بـر تقاضـای
مدیران سدکو/سدیران در آن زمان اجازه داده شد که هر دو دستگاه حفاری به کار خود ادامه دهند تا بـه سـدکو و
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سدیران که از مساعدتهای اولیای خود محروم بودند از نظر مالی کمک شود .. .ما تصور میکنـیم کـه پیمانکـار،
این دستگاههای حفاری را به منظور فعالیت نگه داشته است و شرکت ملی نفـت ایـران ایـن حـق را بـرای خـود
محفو میدارد که در صورت لزوم از اختیار خـود بـرای خریـد دسـتگاههـا قبـل از ارائـه اسـناد رسـمی یادشـده
(درخواست صدور) استفاده نماید.
 .31باالخره سیسا در  4دسامبر 31[ 3323آذرماه  ]3102تلکسی بـه شـرکت نفـت مخـابره نمـود و طـی آن
متذکر شد:
ب ب ب)  ...چه شرکت ملی نفت ایران اجازه خروج دستگاهها را صادر بنماید چه ننماید ،اختیار خرید پـس از
فسخ قرارداد نافذ نیست.
ج ج ج) تقاضاهای متعددی برای خروج دستگاهها به مدیریت شرکت ملی نفت ایران داده شده است... .
ز ز ز) با توجه به قصور شما در دادن اجازه خروج دکلهای حفاری و در پرداخت دریـافتنیهـا و سـایر مـوارد
نقض قرارداد ،ما الزم دانستیم که در دادگاه ناحیه ایاالت متحده امریکا در نیویورک برای مبلغ تقریبی  41میلیـون
دالر به اضافه خسارات وارد علیه شما اقامه دعوا نماییم.
 .30خواهان بر مبنای اطالع و عقیده خود اظهار داشته که شش دستگاه دکل متعلق به سیسا هنوز هم تحت
نظارت و کنترل شرکت نفت کار میکنند .شرکت نفت ادعا کرده که وقتی قانوناً مالک دکلها شد که سدیران (که
در آن زمان تحت کنترل دولت در آمده بود) آنها را در دوم اوت  33[ 3322مردادماه « ]3103خریداری» کرد.
 .0نتیجهگیریهای دیوان
الف) قانون حاکم

 .34دیوان داوری در صفحه [ 2متن انگلیسی] قرار اعدادی مارس صادره در پرونده حاضر ،نظر داده است کـه در
مورد مصادره که مشمول قواعد حقوق بینالملل عمومی باشد ،عهدنامه مودت ،روابط اقتصادی و حقـوق کنسـولی
بین ایاالت متحده امریکا و ایران («عهدنامه مودت») که در  30اوت  04[ 3300مردادماه  ]3114امضا شـده و در
 38ژوئــن  08[ 3302خردادمــاه  ]3118بــه مرحلــه اجــرا درآمــده )254 U.N.T.S. 93 No. 3853, 8
« )UST.899نسبت به موضوع غرامت قابل پرداخت به خواهان .. .قابل اعمال است» .مضافاً دیـوان در صـفحه
[ 14متن انگلیسی] قرار اعدادی اکتبر متذکر گردیده که «عهدنامه مودت مشخصاً درخصوص این موضوع که چـه
چیزی مصادره به شمار میرود ،متضمن قواعد حقوق بینالملل عرفی است .»...تا حدودی که مصادره مورد ادعا در
این پرونده ،مصادره توسط سازمانی غیر از دولت تشخیص داده میشود ،اصول کلی قانون تجـارت حـاکم بـر آن
خواهد بود.
ب) رویدادهای پاییز سال  3343به منزله ضبط

 .31خواهان ادعا کرده که شرکت نفت در تاریخهای مختلف در طول سال  ،3323دکلها را بـه مـوازات خاتمـه
یافتن قرارداد هر دکل ضبط کرده است.
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تاریخ ادعایی مصادره
دکل شماره
 32نوامبر  08[ 3323آبانماه ]3102
00
 03اوت  2[ 3323شهریورماه ]3102
83
 03اوت  2[ 3323شهریورماه ]3102
82
 32نوامبر  08[ 3323آبانماه ]3102
22
 03اوت  2[ 3323شهریورماه ]3102
21
 31آوریل  04[ 3323فروردینماه ]3102
22
 .33دیوان داوری در پرونـــده ریگــو واگنر ایکویپمنت و استــارالین ایــران ،صفحــه [ 4متن انگلیســی]
حــــکم شــــماره 02ــ32ــ 1مـــورخ  30دسامبـــر  04[ 3320آذرمـــاه  ]3183کــه در 1 Iran-U.S.
 C.T.R. 411, 414نیز چاپ شده ،نظر داده که به موجر «باید معادل ارزش ماشینآالتی که بعد از فسخ قرارداد
از طرف مستأجر اعاده نگردیده ،خسارت پرداخت گردد .»...طبق اظهار خواهان ،طبق قرارداد ،قصور شـرکت نفـت
در مساعدت الزم برای صدور دکلهایی که از رده خارج شده بودند ،در حکم ضبط آن دکلها است؛ ولی شـرکت
نفت ادعا کرده که دستگاههای جا مانده بعد از فسخ قرارداد تا دوم اوت  33[ 3322مردادماه  ]3103یـا مقـارن آن
تاریخ به تملک وی در نیامد .شرکت نفت همچنین استدالل کرده که طبـق قـرارداد فقـط ملـزم بـوده «منتهـای
کوشش خود را برای تحصیل پروانه صدور» دکلها « به کار برد» و اگر خواهان فرمهـای صـحیح درخواسـت را
تسلیم شرکت نفت کرده بود ،وی اقدام به تحصیل پروانه صدور مینمود .خواهان اظهار داشته کـه تحـت شـرایط
سیاسی موجود در ایران در آن هنگام ،سدکو اصالً در موقعیتی نبود که فرمها را در چهار نسخه جهـت تسـلیم بـه
شرکت نفت ،تهیه نماید» .سدکو خاطرنشان ساخته که «شرکت نفت از تقاضای سـدکو دایـر بـر اعـاده دکـلهـا
بهخوبی آگاه بوده» و استدالل کرده که «اگر شرکت نفت با حسننیت عمل میکرد ،بهآسانی می توانست ترتیبات
صدور دستگاهها را فراهم نماید.»...
 .01ماده 1ـ 34قرارداد ،ضمن اشاره به اختیاری که ماده 3ـ 34به اسکو داده تا در پایان یا فسخ قبل از موعـد
قرارداد ،دستگاه حفاری سیسا را خریداری نماید ،چنین مقرر داشته که «اگر شرکت (اسکو) حق فوقالـذکر خـود را
اعمال ننماید ،پیمانکار یا دستگاه حفاری را خارج خواهد کـرد یـا [عـوارض مناسـبی خواهـد پرداخـت تـا فـروش
دستگاهها در ایران امکانپذیر گردد] .در دنبال آن ،ماده 0ـ 34حاوی شرط زیر است:
در صورت انقضای قرارداد یا فسخ پیش از موعد آن ،شرکت مساعی جمیله خود را به کار خواهد برد تـا بـرای
آن قسمت از دستگاههای حفاری پیمانکار که شرکت طبق ماده فرعی 3ـ 34از حق (خرید) خـود اسـتفاده نکـرده،
پروانه صدور تحصیل نماید.
بدین ترتیب ،طبق قرارداد اصوالً اقدامات مربوط به خارج کردن دکلها برعهده سیسا بوده ،در حالی که اسکو
موظف بوده با مساعی جمیله خود در تحصیل پروانه الزم برای خارج کردن دستگاههای حفاری همکـاری نمایـد.
بنابراین ،موضوعی که باید در اینجا مورد بررسی قرار گیرد ،این است که آیا شرکت نفت ایـن وظیفـه قـراردادی
خود را نقض کرده و بدان وسیله ،حسب ادعای خواهان ،موجب شده که سیسا از استفاده از دکلهای خود محـروم
گردد یا خیر.
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 .03اینکه خواهان یا سیسا حداقل در سه مورد کتباً درخواست خارج کردن دکلها را کردهاند ،درست است و
نیز صحیح است که خواهان هیچگاه فرمهای گمرکی را که بنا به اظهار شرکت نفت ،برای تحصیل پروانه صـدور
الزم بوده ،در اختیار این شرکت قرار نداد .به علت وضع سیاسی ایران در سال  3323و از آنجا که کلیه کارمنـدان
خارجی سدکو تا آن موقع کشور را ترک کرده بودند ،بدون تردید ،حل مشکالت عملی مربوط به صادرات ،از جمله
تهیه فرم صدور ،برای سیسا مشکل بود .بنابراین ،سیسا منطقاً این انتظار مشروع را داشت که شرکت نفت در مورد
خارج کردن دکلها صرفاً به کمک محدودی که طبق ماده 0ـ 34حداقل با توجه به ظاهر آن ماده بر عهده داشته،
اکتفا ننموده ،بلکه نقش فعالتری در آن مورد ایفا کند 3.چنانچه طرفی در مساعدت الزم برای صدور ،بـه ترتیبـی
که در قرارداد پیشبینیشده ،قصور ورزد ،این امر ممکن است در بعضی مواقع به صورت ضبط یا تصـرف عـدوانی
مال مورد بحث در آید؛ ولی با توجه به نظراتی که دیـوان ذیـالً دربـاره موضـوع ضـبط داده ،تعیـین ایـنکـه آیـا
بی اعتنایی شرکت نفت به درخواستهای خواهان جهت صدور دکلها در آن اوضاع و احوال باید به منزلـه نقـض
قرارداد تلقی شود یا خیر ،ضروری نیست ،زیرا ادعای جداگانه جبران خسارت بر مبنای ایـن قبیـل نقـض ادعـایی
قرارداد مطرح نشده است.
 .00دیوان براساس مدرک موجود نمی تواند وضع دقیق دکلهای سیسا در اواخـر سـال  3323و اوایـل سـال
 3322را مشخص نماید .واقعیات متعددی حاکی است که ایران یا شرکت نفت ممکن است در آن موقع دکلها را
ضبط کرده باشند .برای مثال ،همانطور که دیوان قبالً نظـر داده ،عالیـق سـهامداری سـدکو در سـدیران در 00
نوامبر [ 3323اول آذرماه  ]3102مصادره شد (اینکه بعداً ایران بند «ج» قـانون حفاظـت و توسـعه صـنایع ایـران
(«بند ج») را در مورد سدیران اجرا کرد ،موضوع فوق را تأیید مینماید (صفحات  14تا [ 13مـتن انگلیسـی] قـرار
اعدادی اکتبر) .دیوان تصدیق نموده که «قصد ایران در تشکیل شرکت ملی حفاری ایران الزاماً بدان معنا بود کـه
کلیه فعالیتهای حفاری در ایران بهوسیله این شرکت انجام شود» (صفحه  40همان مأخذ) .واضح است که سیسا
دستاندرکار فعالیتهای حفاری بوده و با سدیران رابطه نزدیک داشته است .برای مثال ،قطعات یدکی دکلهـای
سیسا در انبارهای سدیران نگهداری میشد .عالوه بر این ،به نظر میرسـد کـه شـرکت نفـت در آن زمـان بـین
عملیات سدیران و سیسا فرقی قائل نمیشد .در واقع در آن زمان ،مدیران ایرانی سـدیران ،امـور سیسـا در داخـل
ایران را اداره میکردند .ولی دیوان این مدارک را در حکم دالیل موجه و کافی دایر بر ضبط قطعی دسـتگاههـای
حفاری سیسا در نوامبر  3323نمیشمارد.
ج) رویدادهای اوت  3311به منزله ضبط

 .01شرکت نفت ادعا کرده که بعد از آنکه در دوم اوت  33[ 3322مردادماه  ]3103بند «ج» در مـورد سـدیران
رسماً اجرا گردید ،سدیران [که در واقع از  00نوامبر /3323اول آذرماه  3102در کنترل دولت بود] تصمیم گرفت با
استفاده از اختیار خرید خود در قرارداد خرید و رهن مورخ اول ژانویه  33[ 3320دیماه ( ]3101منعقده بین سیسـا
 .3تلکس مورخ  02فوریه  2[ 3323اسفندماه ( ]3102بند  3فوق) که طی آن اسکو قول داده «در ترخیص گمرکی و آزادی دکلهـا بـه
سدکو کمک کند» مؤید این چشمداشت و توقع است.
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و سدیران) ،دستگاهها را خریداری کند و خریداری هم کرد« .شرکت نفت مضافاً اظهار داشته که استفاده از دکلها
را فقط از زمانی شروع کرد که آنها از طریق سدیران به تصاحب ایران درآمد .بدین ترتیـب ،شـرکت نفـت اقـرار
کرده که وی یا ایران در دوم اوت  33[ 3322مردادماه  ]3103یا مقارن آن ،طبق قـرارداد خریـد منعقـده در سـال
«( 3320قرارداد») شش دستگاه دکل سیسا را تصاحب نمود .در واقع ،شرکت نفت در الیحه خـود پیشـنهاد کـرده
که ارزش «عادالنه و معقول» دکلها را به سدکو بپردازد و بدین ترتیـب ،اعتـراف نمـوده کـه نهایتـاً دکـلهـا را
تصاحب کرده و خود را در قبال ضبط آنها مسئول میداند.
 .07شرکت نفت نسخهای از قرارداد را (که در واقع به تاریخ اول فوریه  30/3320بهمنماه  3101اسـت) بـه
دیوان تسلیم کرده است .در قرارداد به سدیران اختیار داده شده که «در هر زمان بعد از تاریخ این قرارداد» ،تعداد 3
دستگاه دکل سیسا را خریداری کند.
 .01خواهان به اعتبار قرارداد مزبور ایرادی نگرفته است .به نظر وی این قـرارداد بـهعنـوان وسـیلهای بـرای
یکپارچه کردن عملیات سدکو در ایران در آیندهای نامعلوم ،در صورتی که این کار مطلوب مینمود ،منعقد گردیـد؛
ولی با وخیمتر شدن اوضاع ایران» از هدف فوق صرفنظر شد 4 .ولی خواهـان ادعـا کـرده کـه قـرارداد تسـلیمی
شرکت نفت کامل نیست و اختیار مندرج در قرارداد هیچگاه اعمال نگردید.
 .00دیوان بدواً مالحظه میکند که قرارداد تسلیمی شرکت نفت ظاهراً کامل به نظـر مـیرسـد ،هرچنـد کـه
ضمائم مختلف مورد اشاره در قرارداد بدان پیوسـت نشـده اسـت .امـا دیـوان همچنـین مالحظـه مـینمایـد کـه
صورتجلسه مجمع مورخ  02آوریل  2[ 3320اردیبهشتماه  ]3104هیأت مدیره سدیران حاکی اسـت کـه قـرارداد
حداقل دارای یک اصالحیه بوده و این اصالحیه به دیوان تسلیم نشده است.
 .04لکن شرکت نفت هیچگونه مدرکی مبنی بر اینکه از اختیار فسـخ اسـتفاده شـده ،تسـلیم نکـرده اسـت.
خصوصاً با توجه به اینکه فرمول قیمت با اختیار خریدار تا اندازهای پیچیده است ،مشورت با سیسا در مورد قیمـت
با اختیار خرید الزاماً با استفاده از این اختیار همراه میبوده است 5.شرکت نفت ادعا کرده که قیمت با اختیار شـش
 .4طبق ماده یک قرارداد که عنوان آن «منظور قرارداد» است ،هدف «یکپارچه کردن عملیات (سیسا و سدیران) در ایـران» ذکـر شـده
است .اینکه در ماده 3ـ 34قرارداد  113که سیسا در اوایل سال  3322با اسکو منعقد نمود ،به اسکو اختیار داده شده که شـش دسـتگاه از
همان دکلها (رجوع شود به :بند  02زیر) را خریداری کند ،و ظاهراً خارج کردن سه دستگاه از  3دکل موضـوع قـرارداد از ایـران قبـل از
ضبط ادعایی آنها مؤید آن است که خواهان عمالً از قرارداد مزبور اعراض کرده است.
 .5طبق ماده 0ـ 1قرارداد قیمت نه دستگاه دکل ،نه شش دستگاه دکل« ،جمعـاً  1000820003/28دالر امریکـا» اسـت و بنـابراین الزم
بوده که این مبلغ سرشکن شود .عالوه بر این ،قرار بود از «کل قیمت»« ،مبلغی معادل وجوه حاصله از بهرهبرداری [سیسا] از نه دسـتگاه
حفاری بعد از اول فوریه  30[ 3320بهمنماه  ]3101کسر گردد و «هزینه تمام شده اضافات سرمایهای به نه دستگاه حفاری پـس از اول
اکتبر  3[ 3324مهرماه  ،]3101به عالوه بهره به نرخ  30درصد در سال بدان اضافه شود» .فقط سیسـا مـیتوانسـت چنـین اطالعـاتی را
تهیه کند ،لذا با توجه به این امر ،ماده 0ـ 1قرارداد ،سیسا را همچنین ملزم میکرد «گزارشی در هر سه مـاه دربـاره وضـع جـاری قیمـت
خرید که وجوه حاصله و اضافات سرمایهای به شرح فوق در آن منظور میگردند ،به سدیران تسلیم» نماید .هیچ مدرکی حاکی از ایـنکـه
اصالً چنین گزارشهایی تسلیم شده ،در دست نیست .با نبودن این گزارشها ،سدیران احتماالً درباره عواقب اقتصـادی اسـتفاده از اختیـار
خرید بیاطالع می ماند و این امر بهنوبهخود ادعای شرکت نفت دائر بر استفاده سدیران از این حق قراردادی را در معرض شـک و تردیـد
قرار میدهد.
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دکل « 000220222/-دالر یا حتی کمتر بوده» است .این مبلغ به نسبت بهمراتب از قیمت پایه با اختیار خرید پایه
در قرارداد ،یعنی ـ 1000820000/دالر برای  3دستگاه دکل کمتر است 6.هیچ مدرکی درباره پرداخت به سیسـا یـا
مکاتبات مربوطه با سیسا به دیوان تسلیم نشده و سدکو میگوید که پولی به سیسا پرداخت نشده اسـت .بنـابراین،
ادعای شرکت نفت دایر بر اینکه ایران از طریق سدیران دکلها را خریداری کرده ،به علـت فقـد دلیـل مسـموع
نیست 7 .ولی این نتیجهگیری ،اقرار شرکت نفت را دایر بر اینکه وی یا ایران ،یعنی خوانده دیگر پرونـده حاضـر،
مقارن دوم اوت  33[ 3322مردادماه  ]3103شش دکل را تصاحب نموده و بعد از آن تاریخ ،شرکت نفت از دکلها
بهرهبرداری کرده ،نفی نمیکند.
 .01مدرکی در پرونده موجود است که نشان می دهد که ضبط دکلها احتماالًاحتماالً جزئی از سیاست کلیتر
دولت دایر بر ملی کردن صنعت حفاری بوده و بنابراین ،ضبط دکلها عمالً در حکم آن است که ایران دکـلهـا را
مصادره نموده است 8.ولی در اوضاع و احوال پرونده حاضر ،صدور رأی درباره اینکه ایران اقدام به مصادره نموده،
ضروری نیست .خواهان مصادره دکلهای خود را ضبط آنها توسط شرکت نفت نامیـده و سـوابق موجـود چنـین
توصیفی را که از ضبط به عمل آمده به اندازه کافی تأیید مینماید .در واقع ،شرکت نفت با پیشنهاد خود ،دایـر بـر
اینکه بابت دکلها مبلغی که به نظرش «عادالنه و معقول» است به سـدکو پرداخـت کنـد ،تصـدیق نمـوده کـه
دکلها در تصاحب او است و بابت آنها غرامتی بدهکار است .از آنجا که طبق بیانیه حل و فصل دعاوی ،شرکت
نفت آشکارا واحدی تحت کنترل است ،لذا به منظور صدور حکم به پرداخت غرامت به خواهان بابت از دست دادن
دکلها ،لزومی ندارد که نظر داده شود که خود دولت ایران دکلها را مصادره کرده است.
 .03بدین ترتیب ،دیوان نتیجه میگیرد که شرکت نفت در تاریخی نه دیرتر از دوم اوت  33[ 3322مردادمـاه
 ،]3103شش دستگاه دکل متعلق به سیسا را که یک شرکت فرعی کامالً متعلق به سدکو است ،ضبط کرده است.
ب) ارزشیابی دکلهای ضبط شده سیسا

 .11پیرو تصمیم دیوان دایر بر اینکه شرکت نفت در تاریخی نه دیرتر از دوم اوت  33[ 3322مردادمـاه ،]3103
شش دستگاه دکل حفاری سیسا را ضبط کرده ،اکنون باید مبلغ غرامت قابل پرداخت به خواهان بابت دکـلهـای
 .6کلیه ارقام دالری مندرج در این حکم ،دالر ایاالت متحده است.
 .7بنابراین دیوان الزم نمی بیند این موضوع را که آیا قرارداد در زمانی که ایران سدیران را ضبط کرد به قوت خود بـاقی بـوده ،ویـا اگـر
باقی بوده بعد از ضبط هم اعتبار داشته یا خیر ،بررسی کند.
 .8به طور کلی ،شرکت نفت در اجرای سیاستهای اقتصادی و سیاسی مهم دولت نقش عمدهای ایفا نموده است .باالخص آنکه دولـت
صریحاً نظر خود را دائر بر ملی کردن صنعت حفاری و تشکیل شرکت ملی حفاری ایران ،جهت در دست گرفتن کارهایی که قبالً توسـط
سدکو اجرا میشد ،اعالم کرده بود (رجوع شود به :صفحه [ 40متن انگلیسی] قرار اعدادی اکتبر) .نکته مهم آنکه ایران شـرکت همتـای
سیسا یعنی سدیران را صریحاً مصادره کرد و داراییهای آن را تحت کنترل شرکت نفت یا شرکت ملـی حفـاری ایـران قـرار داد (همـان
مأخذ) .در واقع ،این سدیران بود که بعد از مصادره شدن توسط دولت ،ظاهراً میخواست دکلهای سیسا را کـه بعـداً در عملیـات شـرکت
نفت مورد استفاده قرار گرفت ،خریداری کند.
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ضبط شده ،تعیین شود .همانطور که دیوان در صفحه [ 31متن انگلیسی] قرار اعدادی مارس نظر داده« :خواهان
باید همانطور که ادعا کرده مستقالً غرامتی برابر ارزش کامل عالیق مصادره شـدهاش ...دریافـت نمایـد ،اعـم از
اینکه پرداخت غرامت ناشی از اجرای عهدنامه مودت ویا اجرای حقوق بینالملل عرفی تلقی شـود و صـرفنظر از
اینکه مصادره از جهات دیگر قانونی بوده یا نبوده باشد» .با اینکه حکم قبلی دیوان منحصراً به ضـابطه پرداخـت
غرامت بابت مصادره عالیق سهامداری سدکو در سدیران مربوط بود ،ولی اصول مذکور در آن حکم در مورد ضبط
دکلها و سایر اموال سیسا نیز صدق میکند (رجوع شود بـه :بنـد  41حکـم شـماره 002ــ41ــ( 3هشـتم اکتبـر
 38/3328مهرماه  )3180در پرونده اویل فیلد آو تگزاس و جمهوری اسالمی ایران) .اگـر ضـبط دکـلهـا توسـط
شرکت نفت بهعنوان اقدامی از جانب ایران که طبق حقوق بینالملل میتواند به عمل آورد ،قلمداد شـود (چـه بـه
موجب عهدنامه مودت و چه طبق حقوق عرفی ،)9نظری که در حکم قبلی دیوان ابراز گردیده ،مسـتقیماً مصـداق

 .9شرکت نفت استدالل کرده که عهدنامه مودت که به نظر دیوان مقرر داشته ،بابت ضبط عالیق سهامداری سدکو در سدیران غرامـت
کامل پرداخت گردد ،نباید در مورد ضبط اموال سیسا اعمال گردد ،زیرا سیسا ،برخالف سدکو ،یک شرکت امریکایی نبوده ،بلکـه در پانامـا
تأسیس شده است .این ایراد اعتباری ندارد .همانطوری که دیوان در صفحه [ 31متن انگلیسی] قرار اعـدادی مـارس نظـر داده ،ضـابطه
تعیی ن غرامت در مورد ضبط اموال ،خواه وفق عهدنامه مودت و خواه با اعمال اصول حقوق بینالملل عرفی تعیین شود ،یکسان است .لـذا
شرکت پانامایی بودن سیسا ،حتی اگر عهدنامه مودت هم مصداق نمیداشت ،تغییری در تعهد شرکت نفت مبنی بر پرداخت غرامت کامـل
بابت اموال ضبط شده ،پدید نمیآورد.
عالوه بر این ،در هر حال به نظر دیوان عهدنامه مودت را باید در مورد ادعای غیرمستقیم قابل اعمال دانست .در عهدنامه مودت ضـابطه
غرامت به نحو زیر پیشبینی پیشبینی شده است:
اموال اتباع و شرکتهای [ایران و ایاالت متحده] از جمله منافع اموال .. .جز به منظور نفع عامه ،آنهم بی آنکه غرامت عادالنه به آنها
به اسرع اوقات پرداخت شود ،گرفته نخواهد شد .غرامت مزبور باید به وجه مؤثری قابل تحقق باشد و به نحو کامل معـادل مـالی خواهـد
بود که گرفته شده است و قبل از آنکه گرفته شود یا در حین گرفتن مال قرار کافی جهت تعیین مبلغ غرامت و پرداخـت آن داده خواهـد
شد (بند  0ماده ( )4تأکید اضافه شده است) .این ماده صریحاً هم نسبت به «اموال» و هم نسبت به «منافع اموال» متعلق به اتباع ایاالت
متحده قابل اعمال است .اصطالح «منافع اموال» به اندازهای بسیط است که اموالی را نیز در بر میگیرد که بهطور غیرمسـتقیم از طریـق
شرکتهای فرعی [به شرکت مادر] تعلق دارد .تاریخچه مذاکرات عهدنامه مودت این معنا را تأیید مینماید[ .ابتدا] هیأت نمایندگی ایـران
در جریان مذاکرات درخواست کرد که عبارت «منافع اموال» حذف گردد .از نظر هیأت نمایندگی ایـاالت متحـده اصـطالح مزبـور واجـد
اهمیت بود ،زیرا همانطور که در پیامهای وزات امور خارجه امریکا تصریح شـده ،انتظـار مـیرفـت کـه بسـیاری از مهـمتـرین سـرمایه
گذاریهای خارجی در ایران «از طریق شرکتهایی باشد که در کشوری بجز ایاالت متحده و ایران بـه ثبـت رسـیدهانـد» .بـدین جهـت
وزارت امور خارجه امریکا معتقد بود که «گنجاندن منافع غیرمستقیم واجد اهمیت بوده و در جهت مصالح ایـران اسـت ...سـرمایهگـذاری
ایاالت متحده از طریق کشورهای ثالث نیز به توسعه اقتصادی ایران کمک میکند .وزارت امور خارجه نمیتوانـد سـرمایهگـذاران ایـاالت
متحده را نادیده گیرد ،اعم از اینکه سرمایهگذاری مستقیم یا غیرمستقیم باشد» (سوگندنامه ویلیام ام .راندتری ،پیوسـت «الـف» ،اموکـو
اینترنشنال فایننس کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایران ،پرونده شماره  .)08ایران اعتراض خود را پس گرفت و ماده مربوط به حمایـت
از «منافع اموال» ابقا شد .سوگندنامههای اعضای اصلی هیأت نمایندگی امریکا در مذاکرات مربوط به عهدنامه مودت تأیید میکننـد کـه
اعضای هیأت نمایندگی ایران میدانستند مادهای که در نهایت امر مورد توافق قرار گرفت «در مورد سرمایهگذاریهای غیرمستقیم کـه از
طریق شرکتهای متعلق به امریکا در کشورهایی بجز ایاالت متحده و ایران به ثبت رسیدهاند» نیز صادق اسـت (سـوگندنامه ویلیـام اچ.
بری ،جونیر ،همان مأخذ ،پیوست  .)4بنابراین ،روشن است که نظر بر این بوده که اموالی که به طور غیرمسـتقیم بـه اتبـاع امریکـا تعلـق
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پیدا میکند؛ ولی اگر اقدام شرکت نفت صرفاً بهعنوان اقدام کامالً خصوصی یک شرکت تلقی شود ،در آن صورت،
تصرف عدوانی دکلهای سیسا توسط شرکت نفت با حقوق حاکمیت کــه ممکن است مصادره را توجیـه کنـــد،
قابل تأیید نیست (مقایسه شود با صفحات  33و [ 34متن انگلیسی] حکـــم شــــماره 31ــ0ــ 33( 1دسامبـــر
 02/3321آذرمــاه  )3180در پرونــده امریکــن اینترنشنــال گـروپ اینکــورپـوریتـد و جمهــوری اسالمـــی
ایــران کــه در 4 Iran-U.S. C.T.R. 96,103,105نیز چاپ شده اسـت) و لـذا محققـاً ایـن تعهـد ایجـاد
میشود که ارزش کامل اموالی که به طور غیرقانونی تحصیل شده ،پرداخت گـردد .از ایـن رو ،بایـد بـه پرداخـت
ارزش کامل داراییهای ضبط شده به خواهان حکم صادر شود.
 .13وظیفه دیوان در تعیین ارزش کامل داراییهای عینی ،مانند دکلهای حفاری ،اساساً این است کـه ارزش
عادله بازار آن اموال ،یعنی آنچه را تعیین نماید که بین خریدار و فروشنده راغبی به طور معقول در زمان مصادره و
بدون آنکه هیچیک تحت فشار و اجبار باشد ،بهعنوان قیمت عادله توافق میشد (صفحه [ 32متن انگلیسی] حکم
شماره 324ــ383ــ ،3مـورخ  31اوت  00[ 3320مردادمـاه  ]3184در پرونـده آی.ان.ا .کورپوریشـن و جمهـوری
اسالمی ایران) .در تعیین ارزش کامل داراییها نباید به خود مصادره یا به رویدادهای قبل از آنکه به منظور تقلیل
ارزش اموال صورت گرفته ،جزء عوامل مؤثر در ارزش توجه شـود (صـفحات  38و [ 32مـتن انگلیسـی] امـریکن
اینترنشنال گروپ اینکورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران ،مذکور در فوق) .از طرف دیگر ،شـرایط کلـی سیاسـی،
اجتماعی و اقتصادی و تأثیر آنها بر ارزش اموال را میتوان به نحو مقتضی در نظر گرفت (ایضاً صفحه .)32
 .10واضح است که دیوان مبنای مستقلی برای تعیین ارزش دکلها در اختیـار نـدارد ،ولـی طـرفین مـدارک
فراوانی در اثبات ارزش تخمینی خود تسلیم نمودهاند .طبق ارزیابی خواهـان ،ارزش دکـلهـا  03401220222دالر
میباشد .این رقم برآورد کارل اف .تورن رئیس سیسا است که حسب ادعای خواهان به طور کلـی در مـورد ارزش
دکلهای نفتی و باالخص در مورد شرایط و ارزش هریک از دکلهای سیسا اطالعات وسیعی دارد .شـرکت نفـت
ارزشیابی خود از دکلها را بر مبنای تقویم آقای هاروی ا .دیویس ،یک ارزیاب حرفهای امـوال کـه نتیجـه گرفتـه
ارزش کل دکلهای سیسا بالغ بر  3201200222دالر میباشد ،تسلیم نموده است.
 .11مدارک مؤید ارزشیابی های دیگر طرفین و همچنین بعضی مطالب تکمیلی مربوطه که تسلیم گردیده ،در
قسمتهای بعدی به ترتیب مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
 .3ارزشیابی سدکو از دکلهای ضبط شده
الف) ارزشیابی تورن

 .17آقای تورن ظاهراً مدعی است که ارزشیابی خود از دکلهای سیسا را براسـاس اطالعـات شخصـی و دسـت
اولی که درباره دکلها دارد و همچنین بر مبنای ارزش آنها در بازار در تاریخهای ادعایی ضبط بـین  31آوریـل و
 32نوامبر  04( 3323فروردین و  08آبانماه  )3102قرار داده است .طبق نظر آقای تورن ،ارزش دکـل حفـاری در
دارد ،نظیر اموال ضبط شده توسط شرکت نفت ،مشمول عهدنامه مودت باشد .بنابراین ،چه به موجب اصول حقوق بینالملل عرفی و چـه
طبق عهدنامه مودت ،خواهان حق دارد ارزش کامل داراییهایهای ضبط شده را دریافت نماید.
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درجه اول برحسب ظرفیت حفاری بهویژه «قدرت کشش» آن که نشانگر عمق رسـوخ متـه دکـل اسـت ،تعیـین
میشود .از جمله سایر عواملی که به نظر آقای تورن در ارزش دکل مؤثر میباشند ،عبارتند از نـوع انتقـال نیـروی
محرکه دکل 10،مقدار و کیفیت ابزار کمکی ،لوله و طوقه مته و وسایل حمل و نقل و تسهیالت جاسازی که برای
یک دکل خاص در نظر گرفته میشود .عمر دکل نیز در ارزش آن مؤثر است .آقای تورن اظهار داشـت کـه ارزش
دکل بیشتر به وضع دکل بستگی دارد تا عمر آن .وی اظهار کرد که اگر دکلی بهخوبی نگهداری شود [و] به مرور
قطعات فرسوده با قطعات نو تعویض گردد ،بعد از چند سال تقریباً کلیه قطعات اصلی آن خیلی نوتر از دکل مونتـاژ
شده اولیه خواهد بود.
 .11آقای تورن اظهار داشت که هرچند دکلهای سیسا نسبتاً قدیمیتر و از لحا فنی کهنهتـر از دکـلهـای
سدیران بوده ،ولی طبق فلسفه عملیاتی سدکو در «شرایط عملیاتی درجه اول» نگهداری میشدند .وی اضافه کرد
که براساس برآورد وی از «قطعات مرغوبی» که در دکلها به کار رفتـه ،و تجربـهاش دربـاره ارزش دکـلهـا در
صنعت حفاری به طور کلی و «تجربه خاصش در خاورمیانه و بهویژه ایران« ،ارزش دکلها در تاریخهـای ادعـایی
11
مصادره در سال  3323به شرح زیر بوده است:
دکل شماره

ارزش عادله بازار

00

ـ 403000222/دالر

83

ـ 408000222/دالر

82

ـ 408000222/دالر

22

ـ 408000222/دالر

21

ـ 008000222/دالر

78

ـ 550555555/دالر

جمع

ـ 0304120222/دالر

 .10آقای تورن توضیح داد که اررزشی که برای دکل  00تعیین شده ،کمتر از دکلهای دیگر است ،زیرا ایـن
دکل ،دستگاه کوچکتری بوده که بدواً برای آموزش (تمرین) به کار میرفت و سپس بـا تبـدیل آن بـه دسـتگاه
 .10در دکلهای قدیمیتر معموالً از «نیروی مکانیکی» استفاده میشـود کـه در آنهـا موتـور دیـزل بـه وسـیله قرقـره و زنجیـر بـه
دستگاههای باالرونده و چرخنده نیرو میرساند؛ ولی در انواعی که از لحا مکانیکی پیشرفتهترند ،از «نیروی برق» استفاده میشود که در
آنها موتور دیزل برق تولید کرده و بهنوبهخود به دکل نیرو میرساند.
 .11آقای تورن در سوگندنامه اولیه خود اظهار داشت که بر مبنای نتیجهگیری خود دائر بر اینکه دکلها در تاریخ انقضای قراردادهـای
مربوطه خود ،یعنی از  31آوریل تا  32نوامبر  04[ 3323فروردینماه تا  08آبانماه  ]3102مصادره شدهانـد ،ارزش آنهـا را تعیـین نمـوده
است؛ ولی دیوان نظر داده که مصادره ممکن است در تاریخ مؤخر یعنی دوم اوت  33[ 3322مردادماه  ]3103به وقوع پیوسـته باشـد و در
نتیجه ارزش دکلها را باید در آن تاریخ تعیین نمود ،نه در تاریخهای پیشنهادی خواهان.
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بهتری ،از آن در حفاری سبک استفاده میشد .دکلهای  82 ،83و  22قدیمیتر و مکانیکی هسـتند ،حـال آنکـه
دکلهای  21و  22دکلهای برقی ـ دیزلی و جدیدتر و پیشرفتهترند و تا عمق بـیشتـر حفـاری مـیکننـد .ایـن
اختالفات موجب اختالف ارزشی است که برای دکلها تعیین شده است .ارزشی که آقای تـورن بـرای هریـک از
دکلها تعیین کرده ،نهتنها شامل واحد واقعی حفاری است ،بلکه ابزارهای متفرقه ،لوله و طوقه مته و وسایل حمل
و نقل و تسهیالت جاسازی مربوط به دکل را نیز در بر میگیرد .حسب ادعا این امـر مطـابق بـا رویـه معمـول در
صنعت حفاری است .طبق اظهار آقای تورن ،وسایل کمکی که به موجب برنامههای قرارداد همراه با دکلهـا داده
میشد ،عمدتاً برای همه دکلها یکسان بود.
 .14خواهان با توجه به اینکه دیوان ممکن است از قبول ارزش اموال صرفاً براساس تخمین یکی از مقامات
وی اکراه داشته باشد ،اطالعات عینی ظاهراً مستقل و قابل اثباتی در تأیید ارزشیابی پیشنهادی آقای تورن تسـلیم
کرد .از جمله این اطالعات عبارت است از بعضی فروشهای آن زمان که حسب ادعا قابل مقایسه اسـت ،میـزان
پوشش بیمهنامههای سیسا و محاسبات هزینه جایگزینی دکلها در سال  .3323عالوه بـر ایـن ،نظـر کارشناسـی
آقای لی.ا .دریک تسلیم گردیده که در آن ارزشیابی آقای تورن مورد تأیید قرار گرفته است.
ب) فروش و ارزشیابی در موارد مشابه

 .11خواهان بهعنوان دلیلی در تأیید اینکه ارزشیابی آقای تورن ،دقیق و حتی محافظهکارانه است ،مدرکی تسلیم
نموده که نشان میدهد دکلهایی که حسب ادعا مشابه [دکلهای سیسا] بوده ،به قیمتهای به مراتب بـاالتر بـه
فروش رسیده است .این موارد فروش مربوط است به سه دکل مکانیکی ،هریک به اندازه دکـل  ،00ولـی حسـب
ادعا وسایل کمکی آنها نامرغوب بوده و در اکتبر  3323در دبی (مقابل ایران در آن سوی خلیج فارس) به مبلغـی
در حدود  8/8میلیون دالر به فروش رسیده است 12.خواهان بدواً ادعا کـرد کـه در سـال  3323بـازار دکـلهـای
حفاری بری در خاورمیانه عمدتاً مشابه بازار در سال  ،3323یعنی زمانی بوده که حسـب گفتـه خواهـان ،دکـلهـا
مصادره شده است .شرکت نفت مدارکی تسلیم کرده ،حاکی از اینکه قیمتهای وسایل حفاری در سال  3323بـه
مراتب بیشتر از قیمتهای سال  3323بوده است .خواهان بعداً با این نکته موافقت ،ولی ادعا کرد که فروشهایی
که در سال  3323صورت گرفته ،قابل مقایسه و آموزنده است و استدالل کرد که افزایش قیمـت بـین سـالهـای
 3323و 3323که شرکت نفت بدان اشاره کرده ،در تفاوت بین ارزشیابی آقای تـورن از دکـل  00سیسـا در سـال
 ،3323یعنی مبلغ ـ 403000222/دالر و قیمت دکلهایی که حسب ادعا مشابه ولی به آن اندازه کامـل نبـوده و در
سال  3323به مبلغ  8/8میلیون دالر به فروش رفته ،منعکس میباشد.
 .13خواهان همچنین با ارزیابیهایی که خود برای تعیین ارزش سه دکل متعلق به سدیران ترتیب داده ،اشاره
 .12قراردادهای مربوط به سه مـورد فـروش نشـان مـیدهـد کـه سـه دسـتگاه دکـل بـا تفـاوت نـاچیزی در قیمـت جمعـاً بـه مبلـغ
ـ3302220401/دالر به فروش رفتهاند .از قراردهای فروش معلوم میشود که فروشندگان سه دکل ،سدکو و دو شرکت فرعی آن منجملـه
سیسا بودهاند .خواهان ادعا کرده که دکلها اساساً مشابه و تفاوت قیمت به دلیل تخصیص مبلغی بابت مالیات بوده اسـت .خواهـان ادعـا
کرده که میانگین قیمت یعنی ـ 80032343/دالر دقیقاً منعکسکننده قیمتی است که هریک از سه دکل به آن مبلغ فروخته شده است.
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نموده است .این دکلها در زمان وقوع انقالب در خارج از ایران بودند و سدکو بعداً آنها را تحت مالکیت مسـتقیم
خود در آورده است 13.ادعا شده است که دو دستگاه از دکلها یعنی دکل  30و دکل  32سدیران به ترتیب مشـابه
دکلهای  00و  22سیسا است .ارزیابیهای مزبور توسط دو ارزیاب مستقل ،یعنی ملیر اند ملیر و دیویس آکشنیرز،
در آوریل  3322در محل به عمل آمده است .دو ارزیاب مزبور ارزش دکل  30سدیران را به ترتیـب ـ801030080/
دالر و ـ 804320022/دالر تعیــین نمودنــد .ارزش ـی ک ـه نامبردگــان بــرای دک ـل  32تعیــین کردنــد بــه ترتی ـب
ـ 0/840/123/و ـ 003200222/دالر بود .ارزیابی که از وسایل سدیران به عمل آمد ،شامل ارزش وسـایل حمـل و
نقل نمیشد؛ ولی ارزش گذاری دکلها به طور یکسانی در سطحی به مراتب باالتر از برآورد آقای تـورن از ارزش
دکلهای سیسا است که حسب ادعا مشابه آنها است .خواهان استدالل کرده که این ارزیابی (که کمتـر از چهـار
ماه قبل از مصادره اوت  3322انجام گرفت) از دکلهای مشابه که توسـط ارزیابـان مسـتقل و بـدون هـیچگونـه
وابستگی به سدکو به عمل آمده ،معقول بودن و دقت ارزشیابی آقای تورن را تأیید و تقویت میکند.
 .71هرچند خواهان درباره این نکته از این لحا اصرار نورزیده ،ولی این مطلب نیز واجد اهمیت است که بعداً
در زمانی که سدکو مستقیماً دکلهای ارزیابی شده سدیران را تملک نمود ،این کار را بـا اجـازه وزارت خزانـهداری
ایاالت متحده انجام داد؛ بدین ترتیب که به وی اجازه داده شد در ازای پرداخت یا لغو بعضی از بـدهیهـای ارزی
سدیران ،دکلهای مزبور را به خود منتقـل نمایـد .مبلـغ بـدهیهـایی کـه بـدین ترتیـب پرداخـت شـد بـالغ بـر
 3803380323/33دالر بود که در نتیجه قیمت متوسط خرید هر دکل تقریباً ـ 001320212/دالر میگردد .ایـنکـه
سدکو مایل بود آن مبلغ را برای دکلهایی که در اختیار داشت ،بپردازد ،خود دلیل متقنی بر این است که دکـلهـا
حداقل به آن قیمت میارزیدهاند.
ج) پوشش بیمه

 .73خواهان مستخرجهای از بیمهنامه خود دایر بر بیمه دکلهای سیسا در مقابل حوادث را تسـلیم کـرده اسـت.
طبق این بیمهنامه ،دکلها (منجمله بعضی از وسایل کمکی مشخص ،ولی نه تمام آنها) به مبلـغ ـ0003420408/
دالر به شرح زیر بیمه شده بودند:
14

دکل شماره

ارزش بیمه شده

00

 100210423/11دالر

83

 402210423/11دالر

82

 402210423/11دالر

22

 402210423/11دالر

 .13موضوع تملک سه دکل سدیران توسط سدکو ذیالً در بندهای  422تا  421مورد بحث قرار خواهد گرفت.
 .14ارزشهای بیمه شده شامل مبلغ  210423/11دالر بابت بعضی وسایل کمکی هر دکل میباشد.

حکم شماره 809ـ519ـ8

21

 002210423/11دالر

78

 555835055/33دالر
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 0003420400/32دالر
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خواهان ادعا کرده که این میزان بیمه ،دقت قابل مالحظه ارزشیابی آقای تورن را تأیید میکند.
 .70خواهان توضیح داد که دلیل  1/0میلیون دالر تفاوت بین ارزشیابی مورد ادعایش و میزان بیمه ،آن است
که بعضی از وسایل کمکی در بیمهنامه منظور نشده و به عالوه سدکو طبق روش خود ،دکلها را به کمتر از 322
درصد ارزش واقعی آنها بیمه میکرد .این روش ،حسب ادعا ،نتیجه این برداشت سدکو بوده که در صورت وقـوع
حادثه ،قسمت اعظم دستگاه آسیب نخواهد دید .خواهان مضافاً اظهار داشـت کـه بیمـهگـران منـاطق نفـتخیـز
بهعنوان انگیزهای برای رعایت احتیاط عملیات ،مشتریان خود را ترغیب میکنند که دستگاهها را به مبلغی کمتر از
ارزش کامل آنها بیمه نمایند.
د) ارزش جایگزینی

 .71سدکو بهعنوان نشانه دیگری از ارزش دکلهای مصادره شده ،هزینه جایگزینی آنها را مشـروحا محاسـبه و
در مورد قیمت تمام شده در سال  3323هریـک از اقـالم منـدرج در قراردادهـای حفـاری سیسـا (و سـدیران) از
فروشندگان استعالم بها کرده و آن را تسلیم نموده اسـت .خواهـان ادعـا کـرده کـه در ایـن فهرسـتهـا هزینـه
جایگزینی دکلها به صورتی که مصادره شده ،کمتر از میزان واقعی تعیین گردیده ،زیرا بعضی از وسایلی که واقعاً
به دکلها تخصیص یافته و در قرارداد فهرست نشده ،در محاسبات مزبور منظور نگردیده اسـت .معهـذا خواهـان
ادعا کرده که محاسبات مزبور دقیقاً نشانگر ارزش جایگزینی دکلهای ضبط شده است .ارزشهـای مزبـور بابـت
دکلهای سیسا به شرح زیر است:
شماره دکل سیسا

هزینه جایگزینی در سال 1191

00

 001200038/22دالر

83

 000210328/33دالر

82

 008210428/42دالر

22

 002100224/23دالر

21

 404020422/22دالر

78

 050355057/37دالر

جمع

 1003320822/00دالر
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 .77خواهان در تأیید محاسبات هزینه جایگزینی خود ،سوگندنامه آقای ا .رید اسمیت ،یکی از مدیران عملیات
چاههای نفتی یونایتد استیتز استیل کورپوریشن را تسلیم کرده که در آن گواهی شده کـه محاسـبات انجـام شـده
توسط سدکو« ،قیمت تمام شده قطعات مختلـف دکـل در سـال  3323را دقیقـاً مـنعکس مـینمایـد» و «هزینـه
جایگزینی وسایل دکل سیسا و سدیران در سال  3323با وسایل نو دارای ظرفیت حفاری مشـابه را عادالنـه و بـه
طور دقیق نشان میدهد» .نظر فوق بعداً توسط دو کارشناس دیگر مورد تأیید قرار گرفت.
 .71خواهان در تأیید بیشتر محاسبات هزینه جایگزینی خود ،یک فقره استعالم بهای واقعی را کـه در اکتبـر
 3323جهت دکل تازهای از همان نوع دکل ( 00ولی بدون وسایل کمکی) دریافت داشته بود ،تسلیم نمـود .طبـق
محاسبه خواهان با توجه به قیمت مندرج در استعالم بهای مزبور به اضافه ارزش وسایل کمکی مربوطـه در سـال
 ،3323هزینه جایگزینی دکل  00به مبلغ  001100228/24دالر بالغ مـیگـردد کـه تـا انـدازه زیـادی ماننـد رقـم
 001200038/22دالر هزینه جایگزینی است که از محاسبه خواهان براساس فهرستهای قیمـت فروشـندگان بـه
دست آمده است.
 .70خواهان ادعا کرده است که تفاوت بین هزینه جایگزینی و ارزش واقعی ادعایی دکـلهـا در سـال 3323
دقیقاً عبارت از تفاوت بین وسایل نو و وسایل مستعملی است که بهخوبی نگهداری شده باشد .خواهان ادعا کـرده
که اطالعات مربوط به ارزش جایگزینی نشان میدهد که ارزشهای مورد ادعای وی بابت دکلها محافظهکارانـه
بوده و مبلغ کل مورد مطالبه بابت شش دستگاه دکل بیشتر از ارزشی که آنها در سال  3323داشتهاند ،نیست.
هـ) نظر کارشناس

 .74خواهان در تأیید ارزشیابی خود از دکلهای سیسا و همچنین در رد ارزشیابی شرکت نفت ،سـوگندنامه آقـای
لی.ا .دریک ،رئیس ال.تی.وی .انرژی پراداکتس کامپنی را که یک شرکت وسایل حفاری نفت مـیباشـد ،تسـلیم
نموده است .چنانکه ذیالً بیشتر بحث خواهد شد ،نامبرده ارزش دکلهای سیسا طبق اظهار آقـای تـورن و نیـز
صحت محاسبات مربوط به ارزش جایگزینی را که خواهان انجام داده ،تأیید نموده است.
 .0ارزشیابی شرکت نفت از دکلهای ضبط شده
الف) ایرادات کلی شرکت نفت

 .71شرکت نفت به این امر ایراد گرفته که برآورد خواهان از ارزش دکلهای ضبط شده «بههیچوجه قابل قبـول
نیست» ،ولی موافقت کرده که «ارزش عادله و معقول» دکلها را به سدکو بپردازد .لکن شـرکت نفـت در الیحـه
دفاعیه خود در ابتدا به جای ارزش مورد مطالبه خواهان ،ارزش «معقول دیگـری» بـرای دکـلهـای ضـبط شـده
پیشنهاد ننموده و به جای آن به چند عیب و نقص ادعایی اشاره کرده که به نظر وی مدرک ارزشیابی خواهـان را
بیاعتبار میسازد.
 .73شرکت نفت نخست به اینکه دیوان برای ارزشیابی آقای تورن اعتبار قائل شده ،به ایـن دلیـل اعتـراض
کرده که وی در استخدام خواهان است و اظهار داشته که طبق قانون مدنی ایران (که حسـب ادعـا قـانون حـاکم
است) در مواردی که بین شاهد و یکی از طرفین رابطه خادم و مخدومی وجود داشته باشـد ،گـواهی شـاهد قابـل
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ایراد است .شرکت نفت ادعا کرده که ارزشیابی آقای تورن یک طرفه و غیرواقعی است و لذا دیـوان بایـد آن را رد
15
کند.
 .11درباره ماهیت ارزشیابی خواهان ،شرکت نفت اعتراض نموده که آقای تورن عمر دکـلهـا را بـه حسـاب
نیاورده و ادعا کرده که در سال  3323یکی از دکلها  00سال کار کرده بوده است .شرکت نفت همچنین ادعـای
سدکو را دایر بر اینکه دکلها خوب نگهداری میشده ،رد کرده و بهویژه ادعا نموده که در ماههای پس از انقالب،
سدکو قطعاتی را که باید تعویض میشده ،تهیه نمیکرد.
 .13شرکت نفت همچنین به مدارکی که در تأیید ارزشیابی تورن تسلیم شده ،اعتراض کرده است .درباره سه
مورد فروش در سال  3323که حسب ادعا مشابه بوده ،شرکت نفت نسبت به اظهار خواهان دایر بر اینکه قیمـت
دکلهای حفاری ،در فاصله بین  3323و  3323ثابت مانده ،اعتراض و بـه شـرح مـذکور در فـوق ،خـود شـاخص
قیمتی ارائه داده که حاکی است طی آن مدت قیمتهای وسایل مورد استفاده در مناطق نفـتخیـز شـرکت نفـت
ترقی کرده است .شرکت نفت همچنین به تشابه فنی خریدهایی کـه حسـب ادعـای خواهـان قابـل مقایسـهانـد،
اعتراض نموده و مخصوصاً خاطرنشان ساخته که سه دستگاه دکلی که فروش آنها بنا به ادعا قابـل مقایسـهانـد،
16
«طبق شرایط یک قرارداد وابسته انتقال داده شدهاند» که حسب اظهار ارزش دکلها را افزایش داده است.
 .10شرکت نفت توضیح خواهان درباره تفاوت بین [ارزش مندرج در] بیمهنامه و ارزش ادعایی وی را رد کرده
و اظهار داشته که پوشش کمتر بیمه خواهان دال بر آن است که ارزشیابی وی بیش از ارزش واقعی است .شرکت
نفت استدالل کرده که روشن است که «بیمهگر برای هر واحدی معموالً حداکثری را تعیین مـیکنـد کـه شـامل
عوامل متعددی است( ...و) ارزش بیمه واحدها (معموالً) خیلـی بـیشتـر از قیمـت واقعـی اسـت» .شـرکت نفـت
مخصوصاً ادعا کرده که هدف بیمهنامه سدکو این بوده که وسایل را به ارزش وسایل نو بیمه کند .شرکت نفت در
تأیید این ادعا ،مادهای را از بیمهنامه صادره توسط بیمه امید (یک شرکت بیمه ایرانی) درباره یازده دکل بری نقـل
کرده:
بدینوسیله تفاهم و موافقت میشود که در مورد اموال بیمه شده ،کلیه هزینههای تعمیر و تعویض که شرکت
بابت آنها مسئولیت دارد ،باید براساس نو به جای کهنه و بدون کاهش بابت استهالک باشد.
 .11اگرچه شرکت نفت ادعا نکرده که چنین مادهای در بیمهنامههای سیسا و سدیران گنجانیده شده ،بررسی
بیمهنامههای مزبور به صورتی که توسط خواهان تسلیم گردیده روشن میکند که چنین کلماتی در آنها گنجانـده
شده بود ،لکن دیوان موافق آن نیست که ماده مزبور دارای همان اثری است که شرکت نفـت ادعـا مـیکنـد .در
بیمهنامهها اظهار نشده که ارزشهای مورد بیمه ،ارزش کامل جایگزینی است ،بلکه اظهـار شـده کـه ارزشهـای
 .15شرکت نفت این اعتراض را به شهادت تقدیمی خواهان از سایر کارمندان سدکو ،منجمله آقای هرمان مالون و خانم جوی سلرز که
ارزش جایگزینی را محاسبه نمودهاند ،تسری داده است .شرکت نفت حتی به شهادت کارشناسی آقای ویلیام یی .ویتنـی کـه کـه کارمنـد
سدکو نیست ،اعتراض و ادعا نموده که نامبرده «دوست قدیمی» خواهان است.
 .16خواهان در رد نکته اخیر اشاره کرده که فقط دو دستگاه از سه دکل طبق قراردادهای اجاره قبلـی فروختـه شـد و بـه هـر حـال در
زمانی که دکلهای سیسا مصادره شدند ،تمامی آنها مشمول قرارداد بودند.
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مورد توافق ،یعنی حداکثر مبلغ بیمهنامهها میباشد .مادهای که نقل شده صرفاً مقرر میدارد کـه در صـورت لـزوم
تعمیر یا بروز خسارت ،شرکت بیمه هزینه واقعی تعمیر یا جایگزینی را طبق ارزشهای جـاری تـا میـزان حـداکثر
مبلغ بیمهنامه پرداخت خواهد کرد .با توجه به خطمشی اعالم شده سدکو که دکلها را به کـمتـر از ارزش واقعـی
بیمه میکرده تا مسئولیت قسمت بیمه نشده را خود به عهده گیرد و طبق مـدارک فـراوان راجـع بـه ارزشهـای
واقعی جایگزینی ،دیوان متقاعد نشده است که ارزشهای مورد بیمه باید نشانگر هزینه واقعی جایگزینی دکلهای
تازه تلقی گردد.
ب) ارزیابی شرکت نفت به روش دیگر

 .51سرانجام شرکت نفت به آقای هاروی ا .دیویس ،تبعه امریکا و ارزیاب اموال مأموریت داد که ارزیابی را انجام
دهد .آقای دیویس ،سابقاً مدیر خرید یک شرکت سازنده وسایل مورد استفاده در مناطق نفتخیـز بـوده و از سـال
 3320به کار ارزیابی دکلها اشتغال داشته است .نامبرده در جلسه استماع اظهار داشت که کلیه شرایط و الزامـات
جهت اخذ گواهینامه ارزیابی تجاری را تکمیل کرده ،ولی هنوز به اخذ گواهینامه نایل نشـده اسـت .دقـت فنـی و
مهارت حرفهای ارزیابی وی در بررسیهای سه ارزیاب دیگر مورد تأیید قرار گرفت .ارزیابی وی براسـاس صـورت
موجودیهای تسلیمی شرکت نفت (که ظاهراً بر مبنای صورتهای تسلیمی خواهان بود) ،بدون بازرسی از وسایل
انجام شده است.
 .11آقای دیویس اظهار داشت که نقص عمده ارزیابی خواهان در این است که عوامل حاکم بر «بازار محل و
تأثیر آن در ارزش عادله بازار برای وسایل» را به حساب نیاورده است .از طرف دیگر ،ارزیابی آقای دیویس ظـاهراً
بر مبنای ارزش دکلها «در محل آنها» در سال  3323قرار دارد .طبق نتیجهگیری ارزیاب مزبور «احتمال اینکه
دکلها به فروش رسد یا از ایران به خارج برده شود ،بسیار کم بود».
 .10ارزیاب مزبور مضافاً اظهار داشته که در اوایل سـال  3323رکـودی در بـازار مشـاهده کـرده کـه نتیجتـاً
قیمتها در ماه ژوئن  3323به نحو محسوسی کمتر از دوره قبل یا بعد از آن بوده است .ایـن اسـتنباط مبتنـی بـر
اطالعات بازار منبع بوده که به تشخیص آقای دیویس ایاالت متحده بوده است .طبق نظر ارزیاب مزبور ،در سـال
 ،3323وسایل سیسا «در بازار آزاد مورد تقاضای متوسط بوده و در سال  3323تقاضا کاهش یافت و ایـن کـاهش
مستقیماً در قیمتها تأثیر گذاشت .در سالهای  3322و  3323تقاضا در بازار به نحو چشمگیری افزایش یافت.»...
 .14آقای دیویس بر مبنای این مفروضات ارزشهای زیر را به دست آورده است:
کل ارزش عادله بازار

دکل شماره

ارزش عادله بازار

وسایل کمکی

00

ـ 2800222/دالر

ـ 3480802/دالر

ـ 3300402/دالر

83

ـ 302220822/دالر

ـ 3480802/دالر

ـ 300000002/دالر

82

ـ 2400422/دالر

ـ 3480802/دالر

ـ 3230202/دالر

22

ـ 303210022/دالر

ـ 3480802/دالر

ـ 301030202/دالر
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ـ 002080022/دالر

ـ 3480802/دالر
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ظاهراً وسایل کمکی که منظور شده ،شامل وسایل حمل و نقل و ابزار متفرقه است.
(ج) ارزش دکلها با اختیار خرید

 .11باید توجه داشت که کلیه دکلهای سیسا و هشت دستگاه از دکلهای سدیران مشمول اختیـار خریـد بودنـد
که به موجب آن اسکو بالقوه حق داشت «در پایان کار یا خاتمه قبل از موعد» قراردادها ،دکلها را خریداری کند.
طبق این اختیار ،قیمت خرید هر دستگاه دکل سیسا و سدیران به ترتیب  4/0و  8میلیون دالر با کسر اسـتهالک
از قرار  30/0درصد در سال از تاریخ اجرای قراردادها تعیین شده است .خواهان اسـتدالل کـرده کـه ایـن اختیـار
ارتباطی با قیمتگذاری دکلها ندارد و مخصوصاً اظهار داشته که:
قیمتهای مذکور در اختیار خرید تا حد زیادی نمایانگر نرخهای معین در قراردادها و امیدواری سـدکو بـه آن
بود که این نرخها در پایان قرارداد پرداخت خواهد شد .خیلی غیرمنصفانه خواهد بود اگر تحـت ایـن شـرایط تنهـا
قیمتهای مذکور در اختیار خرید به سدکو اعطا شود و مثالً عدمالنفع تا زمان تکمیل قراردادها منظور نگردد.
 .13شرکت نفت ادعا نکرده که از این اختیار استفاده شده یا قیمت با ا ختیار خرید معیار صحیحی برای قیمت
هریک از دکلها است 17.به هر حال ،هیچیک از طرفین محاسبه نکرده که در هنگام خاتمه قراردادها ،قیمـت بـا
18
اختیار خرید چه میزان میتوانست باشد.
 .01عالوه بر اختیار اسکو ،دکلهای سیسا موضوع یک «قرارداد خرید و رهن» قبلی مورخ اول ژانویـه 3320
[ 33دیماه  ]3101بود که به سدیران اختیار میداد که شش دکل سیسا که در اینجا مورد اختالف اسـت (و سـه
دستگاه دیگر) را خریداری کند 19.هرچند به نظر میرسد که این اختیار با اختیار بعدی که به شرح مذکور در فـوق
به اسکو اعطا شد ،فسخ یا حداقل منوط به آن گردید؛ ولی شرکت نفت اظهـار داشـته کـه بعـد از مصـادره شـدن
سدیران توسط ایران ،وی از این اختیار (در تاریخ دوم اوت  33/3322مردادماه  3103یا مقارن آن) استفاده کرد.
 .03خواهان استفاده از اختیار را انکار کرده و شرکت نفت مدرکی حاکی از اینکه وی یا سدیران مبلغی بابـت
دکلها به سیسا پرداختهاند ،ارائه نکرده و فقط اظهـار داشـته کـه سـدیران «ــ 000220222/دالر یـا حتـی مبلـغ
 .34ولی شرکت نفت کوشیده با استفاده از نرخ استهالک  30/0درصد در تعیین قیمت دکلهای سدیران استفاده نماید (رجوع شـود بـه:
بند  033زیر).
 .31محاسبه تقریبی میزان قیمت با اختیار خرید عبارت است از حدود  4/3میلیون دالر برای هر دستگاه دکل سدیران ،در صـورتی کـه
خاتمه قرارداد دو سال و نیم بعد از ای امضا (اول آوریل  30/3322فروردینماه  )3108فرض شود ،و حـدود  1/0میلیـون دالر بـرای هـر
دکل سیسا ،در صورتی که خاتمه قرارداد یک سال و نه ماه پس از امضا (از  12ژانویه  32/3322بهمنماه  )3108فرض شود.
 .19فرمول تعیین قیمت با اختیار خرید برای جمعاً  3دستگاه دکل فوقاً در زیرنویس  0ذکر شده است.
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کمتری» بابت تمامی  8دکل پرداخته است .شرکت نفت در دادخواست متقابل خود اظهار داشته که قیمت با اختیار
خرید «ـ 404210101/دالر منوط به شرایط مندرج در قرارداد» بوده است .شرکت نفت در جای دیگری ادعا کـرده
که «اختیار خرید وسایل در ازای ـ 002220222/دالر» نشانگر آن است که ارزشیابی دکلهـا کـه توسـط خواهـان
انجام گرفته ،صحیح نیست.
 .00دیوان قبالً نظر داده که این اظهارات تأیید نشده ،دلیل کافی حاکی از آنکه از اختیار استفاده شده ،نبوده
و همچنین دلیلی بر ارزش دکلهای سیسا نیست.
 .1رأی دیوان

 .01دیوان بعد از بررسی ارزشیابیهای پیشنهادی و اسناد مؤید و استدالالت طرفین ،بر این نظر است که ارزیابی
تسلیمی خواهان ارزش کامل دکلهای سیسا را که توسط شرکت نفت ضبط شده ،به نحوی منطقیتر و دقیـقتـر
منعکس مینماید.
 .07در عین حال که دیوان اطالعات مسـتقلی دربـاره ارزش دکـل حفـاری نـدارد تـا بـدان وسـیله صـحت
ارزیابیهای مختلف و معارض پیشنهادی طرفین را مورد سنجش قرار دهد ،ولی میتواند و باید کفایـت حقـوقی و
حقیقی فرضیاتی را که مبنای ارزیابی طرفین قرار گرفته است ،معین نماید .هرچنـد ممکـن اسـت ارزیـابی آقـای
دیویس با توجه به مفروضات آن منطقی باشد ،ولی به نظر میرسد که برخی از مفروضـات اساسـی وی از لحـا
حقوقی و حقیقی ناقص است .اوالً فرض آقای دیویس مبنی بر اینکه دکلها در ماه ژوئن  3323ضبط شدهانـد و
اینکه وی ظاهراً در آن تاریخ دکلها را تقویم کرده ،صحیح نیست ،ولی همانطوری که فوقاً اشـاره شـد ،دیـوان
نظر داده که دکلهای سیسا در اوت  3322ضبط شدهاند و بنابراین ،بازار مـاه ژوئـن  3323ارتبـاط مسـتقیمی بـا
موضوع ندارد .اینکه وی از ژوئن  3323بهعنوان تاریخ ارزشیابی خود استفاده کرده ،فرض مخصوصاً مهمی است؛
زیرا نظر داده که در مقایسه با رشد مداومی که بازار بین سالهای  3322و  3323داشته ،بازار در ماه ژوئـن 3323
دستخوش یک سقوط ناگهانی و غیرعادی شده است.
 .01برای مثال ،آقای دیویس تأکید کرده که در سال  3323بازار «به اندازهای تحـتالشـعاع سـال قبـل و دو
سال بعد از آن قرار گرفته که بخصوص ماه ژوئن  3323و ماههای قبل از آن ،بهعنوان دوران کسادی بازار تقریبـاً
به دست فراموشی سپرده شده است» .وی به «سقوط» بازار دکل حفاری ایاالت متحده «در شش ماه اول (سـال
 )3323و ژوئن  3323اشاره میکند .آقای دیویس اضافه کرده که «واضح است که مشـکالت سـال  3323تقاضـا
برای دکل و وسایل آن را مخصوصاً در شش ماهه اول سال  ،»3323بسیار تضعیف کرده بود و «نیمـه دوم سـال
 3323شباهتی با نیمه اول که در آن (بازار) سقوط کرده بود ،نداشت» و نیمه اول سـال « 3323درسـت بـرعکس
نیمه دوم بود» .بنابراین ،هرچند ارزیابی وی ظاهراً «ارزش متوسط» در سال  3323را بـه دسـت مـیدهـد ،ولـی
روشن است که ارزشیابی او مبتنی بر مفروضات او درباره بازار در ژوئن سال  3323میباشد.
 .00فرض دیگری که آقای دیویس مبنای ارزیابی خود قرار داده ،این است که ارزش دکلهای سیسا باید «با
توجه به وضع سیاسی ایران» تعیین شود .در عین حال که مالحظه وضع سیاسـی در تعیـین ارزش قطعـاً صـحیح
است ،ولی روشن است که آقای دیویس عالوه بر آن ،تأثیر خود عمل ضبط بر ارزش دکلها را نیز در نظر گرفتـه
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است .در واقع وی اظهار داشته که وی در ارزشیابی ،این موضوع را مورد توجه قرار داده که با توجه به این امر که
دولت عملیات حفاری را ملی کرده بود ،چه کسی در ایران بخصوص با توجه به محـل اسـتقرار وسـایل و مسـائل
سیاسی مربوطه به آن دکلی خواهد خرید .چنانچه وسایل برای فروش به بـازار عرضـه مـیشـد تعـداد خریـداران
احتمالی الزاماً بسیار اندک میبود .چه کسی مایل بود پولی بابت وسایل حفاری بپـردازد چـه کسـی مـیتوانسـت
وسایل را خریده و از ایران خارج کند اگر امکان جابهجایی وسایل وجود نداشته باشد چه کسی میتواند آنها را در
ایران به کار اندازد اینها از جمله مسائلی است که در ارزشیابی خود مورد بررسی قرار دادهام.
 .04فرض مزبور در نظر یک ارزیاب دیگر دکل به نام آقای راجر آرمسترانگ نیز بهوضوح دیده میشـود کـه
آقای دیویس آن را اقتباس و بهعنوان مدرک مؤید ارزشیابی خود ذکر کرده است.
به عقیده اینجانب برای پیمانکاران حفاری در هر نقطهای از دنیا ،دکلهای موجـود در ایـران در ژوئـن 3323
دارای ارزشی اندک یا بدون ارزش بودند .مشکالت سیاسی آن زمان مـانع فـروش بـه طریـق عـادی مـیشـدند.
غیرممکن است بتوان بدون وجود بازار ،ارزشی تعیین نمود و تنها خریدار عالقهمند دولت میبود و دولت مایل بـه
خرید چیزی که در کنترل خود داشت ،نمیبود (خط تأکید اضافه شده است).
 .01این امر کامالً بدیهی است که در تعیین ارزش اموال ضبط شده ،اثر نفس عمـل ضـبط بـر ارزش امـوال
نباید مورد توجه قرار گیرد .ولی ظاهراً این درست همان کاری است که آقای دیویس کرده است.
 .03فرض اساسی دیگری که آقای دیویس کرده ،این است که «تحت شرایط حاکم ،آن طـور کـه اسـتنباط
میکنم ،دکلهای موجود در ایران را نمیتوان به خارج از ایران منتقل کرد» و بنابراین ،ارزش آنها را باید در بازار
ایران تعیین نمود .ولی واضح است که بازار درست برای تعیین ارزش عادله بازار ،تمام منطقه خاورمیانه مـیباشـد.
چنانکه هم اکنون ذکر شد ،در ارزیابی قیمت دکلها ،اثر خود عمل ضبط نبایـد در نظـر گرفتـه شـود و لـذا بایـد
دکلها را طوری ارزشیابی نمود که گویی هیچگونه ضبطی انجام نگرفته است .بنابراین ،مسأله این اسـت کـه آیـا
اوضاع و احوال دیگری خارج ساختن دکلها را از ایران غیرممکن میساخته که میبایستی تـأثیر آن در ارزشـیابی
دیوان منظور گردد .وقتی که آقای دیویس به شرایط موجود در ایران اشاره میکند ،واضـح اسـت کـه منظـور وی
اوضاع سیاسی آن کشور است .دیوان قبول دارد که شرایط کلی سیاسی (و اقتصادی) یک کشور و تأثیر آنهـا بـر
ارزش اموال را می توان به نحو صحیحی مورد بررسی قرار داد (بند  13فوق) .معالوصف دیوان متقاعـد نشـده کـه
شرایط کلی سیاسی یا اقتصادی حاکم بر ایران در اوت  3322امکانات خواهان را در خارج کردن دکلهـا از ایـران
محدود میساخت ،بلکه میتوان فرض کرد که موانعی که خواهان احیاناً در آن زمان با آنها مواجه میشد ،ناشـی
از وضعیتی میبود که در اثر رویدادهای چهارم نوامبر  31[ 3323آبانماه  ]3102ایجاد شده که بـاالخص مـؤثر در
موقعیت اتباع امریکا بوده و دولت ایران مسئول آن شناخته شده است (برای مثال رجوع کنید به :پرونده مربوط به
کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایاالت متحده در تهران 3322 ،دیوان بینالمللـی دادگسـتری  .1مقایسـه شـود بـا
اینترنشنال تکنیکال پراداکتس کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایران ،صفحات  01تا [ 04مـتن انگلیسـی] حکـم
شماره 328ـ120ـ 1مورخ  33اوت  02[ 3320مردادماه ( )]3184ایران نمیتواند به بحران گروگانگیری بـهعنـوان
واقعه فورسماژور استناد کند) .با توجه به ارتباط نزدیک بین شرکت نفت و دولت ،بههیچوجه صحیح نمیبود اجازه
داده شود که محدودیت بازار از لحا جغرافیایی ناشی از سیاست دولت کـه مخصوصـاً متوجـه منـافع امریکاییـان
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بوده ،در ارزشیابی دکلهای موضوع این پرونده تأثیر گذارد .فرض آقای دیویس در محدود کردن بازار به ایران باز
هم به معنای پایین آوردن احتمالی ارزش میباشد.
 .41در تحلیل آقای دیویس اشتباهاتی در مورد واقعیات نیز به چشم میخورد .از همه مهمتر این فرض است
که بازار دکل حفاری بری که بین سالهای  3322تا  3323رونق مداوم داشت ،در ژوئن  3323یا بالفاصله پـیش
از آن دچار رکود شد .چنانکه فوقاً اشاره شد ،جای تردید است که وضع بازار در ژوئـن  3323بـا موضـوع ارتبـاط
داشته باشد .عالوه بر این به نظر میرسد که آقای دیویس مفروضات خود را درباره قدرت بازار بر مبنای اطالعاتی
قرار داده که صرفاً با وضع دکل در ایاالت متحده مربوط میشود .ولی بدیهی است کـه بـازار دکـل در خاورمیانـه
کامالً جدا از بازار ایاالت متحده و دستخوش شرایطی بود که با شرایط موجود در ایاالت متحده که آقای دیـویس
تشریح نموده تفاوت بسیار داشت .در واقع ،شاخص قیمتی که شرکت نفت تسلیم کرده و منظور از آن نشـان دادن
«روند قیمتهای وسایل حفاری» در ایران است ،نشان میدهد که بین سالهای  3322و  3323روند مزبور دائمـاً
سیر صعودی داشته است .یکی از مستنداتی که خواهان (از همان منبعی که آقای دیویس برای استخراج اطالعات
خود درباره بازار ایاالت متحده مورد استفاده قرار داده) تسلیم نموده ،این نظر را تایید میکند و نشان میدهـد کـه
در سال  3323مجموع دکلهای فعال در خاورمیانه و افریقا ،منجمله ایران ،به نحو چشمگیری افزایش یافت.
 .43خواهان در تأیید ادعای خود دایر بر اینکه بازار خاورمیانه در سال  3323داغ و قیمت دکلها بـاال بـوده،
اطالعاتی از یک شرکت فروشنده دکل حفاری موسوم به ال.تی.دی .انرژی پراداکتس کـامپنی (کـه در آن زمـان
کانتیننتال امسکو نام داشت) ارائه نموده است .اطالعات مزبور نشان میدهد که در سال  3323فروش دکـلهـای
حفاری و قطعات آنها در منطقه خاورمیانه و افریقای شمالی 20توسط شرکت مزبور بهشدت افزایش یافت و ایـن
افزایش در سال  3322نیز همچنان ادامه داشت (یعنی  24درصـد افـزایش در سـال  3323و  10درصـد در سـال
 .)3322در واقع ،اگر ارقام مربوط به ایران از ارقام صادرات خاورمیانه حذف شود (چون ایران به دلیل وقوع انقالب
سال  ،3323مسلماً تابع روند کلی بازار نبود) ،ارقام فـروش خاورمیانـه در سـال  3323و سـال  ،3322بـه ترتیـب
افزایشی برابر با  030درصد و  42درصد نشان میدهد .اگر ،همانطوری که آقـای دیـویس اظهـار داشـته ،تعـداد
زیادی دکل راکد با قیمت نازل در بازار موجود بود ،ممکن نبود که فروش دکلهای نو تا ایـن حـد افـزایش یابـد.
بنابراین ،بنظر می رسد که نهتنها آن طور که آقای دیویس اظهار میدارد ،رکودی وجـود نداشـته ،بلکـه بـرعکس
تقاضا برای دکلهای حفاری در خاورمیانه 21طی سالهای  3323و  3322مرتباً افزایش یافته کـه حـاکی از بـاال
[ .20به ترتیب الفبا] شامل ابوظبی ،الجزایر ،ایران ،بحرین ،دوبی ،سوریه ،عراق ،عربستان سعودی ،عمـان ،قطـر ،کویـت ،لیبـی ،مصـر،
نیجریه و یمن.
 .21در واقع شرکت نفت نسخهای از شماره  33ژوئن  03[ 3323خردادماه  ]3102ژورنال نفت و گاز را تسلیم نموده که بنـا بـه نوشـته
آن «طبق پیشبینی پیشبینی بعضی از تولیدکنندگان قطعات ،دست اندرکاران و پیمانکاران حفاری ،تقاضا بـرای دکـلهـای بـری حتـی
ممکن است در نیمه دوم (سال) افزایش یابد» .شرکت نفت همچنین شماره نوامبر  3323خبرنامه دکل بـری را ارسـال داشـته کـه در آن
تحت عنوان «بازار دکل ،در خارج» آمده که «مجموع دکلهایی که در خـارج از ایـاالت متحـده و کانـادا ،در کشـورهای غیرکمونیسـتی
فعالیت دارند ،افزایش زیادی یافته است» .هرچند ذکر شده که مجموع دکل های خاورمیانـه  38/0درصـد کـاهش یافتـه ،ولـی بـه نظـر
میرسد که این کاهش را باید نتیجه وقفه در کار  41دکل از  01دستگاهی که سابقاً در ایران فعالیت داشتند ،دانست.
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بودن قیمت دکل نیز میباشد.
 .40عالوه بر این ،آقای دیویس ظاهراً ارقام موجود در دو منبع مختلف اطالعاتی را مخلـوط کـرده و نتیجـه
گرفته که بازار ایاالت متحده سیر نزولی داشته است ،در حالی که با مراجعه درست بـه هریـک از منـابع بـهطـور
جداگانه معلوم خواهد شد که برعکس ،حتی در ایاالت متحده در طول سال  3323تعداد دکلهای فعـال افـزایش
یافت و بین اوت  3323و اوت  3322یعنی در طول دورهای که در آن دکلهای سیسا ضبط شد ،تعداد دکـلهـای
فعال شدیداً افزایش و تعداد دکلهای راکد کاهش یافت .این امر بهوضوح نشان میدهد که بازار در واقع در حـال
رونق بوده و وجود حالت رکود در بازار امریکا را که آقای دیویس فرض کرده ،حتی اگر با موضوع هم ربطی داشته
باشد ،در مظان تردید قرار میدهد .این امر بهنوبهخود ارزیابی وی را که مبتنی بـر وجـود بـازاری در حـال سـقوط
22
است ،مشکوک مینماید.
 .41آخرین اشتباه مربوط به واقعیات در ارزیابی آقای دیویس این است که در فهرست وسایل خود ،بعضـی از
وسایل مندرج در ارزیابی تورن را منظور نکرده است .خواهان ادعا کرده که مجموع هزینه جایگزینی وسـایلی کـه
ذکر نشده بالغ بر ـ 804240202/دالر 23بوده است.
 .47همانطور که خاطرنشان شد ،دیوان نمیتواند ماهیت ارزیابی اموال را بهآسانی بسـنجد ،ولـی مـیتوانـد
کفایت حقوقی و حقیقی مفروضاتی را که مبنای ارزشیابی قرار گرفتهاند ،ارزیابی نماید .بنا به دالیل مزبور ،دیـوان
بر این نظر است که ارزیابی تسلیمی شرکت نفت مبتنی بر مفروضاتی اسـت کـه ارزشـیابی را غیـر قابـل اعتمـاد
می سازد .از طرف دیگر ،به نظر میرسد که برآوردها و تأییدیههای بعدی خواهان درباره ارزش ،توسـط اشخاصـی
انجام گرفته که درباره شرایط بازار اطالعات واقعی داشته و بر تجربیاتشان در بازار منطقه در دوره ذیـربط اسـتوار
بوده است .این اشخاص در برآورد ارزش دکلها به میزانی به مراتب باالتر از ارزشهایی که آقای دیویس براساس
تجسم خود از شرایط بازار پیشنهاد کرده ،اتفاقنظر داشته و در برآورد آنها مفروضات نادرست وجود ندارد.
 .41هرچند دیوان بنا به دالیل مزبور متقاعد شده که ارزشیابی خواهان بـا مقایسـه بـا ارزشـیابی پیشـنهادی
شرکت نفت دارای مبنای معتبرتری برای تعیین ارزش عادله بازار شش دکل سیسا است ،معهذا باید با احتیاط بـا
آن برخورد شود .وظیفه دیوان این است که براساس مدارک موجود ارزش این دکلهای بخصوص را تعیین نماید.
با این ترتیب ،البته می توان استنباطاتی از ارزش دکل در صنعت حفاری به طور کلی به عمل آورد .ظاهراً یکـی از
مهمترین عواملی که براساس آن ارزش یک دکل خاص تعیین میشـود ،وضـع عملیـاتی آن در تـاریخ ارزشـیابی
است .تنها شاهد کارشناس خواهان که اطالعات شخصی درباره دکلهای سیسا طی پنج سال قبل از ضبط آنهـا
داشت ،آقای تورن است که اظهار داشته که دکلها «در شرایط درجه یک عملیاتی» منطبق با فلسفه کـار سـدکو
 .22خواهان همچنین به بعضی از منابعی که آقای دیویس در تعیین ارزش استفاده نموده ،اعتراض کرده است ،مثالً آگهیهای مجالت
که طبق اظهار آقای دریک ،کارشناس خواهان ،به آن اندازه مفصل نیست که منبع معتبری برای تعیین کیفیت و قیمتهای قطعات دکل
باشد و حاوی فهرست قطعاتی است که در واقع با دکلهای سدکو قابل مقایسه نیست.
 .23هم مربوط به دکلهای سدیران و هم دکلهای سیسا.
 .24ظاهراً آقای تورن در دسامبر  3328از ایران به دوبی رفت .هرچند وی حسب ظاهر مسئولیت نهایی عملیاتی دکـلهـا را بـه عهـده
داشت ،ولی سوابق موجود نشان نمیدهد که تجارب مستقیم بعدی او با دکلها چه بوده است.
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نگهداری میشدند و وسایل در «کیفیت عالی» بودند 24.کارشناسان دیگر که ارزیابی آقای تورن را تأیید نمودهاند،
نظرات خود را بر مبنای ارزیابی نامبرده درباره شرایط عملیاتی دکلها قرار دادهاند .بدین ترتیب در برخورد بـا نظـر
آنها در این باره باید به همان اندازه جانب احتیاط را مراعات نمود که در مورد نظر آقای تورن مراعات مـیشـود.
آقای تورن یک مقام برجسته شرکت خواهان و رئیس سیسا است و با داشتن عنوان اخیر نهایتاً مسئول نگهـداری
دکلها بوده است .هرچند دیوان اصوالً ایراد شرکت نفت به کارشناسان خواهان را دایر بر غیرقابـل اعتمـاد بـودن
آنها به دلیل داشتن رابطه ادعایی خادم و مخدوم با خواهان نمیپذیرد 25.با این حـال ،وابسـتگی نزدیـک آقـای
تورن با خواهان و سیسا طبیعتاً ممکن است گرایش خاصی در وی ایجاد کرده باشد ( که باید بـین آن و سـوءنیت
فرق گذاشت) که در ارزیابی وی تأثیر گذارد .بهعالوه ،این مسأله قابل بحث است که وی ذیربط بودن عامل عمر
دکل از نقطهنظر یک خریدار احتمالی را تا حدی دستکم گرفته است.
 .40دیوان بر آن نیست که برای ارزشیابی آقای تورن اعتبار کامل قائل شود و بر این نظر اسـت کـه میـزان
کمک مستقلی که انواع مختلف اطالعات تسلیمی خواهان میتواند در تأیید ارزیابی آقـای تـورن بنمایـد ،درجـات
متفاوتی دارد .فروش دستگاههای مشابه دکلهای سیسا ،که عموماً بیشتر از ارزشهای مورد مطالبه بـرای آنهـا
است ،رهنمودی مفید ،اما فقط تقریبی است 26.اینکه ارزشهای جایگزینی نسبت بـه ارزشهـای مـورد مطالبـه
باالتر است ،موضوع را به صورت کلی تأیید میکند ،اما شهادت کارشناسی وجود نـدارد کـه نسـبت معمـول بـین
ارزش واقعی و ارزش جایگزینی را مشخص نماید .در مورد دکلهای سیسـا ،ارزش بیمـه شـده ،رهنمـود مفیـد و
مستقلی از ارزش واقعی به دست میدهد .هرچند خواهان ادعا کرده که طبق رویه وی و بیمهگرانش ،ایـن ارزش،
یعنی جمعاً ـ 0003480480/دالر ،فقط درصدی از ارزش واقعی است ،ولی درباره اینکه بـهطـور عـادی و معمـول
درصد مزبور باید چه باشد ،مطلبی به دیوان ارائه نشده است .با توجه به دامنه ارزشهایی که رهنمودهای مختلـف
فوق به دست میدهد ،دیوان معتقد است که کالً مبلغ ـ 0802220222/دالر برآورد معقـولی از ارزش شـش دکـل
سیسا در مواقعی در سال  3323است که طبق اظهار خواهان دکلها ضبط شده است.
 .44ارزشیابی خواهان بر مبنای ارزشهای اواسط تا اواخر سال  3323بوده ،در حالی که طبق نظر دیوان ،دوم
اوت  33[ 273322مردادماه  ]3103تاریخ صحیح انجام ارزشیابی است .از مدارک تسلیمی طـرفین بـهروشـنی بـر
می آید که در سالهـای  3323و  3322در خاورمیانـه تقاضـا بـرای دکـلهـای حفـاری افـزایش مـداوم داشـت.
 .25رد قاطعانه مدارک و شهادت اشخاصی که با موضوع دعوا ارتباط نزدیک دارند احتماالً کمکی در نیل به هدف کـه کشـف حقیقـت
است ،نخواهد کرد .دیوان مالحظه میکند که بسیاری از لوایح مستند شرکت نفت نیز توسط کارمندانش تهیه شده است.
 .26اینکه «فروشهای مشابه» که در تأیید ارزشیابی خواهان از دکلهای سدیران ارائـه گردیـده کـمتـر از ارزشهـای مـورد مطالبـه
دکلها است ،نتیجهگیری فوق را تأیید مینماید .لذا در هر مورد اطالعات فقط «قابل مقایسه» بوده و توجیه ذیربط بودن آنهـا مسـتلزم
توضیحات زیادی است.
 .27هرچند شهود خواهان در ارزیابی دکلها گهگاهی به ژوئن سال  3323اشاره کردهاند ،ولی برای ایـن تـاریخ اهمیـت خاصـی قائـل
نشدهاند و از لحا سهولت امر و برای آنکه با آخر سال مالی سدیران مصادف شود ،تاریخ فوق را انتخاب نمودهاند .خواهان ادعا کرده که
در طول آن سال بازار داغ بوده و رشد مرتب داشته ،و انتخاب تاریخ مؤخرتری برای ارزیابی فقط مـیتوانـد ارزش دکـلهـا را نسـبت بـه
ارزش ژوئن  3323افزایش دهد.
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همانطوری که قبالً خاطرنشان گردید ،افزایش تقاضا حاکی از آن است که ارزش دکـل مـیبایسـتی در سـطحی
باالتر بوده باشد (بند  23فوق) .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که در دوره بـین تـاریخهـای ارزشـیابی پیشـنهادی
خواهان و تاریخی که نهایتاً دیوان انتخاب نمود ،ارزش دکلهای سیسا افزایش یافته است ،ولی این نتیجـهگیـری
غیرقابل اجتناب نیست .آقای تورن نموداری به سوگندنامه اولیه خود ضمیمه کـرده کـه نشـانگر عایـدی متوسـط
روزانه دکلهای متعلق به سدکو و شرکتهای وابسته بدان در خاورمیانه در سالهای مالی منتهـی بـه  12ژوئـن
 3[ 3322تیرماه  ]3108تا  12ژوئن  3[ 3320تیرماه  ]3183است و ضمن اشاره به این نمودار اظهار داشته کـه از
اول ژوییه  32[ 3322تیرماه  ]3102تا  12ژوئن  3[ 3323تیرماه  ]3182اجاره روزانه دکلهای بـری نسـبتاً ثابـت
ماند و چون ارزش دکل بری تابع اجاره روزانهای است که میتوان برای دکل در بـازار تحصـیل نمـود ،لـذا ارزش
28
آنها از سال  3323تا سال  3323ثابت مانده است .عالوه بر این ،اگر هم از دکلها خوب نگهداری شده باشد،
باز هم در اوت  3322آنها تقریباً یک سال کهنهتر از تاریخ ارزشیابی آقای تورن بودهاند 29.در هـر حـال ،دیـوان
اطالعات واقعی که بر مبنای آن بتواند افزایش احتمالی ارزش دکلهای سیسا را محاسبه نماید ،در اختیار ندارد .در
این شرایط دیوان معتقد نیست که تعیین دوم اوت  33[ 3322مردادماه  ]3103بهعنوان تـاریخ صـحیح ارزشـیابی،
اصالح برآورد قبلی دیوان را تجویز نماید .لذا بابت شش دستگاه دکل سیسا که توسط شرکت نفـت ضـبط شـده،
حکمی به مبلغ ـ 0802220222/دالر به نفع خواهان صادر میگردد.
 .7از دست رفتن عایدی

 .41سدکو در دادخواست خود ادعا کرده که ضبط دکلهایش توسط شرکت نفت ،وی را از عایدی روزانـهای بـه
مبلغ ـ 00222/دالر بابت هر دکل محروم کرده است .سدکو همچنین مدعی است که در موقع ذیربط حـداکثر 82
روز طول میکشید تا دکل را اجاره داده و به محل جدید حفاری منتقل شود و درخواست کرده که بنابراین ،از 82
روز بعد از ضبط دکلها تا «زمان استرداد آنها» خسارتی به مبلـغ ـ 00222/دالر در روز بـرای هـر دکـل تعیـین
گردد.
 .43خواهان در تذکاریه خود این ادعا را تعدیل و آن را بهعنوان «منافع از دست رفته طـی مـدت زمـانی کـه
الزم می بود اموال غصب شده جایگزین گردد» توصیف کرده است .سدکو از قول صاحبنظران حقوقی چنـین نقـل
نموده که غرامت اموالی که بهطور غیرقانونی از بین رفته یا ضبط شده باید هم شامل ارزش عادلـه بـازار امـوال و
هم جبران خسارت «بالاستفاده ماندن آن در مدت معقولی که برای جایگزینی الزم است ،باشد .قصـور در جبـران
خسارت بابت عدم استفاده در حکم آن است که غرامت کمتر از حد الزم به خواهان پرداخت شود ،زیرا وی نهتنها
از اموال ،بلکه از استفاده از آن طی مدتی که به طور معقول برای جایگزین کردن آنها الزم است ،محـروم شـده
 .28گو اینکه ممکن است بعد از اواخر سال  3323که سدکو کنترل دکـلهـا را از دسـت داد و قبـل از اوت  3322کـه شـرکت تفـت
دکلها را قطعاً مصادره نمود ،از دکلها طبق ضوابط عادی سدکو نگهداری نشده باشد ،ولی تقلیل ارزش ناشـی از ایـن امـر را نبایـد بـه
حساب سدکو گذارد؛ زیرا سدکو حاضر بود دکلها را خارج نماید و از شرکت نفت تقاضا کرده بود در انجام این کار وی را یاری نماید.
 .29درباره ارتباط عامل عمر ،محاسبه «ارزش واقعی» که توسط آقای ویتنی به عمل آمده ،مقایسه شود با بند  022زیر.
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است».

30

 .11سدکو استدالل کرده که اگر دکلها را در اختیار میداشـت ،مـیتوانسـت بـیدرنـگ آنهـا را بـه سـایر
شرکتهای نفتی منطقه حداقل به ـ 00222/دالر در روز اجاره دهد و ادعا کرده کـه حـق دارد خسـارتی بـه مبلـغ
ـ 00222/دالر در روز از زمان ضبط دکلها تا زمانی که سدکو بهطور معقول میتوانست دکـلهـای جـایگزینی را
تهیه و سوار نماید ،دریافت دارد .وی مدارکی ارائه داده که حاکی است در آن زمان تهیه دکلهای نو حداقل نه ماه
طول میکشید و در اواخر سال  3323یا سال  3322هیچ دکل اضافی مستعمل برای خرید یا اجاره وجود نداشـت.
31
بنابراین ،خواهان عدمالنفعی به مبلغ ـ 00222/دالر در روز برای هر دکل برای مدت نه ماه مطالبه کرده است.
.13خواهان در تأیید ادعای خود دایر بر اینکه میتوانست دکلها را در ازای تحصیل سود اجاره دهد ،مدارکی
ارائه داده که حاکی است بعد از ضبط دکلها توسط شرکت نفت ،سیسا رأسـاً بـیش از پنجـاه تقاضـا از مشـتریان
بالقوه که خواستار دکلهای حفاری بری بودند ،دریافت داشته است .خواهان همچنین مدرکی ارائه داده که حـاکی
است در طول سال منتهی به  12ژوئن  3[ 3322تیرماه  ]3103سود حاصله از دکل مشابهی ،یعنی دکل شماره 83
سدیران که قبل از انقالب به دبی منتقل شده بود ،ـ 80122/دالر در روز بوده است .لذا استدالل کرده که ـ00222/
دالری که وی بابت اجاره روزانه مطالبه کرده ،معقول و محافظهکارانه است.
 .10شرکت نفت بهطور کلی به اظهار خواهان دایر بر اینکه می توانسـته دکـلهـا را بـه سـایر مشـتریان در
خاورمیانه اجاره دهد ،ایراد گرفته و خاطرنشان ساخته که «تقاضا ،تقاضا است ...و با تعهد قراردادی اسـتوار تفـاوت
فاحش دارد» .شرکت نفت همچنین به محاسبه خواهان مبنی بر اینکه به طور معقول انتظار داشـته از هـر دکـل
روزانه ـ 00222/دالر سود ببرد ،اعتراض کرده است .شرکت نفت خاطرنشان ساخته که پیوست تسـلیمی خواهـان
که ظاهراً درآمد دکل شماره  83سدیران را روزانه ـ 80122/دالر نشان داده ،حاکی است که در واقع درآمد متوسط
روزانه دکل در طول سال منتهی به  12ژوئن  3[ 3322تیرماه  ]3103فقط ـ 40242/دالر بوده است .شرکت نفـت
همچنین برای ده دکل سدیران که در ایران مشغول کار بودند ،صورتهای درآمد برای شش مـاه منتهـی بـه 13
دسامبر  32[ 3322دیماه  ]3102ارائه نموده که نشان میدهد که درآمـد متوسـط روزانـه فقـط بـین ـ 30232/و
ـ 00338/دالر بوده است .شرکت مزبور ادعا نموده که از این ارقام بر میآید که خواهان در ارقام سود حاصله خـود
دستکاری نموده و در واقع میتوانسته انتظار سودی بهمراتب کمتر از مبلغ روزانهای که مطالبه کرده ،داشته باشد.
 .11خواهان در پاسخ توضیح داده که برای انعکاس درآمد واقعی ،میزان استهالک ،یعنی هزینـه غیرنقـدی را
به ارقام درآمد روزانه به شرح مندرج در صورت درآمد افزوده و بدین ترتیب ،رقم ـ 80122/دالر را بـرای دکـل 83
به دست آورده است (در واقع با افزودن ارقام استهالک مندرج در صورت به ارقام درآمـد ،حاصـل جمـع ـ80330/
دالر میشود) .خواهان همچنین استدالل کرده که برای آنکه سود واقعـی بـه طـور دقیـق مـنعکس شـود ،بایـد
30. 22 Am. Jur. 2d, Damages section 153 (1965).
 .31خواهان ادعا کرده که به دو دلیل اقدام عاجلی جهت خرید دکلهای جایگزینی به عمل نیاورد .اول اینکه امیدوار بود که روابط بـا
ایران و شرکت نفت به حال عادی بازگردد و دکلها اعاده شود ،دوم اینکه دکل را «به منظور احتکار» و بدون آنکه قبالً قراردادی برای
بهرهبرداری از آن منعقد کرده باشد ،خریداری نمیکند.
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استهالک سال  3322را که شرکت نفت نیز تسلیم کرده ،به ارقام سدیران افزود و چنانچه این کار انجام گیرد سود
متوسط روزانهای برابر با ـ 10222/دالر برای هریک از ده دکل سدیران در طول سال  3322حاصـل خواهـد شـد.
خواهان راجع به اینکه ارقام سال  3322سدیران کمتر از ـ 00222/دالر در روز است ،استدالل کرده که ایـن امـر
نتیجه نرخهای نازلتری است که در سال  ،3322در مقایسه با سال  ،3322وجـود داشـته اسـت و بـدین ترتیـب،
مجدداً تأکید کرده که مبلغ ـ 00222/دالر روزانه برای هر دکل ،برآورد محافظهکارانـهای بـوده و درآمـد از دسـت
رفتهاش را دقیقاً منعکس مینماید.
 .17هرچند خواهان ادعای خود بابت عواید از دست رفته را تحت عنوان ادعای «عدمالنفع» مربوط بـه ارزش
دکلهای ضبط شده سیسا مطرح کرده ،با این حال ،به نظر دیوان ،این ادعا در واقع «ضـرر مسـتقیمی اسـت کـه
خواهان به دلیل عدم دسترسی به دکلها برای استفاده از آنها در جای دیگر متحمـل شـده و لـذا ضـرر مسـلم
) (emergens damnumبه شمار میرود (زیرنویس  ،0صفحه [ 4متن انگلیسی] قرار اعدادی مارس).
 .11از مدارک بر میآید که اگر دکلها در دست خواهـان مـیبـود ،در واقـع مـیتوانسـت آنهـا را بـه نحـو
سودآوری اجاره دهد .دیوان همچنین اظهار خواهان را دایر بر اینکه جایگزینی دکلها نـه مـاه طـول مـیکشـید،
میپذیرد؛ ولی دلیل خواهان در تأیید ادعای وی برای سود روزانهای به مبلغ ـ 00222/دالر برای هر دکـل موجـه
نیست ،زیرا این برآورد فقط مبتنی بر ارقام مربوط به یک دکل است که در دبی مشغول فعالیت بوده است .رهنمود
منطقیتری درباره عواید از دست رفته عبارت از سود متوسط یعنی ـ 10222/دالر برای هر دکل در روز است که از
ده دستگاه دکل سدیران که در سال  3322در ایران مشغول فعالیت بودند ،عاید شده است.
 .10به نظر میرسد که خسارت  82روز نخستین که حسب اقرار سدکو معمـوالً طـول مـیکشـید تـا سـدکو
دکلهای خود را منتقل و کار برای شرکت دیگری را ازسرگیرد ،بایـد از خسـارت نـه مـاهی کـه طـی آن سـدکو
نمی توانست از میزان خسارت خود بکاهد ،کسر شود .بنابراین ،خسارت عواید از دست رفته قانوناً فقط برای مـدت
هفت ماه قابل پرداخت است .با این استدالل ،دیوان بهعنوان خسارت عدم استفاده از دکلهای سیسا از دوم اکتبر
 32[ 3322مهرماه  ]3103تا اول مه  33[ 3323اردیبهشتماه  ،]3182حکمی به مبلـغ ـ 402230284/دالر ،یعنـی
معادل ـ 10222/دالر برای هریک از شش دستگاه دکل به مدت  030روز صادر میکند.
 .14عالوه بر این ،همانطوری که شرکت نفت اشاره و خواهان در واقع قبول کرده ،در مـواردی کـه حکمـی
جهت خسارت واقعی عدم استفاده از دارایی صادر شود ،صحیح نیست تا تاریخ نظری جایگزینی که در این مورد 3
ماه بعد از ضبط دکلها ،یعنی دوم اوت  33[ 3322مردادماه  ]3103است ،حکـم بـه پرداخـت بهـره ارزش امـوال
ضبط شده (که هدف آن نیز جبران خسارت عدم استفاده از اموال است) صادر گردد .بنابراین ،به مبلغ حکم صادره
بابت خسارت ضبط دکلها ،از تاریخ دوم مه  30[ 3323اردیبهشتماه  ]3182بهره تعلق خواهد گرفت.
ج) ضبط موجودی انبار سیسا

 .11خواهان در دادخواست خود ادعا کرده که سیسا در مجتمع سدیران در اهواز انباری داشته که وسـایل ،مـواد و
قطعات یدکی متعلق به سیسا در آن نگهداری میشده و مدعی است شرکت نفت محتویات انبار را که حسب ادعا
ـ 000320203/دالر ارزش داشته ،ضبط کرده است .خواهان در یک الیحه بعدی خود اظهار داشـته کـه پـارهای از
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موجودی انبار به ارزش ـ 220833/دالر که در محاسبات قبلی وی منظور شده بود ،در واقع در زمـان مصـادره «در
حال ترانزیت» به ایران بوده و بعداً توسط شرکتهای حمل و نقل به سیسا یا به فروشندگان وسایل مسـترد شـده
است[ .در این الیحه] تعدیالت دیگری نیز بابت کرایه حمل و بیمـه و موجـودی مرجـوعی بـه حسـاب بسـتانکار
[خوانده] به مبلغ کل ـ 80411/دالر منظور شده است .بنابراین ،خواهان ـ 340200/دالر از مبلغ مورد مطالبـه خـود
بابت موجودی انبار سیسا کسر و ـ 003380222/دالر مطالبه نموده است.
 .13سدکو در تأیید ادعای خود دفاتر موجودی انبار سیسا را که حسـب ادعـا در جریـان کـار عـادی تجـاری
نگهداری میکرده ،ارائه داده است .خواهان توضیح داده که این دفاتر ،ارزش اقالمی را که در انبـار سیسـا موجـود
بوده ،نشان میدهد .ارزشیابی به کمک سیستم دستی کاردکس ) (cardexکه برای کنترل موجودی انبار به کـار
می رفته ،انجام گرفته است .طبق این سیستم ،برای هر قلم «از موجودی انبار» کاردکسـی تهیـه مـیگردیـد کـه
قیمت اصلی خرید آن را نشان میداد (غیر از بیمه و هزینه حمل به ایران) و از حاصل جمع ماهانـه کـاردکسهـا،
موجودی انبار به دست میآمد و براساس حاصلجمع فوق ،گزارش ماهانه انبار تهیه میگردید .خواهان گزارشهای
ماه ژوئن  3323انبار ،حاوی موجودی انبار سیسا را تسلیم نموده است 32.قیمت خرید کاالهـای در حـال ترانزیـت
که به سیسا یا به فروشندگان اجناس عودت داده نشده ،بعداً به قیمت خرید کاالهایی که عمالً «در انبار» موجـود
بود ،اضافه می شده است .عالوه بر این 4/0 ،درصد قیمت کاالهای موجود در انبار و کاالهـای در حـال ترانزیـت،
بهعنوان «کرایه و بیمه» نیز به آن اضافه می شد .جمع همه این اقالم ،معادل مبلغ مورد مطالبه میباشد .خواهـان
توجه میدهد که ارقام مندرج در ترازنامه تسلیمی شرکت نفت ،صحت صورتهای انبار سدیران را تأییـد مـیکنـد
(رجوع شود به :بندهای  130و  138زیر) و ادعا کرده که چون دفاتر سیسا نیز به همان صورت نگهداری میشـده،
لذا باید معتبر تلقی گردد.
 .31شرکت نفت در پاسخ ادعا کرده که دفاتر تجاری سیسا (و سدیران) که خواهان تسـلیم کـرده ،بـه انـدازه
کافی وجود کاالهای انبار را به مقدار و ارزشی که ادعا شده ثابت نمیکند و به جای آن تقاضـا کـرده کـه «اسـناد
مؤید مربوط به مقدار و ارزش موجودی انبار و اسناد مربوط به خرید ،حمل و رسید در انبارها و استفاده از کاالهـا»
تسلیم گردد .شرکت نفت همچنین منکر آن شده که ترازنامه تجدیدنظر شده سدیران که قبالً تسلیم شده باید بـه
منزله تصدیق و قبول ارزش مندرج در آن بابت موجودی انبار سدیران ،ویا قبول صـحت روش حسـابداری سیسـا
تلقی شود و اظهار داشته که مستند مزبور را فقط برای آن تسلیم کرده که «نشان دهد کـه بـدهیهـای سـدیران
بیش از دارایی اش بوده است» (شایان توجه است که شرکت نفت در آخرین الیحه خود ،همچنـان ارزش دفتـری
موجودی انبار سدیران را بیش از مبلغی که خواهان مطالبه کرده ،نشان میدهد).
 .32از بررسی پیوستهای حاوی گزارشهای انبار مشاهده میشود که در گزارشهای انبار سدیران کاالهایی ذکر شده که ظـاهراً بایـد
مربوط به سیسا باشد .برای مثـال در یکـی از گـزارشهـای انبـار سـدیران ،کاالهـایی مربـوط بـه دکـلهـای 22 ،21 ،22 ،82 ،83 ،00
گزارشهای انبار سدیران ،کاالهایی مربوط به دکلهای  22 ،21 ،22 ،82 ،83 ،00فهرست شده که همه آنها دکلهـای سیسـا هسـتند.
همینطور ،در بعضی از گزارشهای انبار سیسا کاالهایی ذکر شده بود که ظاهراً بهدرسـتی از آن سـدیران بـوده ،منجملـه فهرسـتهـای
حاوی دکلهای  31 ،2 ،2 ،8 ،4 ،1 ،3و نیز آموزشگاه ،سـالن غـذاخوری ،کارگـاه و تسـهیالت دیگـر متعلـق بـه سـدیران .از آنجـا کـه
گزارشهای هر دو شرکت مخلوط است ،لذا تأثیر خالص آن بر ارزشها چندان اهمیتی ندارد.
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 .33هرچند شرکت نفت تقاضا کرده مدارک مستند بیشتری درباره وجود کاالهای انبـار تسـلیم گـردد ،ولـی
روشن است که اگر هم چنین مدارکی وجود داشته باشد ،در دست شرکت نفت است .شرکت نفت کوششی در ارائه
موجودیهای صحیح یا واقعی انبار به عمل نیاورده است ،بنابراین ،دیوان قبول میکند که اسناد سیسا کـه ظـاهراً
در جریان عادی کار تهیه شده ،به حد کافی ثابت میکند که کاال به مقداری که ادعا شده در ژوئن  3323در انبـار
سیسا وجود داشته است.
 .30همانطوری که در مورد دکلهای سیسا نیز خاطرنشان شد ،دیوان براسـاس مـدارک موجـود نمـیتوانـد
وضع دقیق موجودی انبار سیسا در نیمه دوم سال  3323و اوایل سال  3322را تعیین نماید .هرچند مدرکی وجـود
ندارد که نشان دهد کاالها پیشتر از ژوئن  3323ضبط شده بوده ،ولی میتوان اسـتدالل کـرد کـه در  00نـوامبر
[ 3323اول آذرماه  ]3102یعنی تاریخی که به نظر دیوان ،سدیران مصادره شد ،این کاالها توسط ایـران مصـادره
شده یا در تصرف شرکت نفت بوده است .اما اقدام به مصادره ،یعنی انتصاب مدیران موقت ،فقط متوجـه سـدیران
بوده و الزاماً تأثیری در اموال متعلق به شخص ثالث ،حتی اگر چنین اموالی در انبارهـای سـدیران هـم نگهـداری
می شده ،نداشته است .چون دالیل مشخصی وجود ندارد که نشان دهد سیسا ،در زمانی قبل از تاریخی که فـرض
شد شرکت نفت دکلهای سیسا را ضبط کرده ،بهطور قطع ،قانوناً و عمالً از استفاده از موجودی انبار خود محـروم
شده باشد ،دیوان بر این نظر است که موجودی انبار سیسـا نیـز در دوم اوت  33[ 3322مردادمـاه  ]3103توسـط
شرکت نفت ضبط گردیده است.
 .31خواهان و شرکت نفت هر دو درباره ارزش موجودی انبار سیسا در تـاریخ  12ژوئـن [ 3323نهـم تیرمـاه
 ]3102اظهارنظر کردهاند ،ولی هیچیک از طرفین درباره وضع کاالهای مزبور در تـاریخی در مـاه اوت  3322کـه
طبق نظر دیوان کاال مصادره شده ،مدرکی ارائه نداده است .دلیل عدم ارائه چنین مدرکی مسلماً این است که کـار
طرفین بر این فرض مبتنی بوده که موجودی انبار در  12ژوئن [ 3323نهم تیرماه  ]3102ارزشـیابی خواهـد شـد.
بنابراین ،دیوان باید درباره موضوعی تصمیم بگیرد که طرفین آن را دقیقاً مورد بحث قرار ندادهاند.
 .37ولی دلیلی بر این نظر وجود دارد که حتی اگر طرفین توجه به تاریخ صحیح ارزشیابی میداشتند ،باز هـم
ارزشیابی چندان متفاوتی تسلیم نمیکردند .این امر را میتوان از لوایحی کـه طـرفین در ارتبـاط بـا تعیـین ارزش
موجودی انبار سدیران دادهاند ،استنباط نمود .خواهان بدواً ارزش موجودی انبار سدیران را در  12ژوئن [ 3323نهم
تیرماه  ]3102تعیین نمود .متعاقب صدور قرار اعدادی اکتبر دیوان که در آن  00نوامبر [ 3323اول آذرمـاه ]3102
بهعنوان تاریخ صحیح ارزشیابی برای داراییهای سدیران تعیین شد ،هر دو طرف ارقام تجدیدنظرشـدهای دربـاره
سایر داراییها تسلیم نمودند ،ولی راجع به موجودی انبار ارقامی تسلیم نکردند و در واقع ،حتی درباره امکان اینکه
طی ماههای بعد ،ارزش موجودی انبار تغییر یافته باشد ،ذکری به میان نیاوردند .در آخرین الیحـه شـرکت نفـت،
ارزش دفتری داراییها در  00نوامبر [ 3323اول آذرماه  ]3102تقریباً برابر با ارزش کـاملی کـه شـرکت مزبـور در
ترازنامه مورخ  12ژوئن  3323سدیران درج کرده ،ذکر شده و این مبلغ بیش از مبلغ مورد مطالبه خواهـان اسـت.
بنابراین ،باید چنین تلقی کرد که هر دو طرف تصدیق کردهاند که در ارزش موجودی انبـار سـدیران ،افـزایش یـا
کاهش قابل مالحظهای حاصل نشده است .همانطوری که قبالً خاطرنشان گردید ،ارقام تجدیدنظرشدهای دربـاره
موجودی انبار سیسا نیز تسلیم نگردید ،هرچند قرار اعدادی مذکور میبایستی طرفین را به این امـر متوجـه کـرده
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باشد که ممکن است تاریخی مؤخرتر از  12ژوئن [ 3323نهم تیرماه  ]3102بهعنوان تاریخ مصادره اموال سیسا و
ارزشیابی آن تعیین گردد .بنابراین ،منطقی به نظر میرسد که عوامل مشابهی در آن مورد نیـز مـؤثر بـوده اسـت.
عالوه بر این ،چون قرینه روشنی حاکی از اینکه بین نوامبر  3323و اوت  3322مقدار یا ارزش موجودی انبار بـه
میزان قابل توجهی تغییر کرده باشد ،در دست نیست ،لذا دیوان نظر میدهد که ارقام مربوط بـه  12ژوئـن 3323
[نهم تیرماه  ]3102باید نمایانگر ارزش موجودی انبار سیسا که در دوم اوت  33[ 3322مردادمـاه  ]3103مصـادره
شده ،تلقی گردد.
 .31بنابراین ،دیوان بر این نظر است که سدکو حق دارد بابت مصادره موجودی انبار سیسا خسارتی بـه مبلـغ
ـ 003380222/دالر از شرکت نفت دریافت دارد.
د) ادعاهای سیسا بابت صورتحسابها

 .30پس از بررسی سوابق کلی روابط قراردادی طرفین ،دعاوی خاص ناشی از صورتحسابهای مربوط به قرارداد
 113ذیالً به ترتیب تشریح خواهد شد.
 .3سابقه کلی

 .34بهطوری که در باال تشریح گردید ،سیسا و اسکو طرفین قرارداد  113مـورخ  12ژانویـه  32[ 3322بهمـنمـاه
 ]3108بودند که به موجب آن ،سیسا شش دکـل حفـاری (بـه شـمارههـای  )22 ،21 ،22 ،82 ،83 ،00همـراه بـا
کارکنانی جهت راهاندازی آنها در اختیار اسکو گذارده و اسکو در عوض حقالزحمههای معینی مـیپرداختـه اسـت.
صورتحسابهایی که سیسا به موجب این قرارداد ارسال نموده ،ولی حسب ادعا توسط اسکو یا شرکت نفت پرداخت
نشده ،اساس ادعاهای قراردادی سیسا را تشکیل میدهد.
 .31در سپتامبر و نوامبر  ،3322عملیات حفاری به علت اعتصاب کـارگران منـاطق نفـتخیـز ایـران ،دو بـار
متوقف گردید .بعد از اعتصاب ماه نوامبر ،کار ازسرگرفته شد و تا قتل آقای گریم ،مـدیرعامل اسـکو ،در نیمـه دوم
دسامبر  ،3322ادامه یافت .طبق اظهار خواهان ،بعد از فوت آقای گریم ،اسـکو بـه سیسـا دسـتور داد تـا عملیـات
حفاری را متوقف و کلیه کارکنان خارجی را از کشور خارج کرده و به وضع «آماده به کار» در آیـد .در  02دسـامبر
[ 3322هفتم دیماه  ]3102عملیات متوقف شد و کلیه کارکنان غیرایرانی سیسا تا  13دسامبر  32[ 3322دیمـاه
 ]3102ایران را ترک کردند .خواهان ادعا کرده که دکلها تا شروع مجدد عملیات ،یعنی تا اواخر فوریه که مدیران
ایرانی اسکو شفاهاً به سیسا دستور دادند دکلها را جهت عملیات آماده کنند ،در وضع «آماده به کار» باقی ماندند.
 .33در  02فوریه [ 3323هشتم اسفندماه  ]3102اسکو ( از طریق آیروس) تلکسی به سیسا مخـابره نمـوده و
اخطار فسخ قرارداد داد .اسکو بعداً در پاسخ به تقاضای سیسا که وسیله تلکس به عمل آمده بـود ،تأییـد کـرد کـه
فسخ «بدون ذکر دلیل» بوده و بنابراین ،تاریخ اجرای فسخ  322روز بعد از دوره اخطار قراردادی خواهد بود و طی
آن مدت ،دکلها باید همچنان به کار مشغول باشند .در  02مارس [ 3323هشتم فروردینماه  ]3102شرکت نفـت
طی نامهای خطاب به سیسا ،دستور رسمی جهت ازسرگیری کار دکلها را صادر نمود« :بـدینوسـیله بـه آگـاهی
میرسـانیم کـه ایـن شـرکت مایـل اسـت کـه کلیـه واحـدهای حفـاری مشـخص شـده تحـت قـرارداد شـماره
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113ـ110ـ20ـ 1هرچه زودتر جهت انجام عملیات تجهیز گردد».
 .311خواهان ادعا کرده که سیسا در اجرای دستورهای شفاهی اسکو و قبل از وصول دستورهای  02مـارس
(هشتم فروردین) موفق شده بود چهار دکل از شش دکل (دکلهـای  )22 ،82 ،83 ،00را بـه کـار انـدازد و دکـل
دیگری (شماره  )21در  13مارس [ 33فروردین] به کار انداخته شد .آخرین دکل (شماره  )22شروع به کـار نکـرد،
زیرا طبق اظهار خواهان ،کارگران ماهر جهت راهاندازی آن در ایران پیدا نمی شدند .خواهان ادعا کـرده کـه عـدم
تواناییاش در ازسرگیری عملیات دکل  22بدان دلیل بود که شرکت نفت به چند متخصص کارآزموده ایرانی (کـه
در استخدام سیسا و سدیران ،و دو نفر از آنها برای راهاندازی دکـل  22مـورد نیـاز بودنـد) مأموریـت داد کـه در
طرحهای خود شرکت نفت کار کنند .خواهان مدعی است که طی نامهای از شرکت نفت تقاضا کـرد متخصصـین
وی را بازگرداند و همچنین همزمان با آن در اوایل آوریل از دستگاه ذیربط دولتی درخواست نمود ورود چند کارمند
خارجی دیگر را جهت شروع کار دکل مزبور تصویب نمایـد 33.ولـی سـرانجام شـرکت نفـت کارمنـدان سیسـا را
بازنگرداند و تا  31آوریل  04[ 3323فروردینماه  ]3102که شرکت نفـت بـه سیسـا اعـالم کـرد قـرارداد  113را
حداقل در ارتباط با دکل  ،22به موجب ماده  43قرارداد مزبور «با ذکر دلیل» فسخ میکند ،اجازه ورود متخصصین
خارجی واصل نشده بود.
 .313خواهان مدعی است که اقدام شرکت نفت در فسخ با ذکر دلیل غیرموجه بوده و در حکم نقض قـرارداد
است .لذا خود سیسا اخطار فسخ داد و تقاضا کرد دکل به وی اعاده شود .ولی خواهان استدالل نکرده که اجازه کار
روی دکل بایستی به وی داده میشد و بابت فسخ قبل از موعد تقاضای خسارت نکرده است.
 .310طبق اظهار خواهان ،بعد از دوره اخطار  322روزه مندرج در قرارداد ،به موجب اخطار اولیه فسـخ مـورخ
 02فوریه [ 2اسفند] ،قرارداد سیسا در مورد پنج دکل دیگر در تاریخ  03اوت [ 3323هفتم شهریورماه  ]3102فسخ
شد؛ ولی به موجب ماده  13قرارداد که اجازه میداد بعد از فسخ نهایی قرارداد« ،به منظور مواظبت از کار در حـال
پیشرفت و حفظ آن» عملیات تا حد الزم ادامه یابد ،دو دستگاه از دکلهای مزبور (شمارههـای  00و  )22بـه کـار
خود ادامه دادند 34.سرانجام کار آن دکلها در  32نوامبر  08[ 3323آبانماه  ]3102متوقف شد.
 .33آقای دهقان که بهعنوان معاون مدیرعامل سدیران بر امور سیسا و سدیران نظارت میکرد ،طی نامهای خطـاب بـه شـرکت نفـت
چنین نوشت :البته تصدیق خواهید فرمود که عادالنه نخواهد بود که این شرکت با زحمات سالیان دراز و تحمل هزینههای سنگین تعـداد
زیادی از کارکنان ایرانی را در رشتههای مختلف تکنولوژی حفاری تعلیم دهد و اکنون کـه بـه وجـود آنهـا بـیش از پـیش احتیـاج دارد،
عدهای از متخصصین ایرانی خود را به آن شرکت منتقل کند و مجبور شود برای رفـع احتیاجـات خـود افـراد متخصـص را از خـارج وارد
نماید.
شرکت نفت در پاسخ خود با ذکر اینکه :در صورتی که شرکتهای سدکو و سدیران کلیه پرسنل حفاری خـویش را بـه خـدمت گرفتـه و
برای به کار انداختن دستگاههای حفاری اضافی احتیاج به کارکنان مورد بحث داشـته باشـند ،ایـن شـرکت مـیتوانـد ظـرف یـک هفتـه
جایگزین این کارکنان را پیدا کرده و آنها را بهطور موقت یا دائم در اختیار پیمانکار قرار دهد.
ظاهراً با بازگشت کارشناسان ایرانی سیسا و سدیران موافق بود ،ولی پیدا است که عمالً هیچیک از کارشناسان بازگردانده نشد.
 .34ماده  13قرارداد مقرر میدارد« :روش فسخ قرارداد» :فسخ قرارداد به هر نحوی که در اخطار فسخ مشخص شده به اجـرا درخواهـد
آمد ،بدون آنکه در ادعاهایی که شرکت علیه پیمانکار یا پیمانکار علیه شرکت دارد ،تأثیری داشته باشد .بجـز در مـواردی کـه در اخطـار
فسخ به نحو دیگری مقرر شده ،پیمانکار به محض دریافت چنین اخطاری بالفاصله حفاری و انجام سفارشات مربوط به حفاری را متوقف
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 .311شرکت نفت در بادی امر با نظرات خواهان درباره فسخ قرارداد مخالفت کرده و اظهار داشت وقتـی کـه
کار دکل  22ازسرگرفته نشد ،تمامی قرارداد در مورد هر شش دکل بالفاصله فسخ گردید و بدین ترتیب با برداشت
خواهان از قرارداد  ،113دایر بر اینکه قرارداد در مورد دکلهای مختلف در زمانهای مختلف فسخ شده ،مخالفـت
نمود .شرکت نفت منکر آن نبوده که کار دکلهای دیگر به موجب مفاد قرارداد ادامه یافته ،ولی اظهار داشـته کـه
این امر نه بر مبنای تداوم اعتبار قرارداد ،بلکه براساس اجازه مخصوصی بوده که اسکو در موقع فسـخ قـرارداد بـه
سیسا داد؛ ولی به نظر میرسد که این اظهار برخالف تلکس مورخ  04آوریل [ 3323چهارم اردیبهشتمـاه ]3102
اسکو باشد که بعد از فسخ قرارداد در مورد دکل  22مخابره و در آن اظهار شده که «سایر دکلهـا مـیتواننـد بـه
موجب قرارداد موجود در بقیه دوره شش ماهه ،یعنی تا  03اوت [ 3323هفتم شهریورماه  ]3102به کار خود ادامـه
دهند» (خط تأکید اضافه شده است) .در واقع ،سرانجام شرکت نفت با خواهان در ایـن امـر کـه قـرارداد در مـورد
«دکل  22با ذکر دلیل از فوریه  3323فسخ شده ،موافقت کرد .بجز دکلهای شماره  00و  22که جهـت تکمیـل
کار تا سپتامبر  3323نگاه داشته شدند ،قرارداد در مورد پنج دکل دیگر پس از انقضای اخطار فسـخ در اوت 3323
فسخ گردید».
 .317به موجب مفاد قرارداد که به هر حال ،طبق تصدیق طرفین قبل و بعد از اخطار فسخ مـورخ  31آوریـل
[ 04فروردین] اعتبار داشت ،قرار بود سیسا هر ماهه وجه صورتحسابهـای تسـلیمی بابـت مـاه قبـل را دریافـت
نماید 35و هر صورتحساب ،ظرف یک ماه بعد از دریافت آن ،توسط اسکو تصفیه شود .خواهان ادعا کـرده کـه تـا
نوامبر  3322صورتحسابهایی (به استثنای برخی موارد مربوط به تعدیالت و مبالغ مورد اخـتالف) کـه سیسـا بـه
موجب قرارداد صادر میکرد ،طبق روال عادی تجاری پرداخت میشد؛ ولی بعد از نوامبر  ،3322حسب ادعا ،اسکو
وجوه مقرر در قرارداد را به طور مرتب پرداخت ننمود و وجوه دریافتی برای تصفیه کلیه صورتحسابهـای صـادره
کافی نبود .بنابراین ،خواهان ادعا کرده که حق دارد مبالغ صورتحساب شده و پرداخت نشده را وصول نماید.
 .0مسئولیت شرکت نفت بابت تعهدات اسکو

 .311یک موضوع مقدماتی مربوط به ایراد شرکت نفت دایر بر این است که اسکو ،یعنی طرف قرارداد متنازعٌفیه،
یک شرکت خصوصی متعلق به خارجیها بوده و تعهداتش به عهده شرکت نفت نبوده و حقـاً دیـوان نمـیتوانـد
درباره آن تصمیمگیری کند .طبق اظهار خواهان ،صالحیت دیوان نسبت به اسکو بر این اساس است که اسکو از
بدو تأسیس ،چه از نظر عملیات و چه از نظر امور مالی کامالً توسط شرکت نفـت کنتـرل مـیگردیـد .لـذا اسـکو
همواره شخصیت ثانوی ) (alter-egoو کارگزار شرکت نفت بوده است.
شرکت نفت پاسخ داده که اسکو متعلق و تحت کنترل شرکتهای نفتـی خـارجی بـوده و لـذا شـرکت نفـت
خواهد کرد و در صورت لزوم مساعی معقول به کار خواهد برد تا تعهدات موجود طبق شرایط مورد قبول شـرکت لغـو گـردد و بعـد از آن
فقط عملیاتی را انجام دهد که به منظور مواظبت از کار در حال پیشرفت و حفظ آن الزم است و مواد و کارگاه حفاری در محل یا مواد در
حال حمل بدان محل را محافظت نماید.
 .35صورتحسابها در پایان هر ماه ایرانی ،یعنی مقارن بیست و یکم یا بیست و دوم هر ماه میالدی ارسال میشد.
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مسئول هیچیک از تعهدات اسکو نیست.
 .310در قرار اعدادی شماره 41ـ 32دیوان عمومی ،مورخ  3دسامبر  32[ 3320آذرماه  ]3183کـه در پرونـده
اویل فیلد آو تگزاس اینکورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران صادر شده و در  1 Iran-U.S. C.T.R. 347نیز به
طبع رسیده ،عین همین موضوع مطرح و مورد تصمیمگیری قرار گرفت .در آن پرونده ،دیوان عمومی نظر داد کـه
رابطه اسکو با شرکت نفت آنچنان نبوده که بتوان آن را کارگزار شرکت نفت دانست و نیز آنچنان کـامالً تحـت
کنترل شرکت نفت نبوده که بتوان آن را شخصیت ثانوی شرکت مزبور قلمداد نمـود (صـفحات  38تـا [ 32مـتن
انگلیسی] همان مأخذ) .با وجود این ،دیوان عمومی نظر داد که شرکت نفت مسئول تعهدات اسکو میباشد و اظهار
عقیده کرد که «اوضاع و احوال و شرایط واقعی در دست گرفتن کنترل پرسنل و عملیات اسکو توسط شرکت نفت
و تقبل قراردادهای منعقده با پیمانکاران فرعی و مشاوران منجر به جانشینی «بالفعل» شرکت نفت در مورد حقوق
و تعهدات اسکو در ارتباط با پیمانکاران فرعی و مشاوران یادشده گردید» (صفحه [ 03متن انگلیسی] همان مأخذ).
بنابراین ،دیوان نظر داد که نسبت به ادعاهای مطروح علیـه اسـکو ،صـالحیت رسـیدگی دارد (صـفحه [ 01مـتن
انگلیسی] همان مأخذ) و در عین حال «وظیفه تعیین حدود مسئولیت و میزان تعهد شرکت نفت» را در هـر مـورد
به شعبه مربوطه محول نمود (صفحه [ 00متن انگلیسی] همان مأخذ).
 .314سوابق موجود جای تردیدی باقی نمیگذارد که شرکت نفت ،تعهدات اسکو را کامالً بـه عهـده گرفـت.
شرکت نفت در نامه مورخ  32مارس  33[ 3323اسفندماه  ]3102آقای حسن نزیه ،رئـیس هیـأت مـدیره شـرکت
نفت ،خطاب به صاحبان اسکو ،یعنی اعضای کنسرسیوم ،قرارداد بین خود و اسکو را فسخ و مضافاً متذکر شده که:
 .7کلیه کارکنان ایرانی که برای عملیات در استخدام شرکت خدمات (اسکو) می باشند طبـق مـواد و شـرایط
قراردادهای آنها با شرکت خدمات ،به شرکت ملی نفت ایران منتقل خواهند شد.
 .1شرکت ملی نفت ایران مایل است که کلیه قراردادهایی را که شرکت خدمات (اسـکو) بـا مقاطعـهکـاران و
مشاوران برای عملیات خود منعقد نموده ،طبق ترتیبات فعلی برعهده گیـرد (صـفحه [ 33مـتن انگلیسـی] همـان
مأخذ).
شرکت نفت در تلکس مورخ مارس  3323با ذکر اینکه «از ما تقاضا شده به اطالع شما برسـانیم کـه آقـای
اسمعیل فخرایی به سمت مدیریت اداره حفاری منصوب شده و نماینده شرکت در تمام قراردادهای حفـاری اسـکو
میباشد .خواهشمند است انتصاب فوق را به اطالع شرکتهای وابسته ،شرکتهای تابعه و پیمانکاران فرعی ذینفع
خود برسانید» (رجوع شود به :صفحه [ 02متن انگلیسی] همان مأخذ) ،مخصوصاً خود را جانشین قراردادهای اسکو
خوانده است.
 .311روش اعالم شده شرکت نفت در مورد قراردادهای اسکو ،بهطور کلی ،در مورد قرارداد سیسا نیـز دنبـال
شد .آقای فخرایی بود که از جانب اسکو با سیسا درباره ادامه عملیـات و فسـخ قراردادهـایش سـر و کـار داشـت.
همانطوری که در بندهای  33و  322فوق اشاره شد ،شرکت نفت از همان مراحل اولیه ،شروع به اعمال حقـوقی
نمود که به موجب قرارداد  113با سیسا به اسـکو تعلـق داشـت .شـرکت نفـت بـود کـه در  02مـارس 2[ 3323
فروردینماه  ]3102طی نامهای از سیسا درخواست کرد که عملیات کلیه دکـلهـا را مجـدداً آغـاز نمایـد و در 31
آوریل  04[ 3323فروردینماه  ]3102ظاهراً قرارداد را فسخ نمود .رویدادهای بعدی نشـان داد کـه شـرکت نفـت
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ظاهراً نه تنها از حقوق الزم جهت حمایت از منافع اساسی ایرانیان در ارتباط با قرارداد استفاده کرد ،بلکه مضـافاً از
حقوقی که به موجب قرارداد به اسکو اعطا شده بود نیز استفاده کامل به عمل آورد .در  02نوامبر  2[ 3323آذرماه
 ]3102شرکت نفت تلکسی (از طریق آیروس) به سیسا مخابره و ظاهراً حق اختیار خرید را که به موجـب قـرارداد
 113به اسکو تعلق میگرفت ،برای خود محفو داشت .شرکت مزبور مضافاً اظهار داشت که اگر بعضی مطالبـات
کارکنان ایرانی پرداخت نشود «شرکت ملی نفت ایران برای جبران خسارت خود که بـه دالیـل نقـض قـرارداد از
طرف سدکو وارد شده  ...اقدامات قانونی را به عمل خواهد آورد».
 .313گذشته از آنکه شرکت نفت ظاهراً جانشین حقوق قراردادی اسکو شد .مدرکی مربوط به همان زمان در
دست است که نشان میدهد شرکت نفت پذیرفته که کلیه تعهدات اسکو را نیز به عهده گرفته است .از این رو ،در
تلکس مورخ  02نوامبر  2[ 3323آذرماه  ]3102مذکور در فوق ادعا کرده که «در مورد پرداخت ،شرکت ملی نفـت
ایران تاکنون کلیه صورتحسابهایی را که از طرف سدکو ارائه شده پرداخت نموده و از این بابت ...قصور نورزیـده
است» .از این مطلـب مـی تـوان نتیجـه گرفـت کـه شـرکت نفـت بـهطـور اصـولی بحثـی نـدارد کـه در قبـال
صورتحسابهایی که براساس قرارداد  113بین سیسا و اسکو تسلیم شده ،مسئول است.
 .331با توجه به مراتب فوق ،دیوان نتیجه میگیرد که شرکت نفت ،جانشین کلیه حقوق و تعهدات اسکو بـه
موجب قرارداد  113میباشد.
 .1موضوعات مقدماتی

 .333خواهان ادعاهای خود به موجب قرارداد  113را برحسب موادی از قرارداد که بر اساس آنها صورتحسابها
ارسال شده ،تنظیم نموده است .قبل از بررسی یکایک مواد مزبور ،باید به موضوعاتی پرداخـت کـه دربـاره تعـداد
زیادی از صورتحسابها مصداق دارد .پس از آن ،صورتحسابهای مربوط به مواد مختلف قرارداد به ترتیب مـورد
بررسی قرار خواهد گرفت.
الف) اشتباهات ادعایی در تهیه صورتحسابها

 .330شرکت نفت در پاسخ به تعداد زیادی از صورتحسابهای ارائه شده توسط خواهان ،نامههایی تسلیم داشـته
که اندکی پس از ارسال صورتحسابها نگاشته شده و در آنها اشتباهات مربوط به طرز محاسبه مبلغ صورتحساب
تشریح و اعالم گردیده که مبلغ مورد اشتباه ،قابل پرداخت نیست .خواهان بهطور کلی هیچیک از نامههای ارسالی
شرکت نفت را رد نکرده است.
 .331بدون تردید این قبیل تصحیحات جزئی که ظرف مدت معقولی پـس از دریافـت صورتحسـاب صـورت
می گرفت ،بهکرات اتفاق می افتاد .در واقع ،در ماده  2/0قرارداد این روش قبول و مقرر گردیده :چنانچه شرکت بـا
صورتحساب یا قسمتی از آن موافق نباشد ،آن را تصحیح نموده و هرچه زودتر کتباً به اطالع پیمانکار خواهد رساند
و پیمانکار طی مدت معقولی پاسخ خواهد داد.
 .337بنابراین ،دیوان تصحیحات کتبی را که شرکت نفت ظرف مدت معقولی در صورتحسـابهـا بـه عمـل
آورده ،و ظرف مدت معقولی پس از آن مورد ایراد سیسا واقع نگردیده ،میپذیرد.
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ب) اختالفات در مبالغ صورتحسابشده

 .331شرکت نفت در چند مورد ادعا کرده که به جای صورتحساب تسلیمی خواهـان ،صورتحسـاب متفـاوتی بـا
همان تاریخ ،ولی به مبلغ متفاوت و معموالً کمتری را دریافت داشته است .خواهان در رد ایـن صورتحسـابهـای
متفاوت ،مطلبی اظهار نکرده است .دیوان هیچگونه عمل خالف قاعدهای در هیچیک از این دو دسته صورتحساب
مالحظه نکرده ،ولی توجه نموده که در صورتحسابهای تسلیمی شرکت نفت ،بعـد از شـماره صورتحسـاب غالبـاً
حرف « »Aیا « »Bآمده است .دیوان گمان میکند که این قبیل صورتحسابها به احتمال زیاد صورتحسابهای
تجدیدنظرشدهای هستند که بعد از اظهارنظر شرکت نفت به آن شرکت تسلیم شدهاند .لذا دیوان مبالغ مطالبهشده
در صورتحسابهایی را که دارای حرفی بعد از شماره صورتحساب باشد ،میپذیرد.
ج) موضوع پرداخت ریالی

 .330در مورد بسیاری از مبالغ مطالبهشده بابت صورتحسابهایی که هم سدیران و هـم سیسـا بـرای اسـکو یـا
شرکت نفت ارسال کردهاند ،دفاع شرکت مزبور این است که مبالغ مورد بحث قبالً پرداخت شـده بودنـد .در مـورد
بسیاری از این صورتحسابها چنین به نظر میرسد که علت آنکه خواهان هنوز آنها را پرداختنشده به حسـاب
میآورد ،ناشی از مفاد قرارداد باشد که شرکت نفت را متعهد ساخته فقط  80درصد از صورتحسـابهـای دالری را
به دالر و  10درصد بقیه را به ریال ،به نرخ تبدیل مشخص  22/0ریال در ازای هر دالر بپردازد (صورتحسابهایی
که از ابتدا قرار بوده کالً به ریال پرداخت شوند ،صـحیحاً بـه ریـال قابـل پرداخـت مـیباشـند)؛ ولـی بسـیاری از
صورتحسابهای دالری کالً به ریال پرداخت شده است .خواهان اظهار داشته کـه طبـق محاسـبات وی ،شـرکت
نفت «مبالغ ریالی را فقط تا آن حد که صورتحسابهای ذیربط به ریال قابل پرداخت بوده ،پرداخت نموده است».
نسبت به مازادی که باید به دالر پرداخت می شد ،خواهان صورتحسابهای ذیربط را پرداختنشـده شـمرده ،ولـی
موافقت کرده که مبلغ اضافی ریالی به نرخ قراردادی به حساب بستانکار شرکت نفت منظور و جمع کـل آنهـا از
مطالبات او کسر شود .برداشت سدکو در واقع آن است که شرکت نفت ،مبالغ دالری را کمتـر از میـزان واقعـی و
مبالغ ریالی را بیش از میزان واقعی پرداخته و این امر موجب شده که شرکت نفت بهطور خالص بابت پرداختهای
اضافی ریالی به موجب قرارداد طلبکار شود.
 .334شرکت نفت مدعی است که دلیل آنکه پارهای از صورتحسابهای دالری کالً به ریال پرداخـت شـده
آن است که مدیران ایرانی سدیران ،هم از طرف سیسا و هم از طرف سدیران ،درخواست کردند این پرداختها به
ریال انجام شود .شرکت نفت در تأیید موضوع فوق چهار نامه تسلیم نموده که در آن ،اشخاص مختلف با اسـتفاده
از کاغذهای مارکدار سدیران و با امضای اسـامی و ذکـر سـمتهـای خـود بـا عنـاوین مختلـف ،ماننـد «معـاون
مدیرعامل»« ،معاون عملیات حفاری»« ،مدیر سدکو /سدیران» یا «مدیرعامل» ،درخواست کردهاند « 322درصـد
از مبالغ قابل پرداخت بابت دکلهای سدکو (سیسا) و سدیران» بابت ماههای اسفند  ،3102فروردین ،اردیبهشت و
خرداد ( 3102فوریه تا ژوئن  )3323را «به ریال پرداخت نماید تا این شرکت بتواند حقوق و دستمزد بیش از 3222
کارگر ایرانی و سایر مخارج و هزینههای مربوطه را پرداخت نماید» .کلیه نامهها بهعنوان آقای اسـمعیل فخرایـی،
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«مدیر عملیات حفاری» شرکت نفت نوشته شده است.
 .331در تأیید اختیارات اشخاص فوقالذکر برای ارسال درخواست و نیـز در تأییـد اختیـار سـدیران در طـرح
تقاضا از جانب سیسا ،شرکت نفت به اظهار خواهان اشاره نموده که بنا بر آن ،یکی از امضاکنندگان بـه نـام آقـای
مجتبی محمود دهقان« ،معاون مدیرعامل سدیران» بوده است .شرکت نفـت همچنـین بـه تلکـس آقـای تـورن،
[کارمند] سدکو ،اشاره کرده که در آن تصریح شده که مدیریت سدیران در ایران «کماکان هم حافظ منافع سـدکو
اینترنشنال و هم شرکت حفاری سدیران» است.
 .333خواهان صحت نامهها و ارسال( )37آنها را جداً انکار نکرده و تصدیق نموده که هم آقای دهقان و هم
آقای فرشی ،یکی دیگر از امضاکنندگان ،اختیار داشتند که شرکتها را متعهد سازند .خواهان اظهار داشته که آقای
موسوی ،امضاکننده سوم (یکی از نامهها فاقد امضا است) ،در سدیران فقط مدیر دکلها بوده و اختیار متعهد کردن
شرکتها را نداشته است؛ ولی در نامه دیگری به تاریخ چهارم اوت  31[ 3323مردادماه  ،]3102یعنی اندکی پـس
از آنکه وی بهعنوان «مدیرعامل» تقاضای پرداخت به ریال را امضا کرده ،از آقای موسوی بهعنـوان «سرپرسـت
شرکت حفاری سدیران و سدکو در اهواز» نام برده شده است .خواهان استدالل کرده که در هر حال ،نـه سیسـا و
نه سدیران ،به این رؤسای محلی اجازه نداده بودند از حق شرکتها در وصول  80درصد از مبلغ صورتحسابها به
دالر صرفنظر کنند.
 .301با اینکه طرفین درباره این موضوع بهتفصیل بحث کردهاند ،ولی به نظر نمیرسـد کـه موضـوع واجـد
اهمیت باشد ،زیرا خواهان موافقت کرده که پرداختهای اضافی ریالی نهایتاً باید به نرخ تسعیر مصرحه در قرارداد،
به بستانکاری [حساب خوانده] منظور شود .لذا نظر دیوان این است که پرداختهای اضافی ریالی صورتحسابهای
قراردادی ،بعد از تبدیل به دالر به نرخ قراردادی ،یعنی  22/0ریال در ازای هر دالر ،باید کالً به بسـتانکار حسـاب
شرکت نفت منظور گردد.
د) احکام مربوط به صورتحسابهای ریالی

 .303مبالغ حکم بابت ادعاها و ادعاهای متقابل ،مبتنی بر صورتحسابهایی که کالً به ریال قابل پرداخت بوده و
در آن ،نرخ تسعیر قراردادی قابل اعمال نیست ،به نرخ متداول در زمانی که وجوه فوق الزمالتأدیه بـوده ،بـه دالر
تبدیل خواهد شد .خواهان ادعا کرده که در سالهای  3322و  3323نـرخ رسـمی  22/10ریـال در ازای هـر دالر
بوده و نرخ مزبور در اسناد متعدد مربوط به آن زمان که هم سـدکو و هـم شـرکت نفـت تسـلیم کـرده و نشـانگر
معامالت انجام شده در آن زمان است ،دیده میشود .لذا کلیه تبدیالت از ریال به دالر که مشمول نرخ قـراردادی
 .36در یکی از نامهها یک اشتباه تایپی رخ داده و سال  3102ماشین شده ،در صورتی که باید  3102باشد (این موضوع بـدیهی اسـت،
چون ماه اسفند  3102مطابق با ماههای فوریه و مارس  3322میباشد ،و نامه مزبور در آوریل  3323نوشته شده است).
 .37ولی خواهان درباره صحت امضای آقای دهقان ابراز شک و تردید نموده و آن را با نامه دیگری که آنهم با امضای آقـای دهقـان
بوده و متن فارسی آن ظاهراً حاوی امضای متفاوتی است ،مقایسه کرده است ،ولی دیوان نمیتواند چنین اسـتنتاج کنـد کـه نامـه مزبـور
لزوماً جعلی است.
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نیست ،براساس  22/10ریال در ازای هر دالر انجام خواهد شد.
هـ) مالیات پیمانکاران

 .300به منظور ایجاد ارتباط بین بعضی ارقام مندرج در این حکم با مدارک تسلیمی طرفین ،مفید خواهـد بـود کـه
روش متفاوت طرفین نسبت به یک قلم مندرج در صورتحسابها ،یعنی «مالیات پیمانکاران» درک شود .این قلم،
مالیاتی بود به میزان  0/0درصد که با کسر  0/0درصد مبلغ ناخالص صورتحسـابهـای پرداختنـی بابـت خـدمات
پرداخت میشد .پس از کسر این مبلغ ،پرداخت مالیات عمالً توسط اسکو یا شرکت نفت صورت میگرفت .خواهان
ضمن بحث درباره ادعاهای خود ،همواره مالیات مزبور را کسور قانونی از مبالغ ناخالص پرداختنشده تلقی کرده و
کلیه مبالغ مورد مطالبه را پس از کسر مالیات ذکر کرده است؛ ولی شرکت نفت برای کلیه مبالغ ،ارقام ناخـالص را
به کار برده و اظهار داشته که مالیات باید کسر گردد .از نظر سهولت بحث ،در این حکم ،ارقام شرکت نفت بعـد از
کسر مالیات ذکر خواهد شد.
 .4مالیات مورد ادعا به استناد قرارداد
الف) ماده 3ـ0

 .301در این ماده نرخهای مختلفی که طبق آن اسکو بابت عملیات حفاری به سیسا پرداخت مینمود ،تعیین شده
است 38.سیسا در دادخواست خود مـدعی شـده کـه بـه موجـب مـاده 3ــ 8جمعـاً بـه میـزان ـ 203040141/دالر
صورتحساب ارسال گردیده و این صورتحسابها پرداخت نشده است؛ ولی در تذکاریه خود مبلغ مورد مطالبه را بـه
ـ 3203010034/دالر افزایش داده است .شرکت نفت تصدیق کرده که طبق صورتحسـابهـا فقـط مبلـغ خـالص
ـ 1330222/دالر قابل پرداخت بوده و اظهار داشته که مبالغی که حسب ادعا پرداخت کرده و بالغ بر ـ408020332/
دالر میگردد ،به اضافه مبالغی که طبق اظهار خواهان پرداخت شده ،باید از مبلغ مـورد مطالبـه کسـر گـردد .وی
همچنین ادعا کرده که در تهیه صورتحسابها اشتباهاتی بالغ بر ـ 0130203/دالر صورت گرفته و به پرداخت بابت
بعضی از صورتحسابها به مبلغ خالص ـ 008200028/دالر ایراد گرفته و آنها را غیرقابل پرداخت شمرده است.
 .307همانطوری که ذیالً تشریح خواهد شد ،بهطور کلی اختالفی دربـاره صورتحسـابهـای ارسـالی بابـت
راهاندازی دکلها وجود ندارد ،بلکه صورتحسابهایی که بنا به ادعای شرکت نفت غیرقابـل پرداخـت مـیباشـند،
مربوط به مدت زمانی می شوند که سیسا عمالً هیچگونه حفاری نکرده و با این حال ،به «نرخ آمادهبهکـار» بـرای
اسکو صورتحساب ارسال داشته است .این مدت زمان شامل دوره اعتصاب پاییز سال  3322و دوره تعطیل متعاقب
خروج کارکنان خارجی (بین دسامبر  3322و فوریه  )3323از ایران است .خواهان استحقاق خود بـه دریافـت نـرخ
آمادهبهکار را بر این ادعا استوار ساخته که اسکو طی دوره اعتصاب و دوره تعطیل متعاقب قتل آقای گریم ،حالـت
 .38ماده 3ـ 8به شرح زیر است :شرکت (اسکو) باید طبق جدول هفت ضمیمه ،مبـالغی بـه نـرخ مشـروحه زیـر بـه پیمانکـار (سیسـا)
پرداخت نماید :نرخ روزانه ـ 30208/دالر امریکا /نرخ آمادهبهکار ـ 30340/دالر امریکا /نرخ فورسماژور ـ 00044/دالر امریکـا /نـرخ بـا
تخفیف ـ 2/1/دالر امریکا /نرخ انتقالمبلغ مقطوع طبق ماده 4ـ.8
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آمادهبهکار را تجویز نموده بود.
 .301خواهان در تأیید این ادعا به نامه مورخ  32ژانویه  02[ 3323دیماه  ]3102سیسا به اسکو اشاره کـرده
است .در این نامه سیسا از اسکو خواسته تأیید کند که نرخ آمادهبهکار طی مدتی که به علت اعتصـابات و متعاقـب
خروج کارکنان خارجی ،دکلها کار نمیکردند ،قابل اعمال بوده است .در قسمتهای ذیربط نامه آمده است:
 .0مسبوق هستید که در اثر آشوبهای اخیر سیاسی در ایران ،پیمانکار در خالل نیمه دوم سـال  3322بـا دو
اعتصاب مواجه گردید .اولین اعتصاب تقریباً از  32تا  01سپتامبر  08[ 3322شـهریور تـا اول مهرمـاه  ]3102بـه
طول انجامید .در خالل این مدت ،شرکت مبالغی به نرخ آمادهبهکار به پیمانکار پرداخـت نمـود .خواهشـمند اسـت
قابل اعمال بودن نرخ آمادهبهکار در این مدت را رسماً تأیید فرمایید.
....
 .4دومین اعتصاب تقریباً از  8تا  12نوامبر  30[ 3322آبان تا  33آذرماه  ]3102طـول کشـید .در خـالل ایـن
اعتصاب به پیمانکار اطالع داده شد که نرخ آمادهبهکار اعمال خواهد شد و مجدداً درخواست میشود کـه پرداخـت
این نرخ به پیمانکار را تأیید فرمایید.
.....
 .8شرکت عملیات پیمانکار را در خالل هفته آخر دسامبر  3322متوقف و شـفاهاً بـه پیمانکـار دسـتور داد تـا
آمادگی خود را بر مبنای نرخ آمادهبهکار ،جهت شروع مجدد عملیات حفظ نماید .موجـب امتنـان خواهـد بـود اگـر
تأییدیه این دستور برای ما ارسال گردد و پیمانکار تا وصول دستور رسمی ،آمادگی خود را حفظ خواهد کرد.
آقای اچ .اچ .بوش از طرف اسکو «این مطالب را تأیید و با آنها موافقت کرد».
 .300خواهان استدالل کرده که مدرک دیگر در قابلیت اعمال نرخ آمادهبهکار طی مدت اعتصابات سـپتامبر و
نوامبر  3322این است که در بادی امر ،اسکو و شرکت نفت صورتحسابهای صادره بابت مدت اعتصاب را که به
نرخ آمادهبهکار ارسال میشد ،پرداخت میکردند و فقط بعداً گفتند که این مبالغ از صورتحسـابهـای الزمالتأدیـه
آتی کسر خواهد شد.
 .304شرکت نفت ذیربط بودن نامه مورخ  32ژانویه  02[ 3323دیماه  ]3102را انکار و استدالل کـرده کـه
نامه مزبور نتیجه کوشش خواهان در «جعل اسناد مؤید» است .شرکت نفت مضافاً ایراد گرفته که حتی اگـر نامـه
اصالت داشته باشد ،امضاکننده آنکه اجازه اعمال نرخهای آمادهبهکار را تأیید کرده ،اجازه انجام این کار را از طرف
اسکو نداشته است .شرکت مزبور ایراد گرفته که آقای بوش پُسـت خـود در اسـکو را بـدون اجـازه تـرک کـرده و
بنابراین« ،با ترک وظایف و خروج از ایران ،صـالحیت خـود را از دسـت داده» و در هـر حـال ،تجـویز نـرخهـای
آمادهبهکار ،خارج از حدود اختیاراتش بوده است .بـاالخره شـرکت نفـت اسـتدالل کـرده کـه کارمنـدان اسـکو از
پیمانکاران امریکایی در مقابل شرکت نفت متقلبانه طرفداری میکردند و به منـافع کارفرمـای خـود توجـه کـافی
مبذول نمیداشتند.
 .301دیوان بدواً خاطرنشان میسازد که کامالً منطقی به نظر میرسد که در آشوبهـای اواخـر سـال 3322
اسکو فقط دستورهای شفاهی صادر میکرده و سیسا اندکی بعد طی نامهای از اسکو تقاضا میکرده آن دستورها را
تأیید نماید .بنابراین ،موضوع اصلی که مطرح است ،اختیار آقای بوش در صدور آن دستورها است.
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 .303آقای بوش «مدیریت حفاری» اسکو را برعهده داشت و در این مقام «بـهطـور کلـی مسـئول عملیـات
حفاری اسکو و نماینده منصوب اسکو» در امور مربوط به قرارداد بود .طبق ماده  10قرارداد ،آقـای بـوش «اختیـار
داشت در مورد کلیه موضوعات روزمره در ارتباط با این قرارداد از جانب شرکت اقدام کند» و طبق ماده 1ــ3ــ08
حق داشت که «عملیات حفاری و کارهای مربوطه به موجب قرارداد را با شرایطی که مورد توافق طرفین قـرارداد
باشد تعدیل و آنها را کم و زیاد کند» .بدین ترتیب بهعنوان مدیر حفاری ،نظارت کلی بر عملیات سیسا داشت.
 .311دیوان اوالً مالحظه میکند در مورد صدور اجازه آمادهبهکار ،آقای بوش در  32ژانویه  02[ 3323دیماه
 ]3102احتیاجی به داشتن اختیار نداشت ،زیـرا در آن موقـع وی فقـط دسـتورهای شـفاهی قبلـی جهـت ارسـال
صورتحساب به نرخ آمادهبهکار را تأیید کرد که حسب ادعا در زمانی صادر شده بود که وی آشکارا از آن اختیـارات
برخوردار بود .ثانیاً دیوان نمیتواند این ادعا را بپذیرد که چون در ژانویه  3323آقای بوش به جای دفتـر اسـکو در
اهواز در دفترِ لندنِ آن شرکت کار میکرده ،لذا به گونهای از وی سلب اختیار شده بود 39.هیچ مـدرکی در دسـت
نیست تا نشان دهد که در دسامبر  3322موقعی که آقای بوش از ایران رفت ،وظایفش را ترک یا روابط خود را بـا
اسکو قطع نموده باشد 40.در این شرایط نمیتوان گفت که خروج وی از ایران به همراه جنازه آقای گـریم ،دلیلـی
برای سلب صالحیت از وی به لحا «ترک وظایف» باشد.
 .313اولین نشانه روشن در مورد اینکه اسکو یا شرکت نفت حدود اختیارات آقای بـوش را تغییـر دادنـد ،در
تلکس مورخ مارس  3323دیده میشود که طی آن ،انتصاب آقای اسمعیل فخرایی بهعنوان مـدیر حفـاری اعـالم
شد« :از ما تقاضا شده به اطالع شما برسانیم که آقای اسمعیل فخرایی از این تاریخ به سمت مـدیر اداره حفـاری
منصوب شده و نماینده شرکت در تمام قراردادهای حفاری اسکو میباشد».
قبل از اعالم این انتصاب ،اولین تاریخ ممکنی که در آن آقای بوش احتماالً از مسئولیتهـایش در اسـکو بـر
کنار شده ،در تلکس مـورخ  32مـارس  33[ 3323اسـفندماه  ]3102آقـای حسـن نزیـه ،رئـیس هیـأت مـدیره و
مدیرعامل شرکت نفت ،دیده میشود که طی آن اظهار شده :در عملیات آتی ما ،محلی برای اسکو یا تعداد عظـیم
کارکنان خارجی که در استخدام آن بودند ،نخواهد بود .موضوع طی تلکـس شـماره جـی.آر 02.مـورخ  00ژانویـه
[ 3323دوم بهمنماه  ]3102و تلکسهایی که متعاقب آن مخابره گردید ،به اطالع کارکنان خارجی مأمور خـدمت
در شرکت نفت یا در استخدام مستقیم آن شرکت رسیده است.
 .310بنابراین ،حتی اگر بتوان گفت که تلکس مورخ  00ژانویه [دوم بهمن] مورد بحث (که در اختیـار دیـوان
نیست) تلویحاً اختیارات آقای بوش را از تاریخ  00ژانویه [ 3323دوم بهمنماه  ]3102ویا بعد از آن سـلب نمـوده،
دلیلی وجود ندارد که در مورد مدیر حفاری و نماینده منصوب اسـکو بـودن وی در  32ژانویـه  02[ 3323دیمـاه
 .39شرکت نفت اظهار داشته که «خود آقای بوش اقرار کرده که در دسامبر  3322وظایف خود را ترک و از اسکو کنـارهگیـری کـرد...
(رجوع شود به :سوگندنامه وی در پرونده شماره  ،23پرونده خانم پل گریم») .در سوگندنامه مورخ  08اکتبر [ 3323چهارم آبانماه ]3182
آقای بوش در پرونده شماره  ،23در این باره فقط گفته شده« :در  04دسامبر [ 3322سوم دیماه  ]3102خانم گریم ایران را ترک کرد تـا
جنازه شوهر خود را به ایاالت متحده ببرد .من و همسرم وی را همراهی کردیم».
 .40آقای بوش در سوگندنامهای اظهار داشته که ضمن مسافرت به لندن از طریق ایاالت متحـده ،بـه معـاون خـود آقـای مـول برگـر
مأموریت داد تا به جای وی سمت مدیریت حفاری اسکو را در ایران موقتاً عهدهدار شود.
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 ]3102که وصول نامه سیسا را «اعالم و با آن موافقت کرد» ،تردید شود.
 .311بنابراین ،موضوع این است که آیا اختیارات آقای بوش برای صدور اجازه آمادهبهکار تحت شرایط حـاکم
در اواخر سال  3322و اوایل سال  3323کافی بود یا نه .شرکت نفت استدالل کرده که حتی اگـر آقـای بـوش در
زمانی که حسب ادعا دستور آمادهبهکار داده ،اختیار صدور دستور مذکور را داشته ،باز هـم در آن اوضـاع و احـوال،
استفاده از نرخهای آمادهبهکار با هدف نرخ مزبور که در قرارداد پیشبینی شده ،منافات دارد و اضافه کرد کـه نـرخ
آمادهبهکار را میتوان فقط زمانی اعمال نمود که «پیمانکار با تمام پرسنل و تجهیزات ،آماده دادن خدمت در محل
کار باشد( ،ولی) کارفرما نتواند از خدمات پیمانکار به دالیلی که به پیمانکار مربوط نمیشـود ،اسـتفاده کنـد» .اگـر
وضع بدینسان نباشد «طرق و وسایل مناسب قراردادی دیگری برای ایـن کـار وجـود داشـت ،از جملـه ایـنکـه
پیمانکار می توانست قرارداد را فسخ یا حالت فورسماژور اعالم نماید» .شرکت نفت در تأیید ادعای خـود دایـر بـر
اینکه نرخ آمادهبهکار فقط در دوران کوتاهی که تنها وقفه «گردش مته حفاری و حفر چـاه باشـد» مجـاز اسـت،
خاطرنشان کرده که نرخ آمادهبهکار ،یعنی ـ 30340/دالر ،فقط اندکی کمتر از ـ 30208/دالر نرخ روزانـه ،ولـی بـه
مراتب بیشتر از ـ 00044/دالر نرخ فورسماژور است.
 .317ماده 3ـ 8و جدول هفت قرارداد صریحاً حالتهای خاصی را که مستلزم ارسـال صورتحسـاب بـه نـرخ
آمادهبهکار میباشد ،پیشبینی کرده است .این حالتها محدود به موارد زیر بوده است:
 .0موقعی که تأخیرات ناشی از حفاری اکتشافی یا محل اردو یا راههای ورودی غیر آماده یا در نتیجه تأخیرات
دیگر که توسط شرکت ضمن انتقال دکل ایجاد شده ،بوده باشد.
....
 .7نگهداری ،تعمیر و تعویض دستگاه حفاری ،...کار در کارگاه ،مواد یا پرسنلی که پیمانکار عرضه کرده.
الف) سه ساعت برای هر مورد به شرط آنکه مدت توقف در هر روز حـداکثر از سـه سـاعت و در مـاه از 12
ساعت تجاوز نکند.
 .311می توان گفت که در زمانی که آقای بوش ظاهراً اجازه نرخهای آمادهبهکار را صـادر کـرد ،هـیچیـک از
حاالت فوق مصداق نداشت .از آنجا که حاالت فوق تنها اساس قراردادی برای نرخ آمادهبـهکـار بـود ،لـذا اجـازه
آمادهبهکار در هر حالت دیگر لزوماً ایجاب میکرده که قرارداد اصالح شود.
 .310به نظر میرسد که در مورد نرخ آمادهبهکار دوران اعتصاب ماههای سپتامبر و نوامبر چنین اصـالحی در
قرارداد به عمل آمده باشد .اسکو و شرکت نفت در بادی امر ،حداقل صورتحسابهای ماه سـپتامبر را بـدون هـیچ
اعتراضی به نرخ آمادهبهکار پرداختند و فقط بعدها پس از آنکه دادخواست به ثبت رسید ،به خواهان اظهار داشتند
که آن پرداختها نمیبایستی انجام میشد و مبالغی که در ابتدا بابت آن صورتحسابها پرداخت شده ،بایـد بابـت
سایر صورتحسابها منظور شود .صرفنظر از تصمیمی کـه شـرکت نفـت سـرانجام دربـاره محـل اسـتفاده مبـالغ
 .41در واقع روشن است که اسکو اعتبار و صحت نامه بوش را تصدیق کرده ،زیرا سایر موضوعاتی (یعنی پیشپرداخت بابت  20درصـد
افزایش تأمین اجتماعی و دستمزد کارگران) که در نامه تجویز شده بود ،طی ماههای بعد از تاریخ نامـه بـوش طبـق درخواسـت سیسـا و
اجازه مندرج در نامه بوش مورد تأیید اسکو قرار گرفت.
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پرداختشده گرفته ،روشن است که شرکت نفت و اسکو عمالً با پرداخت صورتحسابهای دوره اعتصاب بـه نـرخ
آمادهبهکار ،تأیید کردند که مقامات ذیصالح شرکت در آن زمان ،نرخ فوق را تجویز کرده بودند .کامالً قابل قبـول
به نظر می رسد که وجود شک و تردید درباره مدت اعتصاب و تمایل به ازسرگیری عملیات عادی در اسرع وقـت،
منطقاً اسکو را بر آن داشته باشد که از سیسا درخواست کند که در حال آمادهبهکـار باشـد تـا آنکـه ماننـد حالـت
فورسماژور ،کار را تعطیل نماید .لذا دیوان بر این نظـر اسـت کـه در دوره اعتصـاب در اواخـر سـال  3322نـرخ
آمادهبهکار مجاز و صحیحاً قابل پرداخت بوده است.
 .314چنین مبنایی برای نرخ آمادهبهکار که پس از خروج کارکنان خارجی منظور شده ،به چشم نمیخورد .بـا
اینکه دیوان نظر داده که آقای بوش هنوز سمت مدیریت حفاری اسکو را به عهده داشته ،ولی به نظر نمـیرسـد
که وی ،طبق اختیاراتی که در آن مقام داشته ،مجاز بوده که به موجب شرایط صـریح قـرارداد بـر چنـین تغییـری
صحه گذارد و هیچ قرینه دیگری نیز که دال بر موافقت اسکو با اصـالح قـرارداد باشـد ،در دسـت نیسـت .بـدین
ترتیب ،هرچند به نظر میرسد که سیسا طی ماههای ذیربط واقعاً در وضع «آمادهبهکار» به سر برده باشد ،بـا ایـن
حال ،دیوان هیچ مبنای قراردادی جهت پرداخت به نرخ آمادهبهکار در دوره پس از  02دسامبر [ 3322هفتم دیماه
 ]3102نمییابد.
 .311به جای آن ،نرخ صحیحی که در قرارداد برای دورههای آشفتگی به صورتی که در زمـان مـورد بحـث
وجود داشته مقرر گردیده ،ظاهراً نرخ فورسماژور میباشد« .نرخ فورسماژور» در ماده 03ـ 0قـرارداد  113چنـین
تعریف شده« :نرخ روزانه قابل پرداخت در قبال کار روزانه  04ساعته در مواردی که بنا به علل غیرقابل پیشبینـی
و خارج از کنترل هریک از طرفین ،اجرای کار غیرممکن باشد» .ناآرامی عمـومی سیاسـی موجـود کـه در پرونـده
حاضر مطرح است ،نمایانگر وضع کالسیک فورسماژور است .به موجب ماده 3ـ 8نرخ فورسماژور ـ 00044/دالر
برای هر دکل در روز بود.
 .313بنابراین ،دیوان بر این نظر است که خواهان حق دارد بابت مدت وقفه در عملیات ناشی از اعتصابات در
ماههای سپتامبر و نوامبر  ،3322به نرخ آمادهبهکار و بابت دوره بعد از خروج کارکنان خـارجی سیسـا ،یعنـی از 02
دسامبر [ 3322هفتم دیماه  ]3102به بعد ،به نرخ فورسماژور ،وجه دریافت نماید.
 .371خواهان ادعا کرده که حق دارد بابت تمامی مدت بعد از آنکه اسکو دستور توقف عملیات را صادر کـرد
تا زمانی که عملیات واقعی روی یک دکل ازسرگرفته شده یا قرارداد مربـوط بـه آن دکـل فسـخ گردیـد ،از نـرخ
آمادهبهکار استفاده نماید .همانطور که در باال بیان شد ،خواهان ادعا کرده که چهار دسـتگاه از دکـلهـا از اواخـر
فوریه (بعد از صدور دستور شفاهی توسط اسکو) شروع به کار کردند و عملیات پنجمین دکـل ،یعنـی دکـل  21در
اواخر مارس  33[ 3323فروردینماه  ]3102متعاقب درخواست رسمی شرکت نفت دایر بر ازسرگیری کار آغاز شد.
شرکت نفت آغاز مجدد عملیات را بدانگونه که ادعا شده ،انکار نمیکند 42.بدین ترتیب ،به نظر میرسد که سیسا
در مورد آن پنج دکل در حالت آمادهبهکار بوده ،ولو آنکه طبق نظر دیوان [حالت مزبور] بدون اجازه صحیح اسـکو
 .42ولی راجع به ادعای متقابل شرکت نفت دائر بر اینکه کار دکلهایی که مجدداً شروع به کار کردند ،فاقد کارایی و ناقص بـوده ،بـه
بندهای  028تا  023زیر رجوع شود.
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بوده است .در هر حال ،روشن است که سیسا در اسرع وقت ممکن و بنا به درخواست شرکت نفـت ،عملیـات ایـن
پنج دکل را مجدداً آغاز کرد .بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد که خواهان محق است بابت فاصـله بـین  02دسـامبر
[ 3322هفتم دیماه  ]3102و شروع عملیات ،بابت دکلهای  22 ،82 ،83 ،00و  ،21صورتحسابهای خود را بـه
نرخ فورسماژور احتساب نماید.
 .373اما همانطوری که خاطرنشان گردید ،ششمین دکل ،یعنی دکل  22مجدداً شروع به کار نکرد .خواهـان
ادعا کرده که نمی توانسته درخواست اسکو را مبنی بر راهاندازی مجدد دکل فوق اجابت نمایـد ،زیـرا از آنجـا کـه
شرکت نفت متخصصین مورد نیاز سیسا را [به دوایر خود] منتقل نموده بود ،سیسا پرسنل ماهری در اختیار نداشت.
چنانکه از مدارک مشروح در بند  322فوق بر میآید ،سیسا طی نامهای در پاسخ به دستور شرکت نفت مبنـی بـر
ازسرگیری کار دکل ،توضیح داد که برای انجام این کار الزم است شرکت نفت متخصصین سیسا را عـودت دهـد.
عالوه بر این ،در  0آوریل  38[ 3323فروردینماه  ]3102سیسا از «اداره اتباع بیگانه» دولت ایران اجازه خواسـت
کارکنان خارجی بیشتری را که برای ازسرگیری کار دکل مورد نیاز بودند ،استخدام نماید؛ ولی قبل از آنکه چنین
اجازهای صادر گردد ،شرکت نفت ،بدون عودت دادن کارکنان سیسا ،در  31آوریل  04[ 3323فروردینمـاه ]3102
به سیسا اعالم داشت که به علت عدم شروع مجدد کار دکل ،قرارداد را (حداقل درباره دکل  )22با ذکر دلیل فسخ
کرده است.
 .370دیوان نتیجه میگیرد که سیسا آنچه در توان داشت برای ازسرگیری عملیات انجام داد و از زمان خاتمه
حالت فورسماژور (که در این پرونده حداکثر تا  13مارس  33/3323فروردینماه  3102ادامه داشته اسـت) تـا 31
آوریل  04[ 3323فروردینماه  ]3102که قرارداد فسخ شد ،آماده بود شروع به کار نماید .به نظر میرسد که علـت
عدم شروع مجدد کار این دکل آن بود که با وجود خودداری دولت ایران از صدور اجازه استخدام و ورود کارکنـان
خارجی مورد نیاز دیگر برای راهاندازی دکل ،شرکت نفت متخصصین ماهر ایرانـی در اسـتخدام سیسـا را بـه کـار
دیگری گماشته بود .بدیهی است اگر دکل مجدداً شروع به کار کرده بود ،سیسا حق داشت به نرخ جـاری روزانـه،
وجه دریافت دارد .از آنجا که عدم شروع کار دکل ،قابل انتساب به شرکت نفت ،یعنـی یکـی از طـرفین قـرارداد
است ،دلیلی وجود ندارد که تصور شود که حالت فورسماژور تا بعد از  13مارس [ 33فروردین] ادامـه داشـته ،ویـا
آنکه پرداخت باید به نرخ فورسماژور محدود گردد .برعکس ،سیسا محق میبود که در طـول مـدت  13مـارس
 33[ 3323فروردینماه  ]3102تا  31آوریل  04[ 3323فروردینماه  ]3102صورتحسابهای خود بابت دکل  22را
به نرخ کامل جاری (عملیاتی) تسلیم نماید؛ لکن سیسا عمالً به نرخ آمادهبهکار که اندکی نازلتر از نـرخ عملیـاتی
است ،صورتحساب ارسال داشته و فقط آن مبلغ را مطالبه نموده است .لذا مبلغ حکم بابت آن مدت ،به مبلغی برابر
با نرخ آمادهبهکار که صورتحساب و مطالبه شده ،محدود میگردد.
 .371لذا دیوان بر این نظر است که شرکت نفت مبلغ ـ 302020228/دالر بابت صورتحسابهای صـادره بـه
نرخ آمادهبهکار برای دوره اعتصاب سال  ،3322مبلغ ـ 0/222/320/دالر بابت دوره فورسماژور که از زمان خروج
کارکنان خارجی شروع و در هر مورد تا ازسرگیری کار دکل یا تا  13مارس  33[ 3323فروردینمـاه  ]3102ادامـه
داشته و مبلغ ـ 3300123/دالر به نرخ آمادهبهکار بابت دوره بعد از خاتمه فورسمـاژور بـرای دکـل  22بـه سیسـا
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بدهکار است.
 .377شرکت نفت در تأیید ادعای خود دایر بر اینکه قبالً مبلغ ـ 408020332/دالر بابـت صورتحسـابهـای
صادره برای راهاندازی دکلها پرداخته که خواهان منظور ننموده ،دستورهای پرداخت را که ظاهراً دلیـل بـر تأدیـه
مبالغ مورد اختالف بوده ،ولی کالً پرداختها را به ریال نشان میدهد ،تسلیم نموده است .مبالغی کـه در فهرسـت
خواهان« ،پرداختنشده» به حساب آمده ،معادل  80درصد صورتحسابهایی است که میبایستی به دالر پرداخـت
میشد .چنانکه در بند  302فوق خاطرنشان گردید ،مبالغ این صورتحسابها کالً «پرداختشده» تلقی میگردد.
 .371چنانکه اشاره شده ،خواهـان در خالصـه ادعـای خـود چهـار صورتحسـاب را اشـتباهاً منظـور و بعـداً
صورتحسابهای تصحیح شده (که با حرف معین  Bمشخص گردیده) که مبلغ آنها جمعاً ـ 0130203/دالر کمتر
میباشد ،صادر نمود .با انجام این تصحیح ،مبلغ خالص ـ 1330222/دالر حاصل میشود که بنا بر نظر شرکت نفت
باید طبق ماده 3ـ 8به خواهان پرداخت گردد.
 .370باالخره شرکت نفت با پرداخت صورتحسابها بابت عملیات دکلهای  00و  22برای ماههـای اکتبـر و
نوامبر  3323مخالفت کرده است .همانطوری که در باال خاطرنشان گردید ،با اینکـه در پایـان دوره اخطـار 322
روزه ،یعنی در  03اوت [ 3323هفتم شهریورماه  ]3102قرارداد بهطور نهایی فسخ شد ،ولی عملیات ایـن دو دکـل
طبق ماده  13قرارداد ادامه یافت .سیسـا تـا پایـان آبـانمـاه  03[ 3102نـوامبر  ]3323بابـت کـار ایـن دکـلهـا
صورتحساب تسلیم و نرخ عملیاتی روزانه را منظور نمود .شرکت نفت در الیحه خود اعتراض کرده که دکـلهـای
مزبور فقط تا  00سپتامبر  13[ 3323شهریورماه  ]3102مشغول کار بوده و شرکت صورتحسابها را تـا آن تـاریخ
پرداخته است .به این ترتیب ،شرکت نفت با این امر که مبلغ بیشتری بابت دکلهـا الزمالتأدیـه اسـت ،مخالفـت
نموده است.
 .374ایراد شرکت نفت دایر بر اینکه کار دکل در سپتامبر متوقف شد بـا ایـن واقعیـت کـه در همـان زمـان
اعتراضی نسبت به صورتحسابهای تسلیمی بابت کارهای اکتبر و نوامبر صورت نگرفت ،متنـاقص اسـت و ایـراد
مزبور برای اولین بار در لوایح شرکت نفت در دیوان مطرح شده است .اشاره سیسا در تلکس مورخ  2نوامبر 3323
[ 32آبانماه  ]3102به شرکت نفت دایر بر اینکه «دو دستگاه از شش دکل حفاری ...یعنی دکلهای شماره  00و
 22هنوز مشغول کارند» و تأییدیه مورخ  02نوامبر [ 3323هفتم آذرماه  ]3102شرکت نفت دایر بر اینکه «اجـازه
 .43حکم بابت صورتحسابهای دوره اعتصاب به همان مبالغ مندرج در صورتحسابها صادر میگردد .رقم فورسماژور به طریـق زیـر
به دست آمده است :مجموع مبالغ صورتحسابهای آمادهبهکار برای دوره قبـل از  13مـارس  33[ 3323فـروردینمـاه  ]3102ضـرب در
نسبت نرخ آمادهبهکار به نرخ فورسماژور ،یعنی ـ 002330184/دالر=  × 82/84%ـ 10112/220/دالر .مبلغ ـ 020812/دالر به مبلـغ فـوق
اضافه شده ،یازده روز فورسماژور مندرج در آخرین صورتحساب دکل ( 22به دالیلی که بعداً ذکر خواهد شد) در ایـن محاسـبات منظـور
نگردیده ،مجموع مبلغ فورسماژور به دست آمده ـ 002280344/دالر است .آخرین صورتحسـاب دکـل  22بابـت دوره  03مـارس تـا 31
آوریل [ 3323اول تا  04فروردینماه  ]3102بود .خواهان برای تمام مدت صورتحسابهای خود را به نرخ آمادهبهکار ارسال داشته اسـت.
دیوان نظر داد که نرخ صحیح برای  33روز اول تا  13مارس [ 33فروردین] نرخ فورسماژور یعنی ـ 020812/ـ (مالیات) 0/0%ـ ـ00044/
دالر×  33روز بوده است .هرچند که بابت بقیه  31روز ،نرخ روزانه در مورد دکل  22صحیح میبود ،ولی ادعا به نرخ آمادهبـهکـار محـدود
شده  :ـ 330/123/دالر ـ (مالیات)  0/0%ـ ـ 30340/دالر ×  31روز.
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داده شده که دو واحد به کار خود ادامه دهند تا به وضع مالی سدکو کمک شود .»..نیز با ایراد مزبور متناقض است.
بنابراین ،دیوان نظر میدهد که صورتحسابها قابل پرداخت است.
 .371شرکت نفت تصدیق کرده که چیزی بابـت صورتحسـابهـای اکتبـر و نـوامبر  3323نپرداختـه اسـت.
بنابراین ،حکمی به مبلغ ـ 302030132/دالر بابت صورتحسابهای اکتبر و نوامبر برای دکلهـای  00و  22صـادر
44
میشود .بدین ترتیب ،مجموع مبلغ حکم طبق ماده 3ـ 8به ـ 408820042/دالر بالغ میگردد.
ب) ماده 0ـ0

 .373طبق ماده 0ـ 8قرارداد ،سیسا حق داشت با استفاده از یک فرمول ریاضی ،افـزایش هزینـههـای کـارگری،
کارکنان ،کاالها و حمل و نقل را در مقایسه با قیمتها و هزینههای مورد عمل در  12ژانویه  32[ 3322بهمنماه
 ]3108تعدیل و مابهالتفاوت را دریافت دارد .سدکو بابت هزینههایی که طبق این ماده صورتحساب شده و پرداخت
نگردیده ،مبلغ ـ 304320014/دالر مطالبه نموده است .شرکت نفت نسبت به محاسبات سیسـا در مـورد تعـدیالت
مزبور اعتراض خاصی ننموده ،ولی نسبت به پرداخت مابهالتفاوت مربوط به صورتحسابهـای صـادره طبـق نـرخ
آمادهبهکار بابت دورههایی که طی آن دکلها عمالً مشغول کار نبودند ،ایراد گرفته است.
 .311از آنجا که دیوان فوقاً نظر داده که نرخ آمادهبهکار برای شش دکل سیسـا طـی مـدت اعتصـاب سـال
 3322به نحو صحیحی صورتحساب شده ،لذا نتیجه میگیرد که صورتحسابهای مربوط به مابهالتفاوت بابـت آن
دکلها نیز قابل پرداخت است .مبلغ قابل پرداخت بابت این صورتحسابها بالغ بر ـ 020332/دالر میگردد .دیوان
پیش از این نظر داد که برای دکل  22بقیه صورتحسابهای آمادهبهکار میبایست به جای نرخ آمادهبهکار ،تـا 13
مارس  33[ 3323فروردینماه  ]3102به نرخ فورسماژور و پس از آن به نرخ آمادهبهکار ارسـال مـیشـد .بعـد از
45
انجام تصحیح فوق ،بقیه صورتحسابهای مربوط به مابهالتفاوت هزینـه ،بـالغ بـر ـ 0120230/دالر مـیگـردد.
عالوه بر این ،شرکت نفت تصدیق کرده که بابت صورتحسابهای صادره طبـق مـاده 0ــ 8در مـورد دکـلهـای
مشغول به کار و با در نظـر گـرفتن اشـتباهاتی کـه خواهـان در محاسـبات خـود کـرده ،مبلـغ خالصـی بـالغ بـر
ـ 302820231/دالر قابل پرداخت است .بدین ترتیب ،مبلـغ قابـل پرداخـت طبـق مـاده 0ــ ،8ـ 301020222/دالر
میباشد.
ج) ماده 1ـ0

 .313ماده 1ـ 8قرارداد  113مقرر داشته که با فسخ «بدون ذکر دلیـل» قـرارداد توسـط اسـکو ،سیسـا حـق دارد
 .44یعن ـی ـ 302020228/دالر (دوره اعتصــاب) ـ ـ 0/228/334/دالر [اول ژانوی ـه تــا  13مــارس  33/3323دیمــاه  3102تــا 33
فروردینماه  3102فورسماژور) ـ ـ 3300123/دالر (دکل  ،22اول تا  31آوریل  30/تا  04فروردین) ـ ـ 302030132/دالر (دکلهای 00
و  ،22اکتبر تا نوامبر  )3323ـ ـ 1330222/دالر (که برای دورههای کار مورد تصدیق است).
 .45یعنی مبالغ صورتحساب شده به نرخ آمادهبهکار تا  13مارس  33[ 3323فروردینماه ( ]3102شامل یازده روز اول ( )%42از آخـرین
صورتحساب آوریل بابت دکل  : 22ـ 0000222/دالر =  × %82/84ـ 1880033/دالر ،بقیه  31روز صورتحسـاب آوریـل ( )%00بـه نـرخ
آمادهبهکار ،یعنی ـ 2/200/دالر .جمع ـ 0120230/دالر.
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حقالزحمه برچیدن دستگاهها را دریافت نماید .متعاقب فسخ قرارداد در مـورد دکـل  ،22سیسـا طبـق مـاده 1ــ8
قرارداد ،صورتحسابهایی بابت حقالزحمه مزبور برای اسکو ارسال داشـت .شـرکت نفـت نسـبت بـه مبلـغ ایـن
صورتحسابها اعتراضی نکرده ،بلکه استدالل نموده که چون «سیسا هیچگـاه دکـل مـذکور را از محـل عملیـات
برنچیده» لذا مبلغ صورتحسابها قابل پرداخت نبوده است.
 .310ولی برخالف آنچه ظاهراً در دفاعیه شرکت نفت فرض شده ،در قرارداد مقـرر نشـده کـه دکـل بایـد از
محل کارگاه خارج گردد ،بلکه در ماده 1ـ 8اظهار شده« :شرکت [اسکو] پس از پایان این قرارداد ویا در موردی که
شرکت ،قرارداد را بدون ذکر دلیل قبل از موعد فسخ نماید ،نرخ انتقال دستگاه به اهواز ویا نرخـی را کـه برابـر آن
باشد ،به پیمانکار [سیسا] پرداخت خواهد نمود».
بنابراین ،رویداد مؤثر در این امر ،انتقال دکل نبوده ،بلکه انقضا یا فسخ بدون دلیل قرارداد بـوده اسـت .دیـوان
قبالً اظهارنظر کرده که فسخ قرارداد در مورد دکل  22ناشی از اعمال خود شرکت نفت بـوده و لـذا «بـدون ذکـر
دلیل» انجام گرفته است .بدین ترتیب ،حکمی بـه مبلـغ منـدرج در صورتحسـاب ،یعنـی ـ 0020182/دالر صـادر
میگردد.
د) مواد 7ـ 0و 4ـ0

 .311به موجب مواد 4ـ 8و 2ـ 8قرارداد ،سیسا حق داشته بابت انتقال کمپ و دکل که در طول مدت قرارداد الزم
بود ،نرخهای مشخصی را منظور نماید .خواهان مدعی است که جمعاً ـ 3220308/دالر از این صورتحسابها هنوز
پرداخت نشده است .شرکت نفت به اعتبار و صحت این صورتحسابها ایرادی نگرفته ،ولی ادعا کرده که قسـمت
اعظم آنها پرداخت شده و در تأیید این مطلب ،مجوزها و دستورهای پرداخت مربوط به صورتحسـابهـای مـورد
بحث را تسلیم نموده است .در این مورد نیز خواهان ظاهراً صورتحسابها را پرداختنشده تلقـی مـینمایـد ،زیـرا
مبالغ به ریال پرداخت شده است .بنا به دالیل مذکور در فوق ،کلیه پرداختهای شرکت نفت ،چه به ریال و چه به
دالر ،به طور کامل به نفع وی منظور خواهد شد.
 .317شرکت نفت ادعا کرده که مبالغ جزئی باقیمانده که مطالبه شده ،غیرقابل پرداخت بوده ،زیرا مربوط بـه
صورتحسابهایی میشده که تصحیح و به جای آنها صورتحسابهای حاوی حرف معین  Bصادر شده ،یا ناشـی
از ارسال صورتحسابهای نادرست و اشتباه حسابهای متعدد دیگر در صورتحسابها بـوده اسـت .دیـوان بعـد از
بررسی دالیل بالمعارض معتقد است که کلیه صورتحسابهایی که صحیحاً قابل پرداخـت بـوده ،بـهطـور کامـل
پرداخت شده و هیچ چیز دیگری به موجب مواد 4ـ 8و 2ـ 8الزمالتأدیه نیست.
هـ) ماده 1ـ0

 .311این ماده مقرر می دارد که بنا به درخواست اسکو ،سیسا عالوه بر دستگاههایی کـه در قـرارداد ذکـر شـده،
دستگاههای حفاری عرضه کرده و صورتحسابهایی به نرخهای تعیین شده برای اسکو ارسال نماید .خواهان ادعا
کرده است که سیسا به موجب ماده 0ـ 8دستگاههایی عرضـه و صورتحسـابهـایی تسـلیم نمـوده و از آن بابـت
ـ 130840/دالر و ـ 002200400/ریال پرداخت نگردیده است.
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 .310شرکت نفت مبالغ معوقه صورتحسابهای ریالی را تصدیق نموده ،ولی ایراد گرفته کـه از وجـوهی کـه
طبق صورتحسابهای دالری قابل پرداخت بوده ،فقط مبلغ خالص ـ 300832/دالر باقی مانده است .شرکت نفـت
[همچنین] نسبت به پرداخت مبالغ مندرج در دو صورتحساب صادره برای مدتی که طی آن دکلهـا مشـغول کـار
نبودند ،اعتراض نموده است .مبلغ خالصی که به نظر شرکت نفت بابت این صورتحسابها غیرقابل پرداخت اسـت
به ـ 10000/دالر بالغ میگردد.
 .314ولی به نظر نمیرسد که پرداخت اجارهبهای این دستگاهها به موجب ماده 0ـ 8مشروط بـه کـار کـردن
دکلها بوده باشد ،بلکه صرفاً گفته شده که پرداخت طبق «نرخهای استاندارد در ساحل خلیج ایاالت متحده .. .به
اضافه  02درصد ویا نرخهای اجارهبهای منتشر شده محلی ،در صورتی که نازلتر باشد» ،انجام خواهد شـد .هـیچ
نشانهای حاکی از اینکه در زمانهای ذیربط دستگاههای مورد اجـاره در محـل و در دسـترس نبودنـد ،در دسـت
نیست .لذا اعتراض رد میشود.
 .311مابقی مبالغ مورد اختالف که مطالبه شده ،قابل پرداخت نیسـت .دو صورتحسـابی کـه در آنهـا مبلـغ
ـ 300020/دالر مطالبه شده ،یا حاوی اشتباهاتی است (مانند اشتباه محاسبه در مورد تعداد روزهای اجاره پمپها و
مطالبه اجاره بابت دو پمپ آب ،در حالی که فقط یک پمپ داده شده بود) یا اینکه به ریال پرداخـت شـده اسـت.
خواهان آن تصحیحات را رد نکرده و ظاهراً طی جریان عادی کار تجاری مطرح گردیده است.
46
 .313لذا دیوان بر این نظر است که کل مبلغی که به موجب ماده  0ـ 8قابل پرداخت است ـ 380342/دالر
و ـ 002200400/ریال (معادل ـ 420212/دالر) ،یعنی جمعاً ـ 080322/دالر میباشد.
و) ماده 3ـ  1ـ0

 .301در این ماده ،نرخ اضافی حمل و نقل [دکل] برای حفاری در نقاط دور افتاده ،معین شده است .دکـل  22در
جزیره خارک که «یک نقطه دور افتاده است» کار میکرد 47.خواهان ادعا کرده که صورتحسابهایی به مبلغ کل
ـ 020210/دالر و ـ 820422/ریال هنوز معوق مانده و پرداخت نشده است .شرکت نفت اظهار داشته که فقط مبلـغ
ـ 30402/دالر دیگر باید پرداخت شود و مابقی را رد کرده ،زیرا حسب اظهار شـرکت نفـت ،هزینـههـا مربـوط بـه
دورهای است که طی آن ،دکل  22غیرفعال بوده و شرکت مبلغ ـ 30800/دالر پرداخته که خواهان منظـور نکـرده
است.
 .303در ماده 3ـ  2ـ 8مقرر شده« :در صورتی که الزم باشد که پیمانکار به حفاری در یـک نقطـه دورافتـاده
اقدام نماید» ،اسکو متعهد خواهد بود وسایل حمل و نقل معینی را تأمین و عالوه بـر نـرخهـای دیگـر منـدرج در
 .46یعنی ـ 300832/دالر (مـورد قبـول) ـ ـ 10000/دالر (دوره غیرفعـال) = ـ 380342/دالر .یـا بـه حسـاب دیگـر ـ 38/342/دالر =
(مردود شده) ـ 300020/دالر ـ (مورد مطالبه) ـ 130840/دالر.
 .47ماده 3ـ2ـ 8قرارداد چنین مقرر میدارد« :شرکت و پیمانکار توافق مینمایند که بعضی نقـاط را دور افتـاده تلقـی نماینـد ...شـرکت
بایستی وسیله حمل و نقل از طریق هوا یا معادل آن را برای کارکنان پیمانکار و همچنین مواد غذایی و سایر اقالم جزئی را بـین اهـواز و
نقطه دورافتاده مورد نظر فراهم نماید و همچنین عالوه بر نرخهای دیگر مندرج در قرارداد ،فـوقالعـاده روزانـهای بـه مبلـغ ـ 302/دالر
امریکایی بابت نقاط دورافتاده مذکور پرداخت کند. ...
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قرارداد ،فوقالعاده روزانهای به مبلغ ـ 302/دالر «تا زمان ترخیص از نقطه دورافتاده فوق» نیز پرداخت کند .دکـل
 22تا  31آوریل  04[ 3323فروردینماه  ]3102آزاد نگردید .کلیـه صورتحسـابهـای مـورد اخـتالف مربـوط بـه
دورههای قبل از آن زمان میشود .بالاستفاده ماندن دکل در فوقالعاده روزانهای که به موجب ماده 3ــ2ــ 8بایـد
پرداخت شود ،تأثیری ندارد .نرخهایی که دیوان نظر داد بهدرستی الزمالتأدیه اسـت ،جـزء «نـرخهـای منـدرج در
قرارداد» بوده و لذا بدیهی است که هزینههای مربوط به نقطه دورافتاده بابت آن مدت باید پرداخت گردد.
 .300بنابراین ،خواهان حق دارد که کل مبلغ مورد مطالبه (منهای ـ 30800/دالری که قبالً به ریال پرداخـت
شده) ،یعنی ـ 080322/دالر و ـ 820422/ریال (معادل ـ 302/دالر) ،یعنی جمعاً ـ 020310/دالر را دریافت نماید.
ز) ماده 1ـ  1ـ0

 .301ماده 1ـ2ـ 8قرارداد  113مقرر داشته که سیسا به درخواست اسکو ،کامیونهای مخصوص مناطق نفتخیز
و وانت فراهم نماید .سدکو ادعا کرده که از مبالغ صورتحسـابهـای صـادره بـه موجـب ایـن مـاده ،جمعـاً مبلـغ
ـ 130103/دالر پرداخت نشده است .شرکت نفت نسبت به پرداخت بقیه مبلغ اعتراض کرده ،زیرا کامیونهایی که
حسب ادعا عرضه شده ،با دکل  22مرتبط بوده که در مدت موضوع صورتحسابها راکد بوده است.
 .307در این مورد نیز به نظر نمیرسد پرداخت در قبال تأمین کامیونها بستگی به آن داشته که کار حفـاری
در آن زمان عمالً در حال انجام بوده باشد .شرکت نفت درخواست کامیونهـا یـا تـأمین آنهـا را انکـار نکـرده و
همچنین ادعا ننموده که به سیسا اعالم داشته که کامیونها دیگر مورد لزوم نبـودهانـد .در ایـن اوضـاع و احـوال،
دیوان اعتراض شرکت نفت نسبت به این صورتحسابها را رد و حکم به پرداخت مبلغ ـ 130103/دالر به موجـب
ماده 1ـ  2ـ 8صادر مینماید.
ح) ماده 3ـ0

 .301ماده 3ـ 8قرارداد ،سیسا را متعهد ساخته که عالوه بـر پرسـنل مـذکور در قـرارداد ،پرسـنل اضـافی مـورد
درخواست اسکو را در ازای هزینه واقعی به اضافه بیست درصد تأمین نماید .سدکو جمعاً مبلغ ـ 001220202/ریـال
معوقه را مطالبه و شرکت نفت تصدیق کرده کـه مبلـغ فـوق قابـل پرداخـت اسـت .بنـابراین ،حکمـی بـه مبلـغ
ـ 001220202/ریال (معادل با ـ 110243/دالر) به نفع خواهان صادر میگردد.
ط) ماده 33ـ0

 .300به موجب ماده 33ـ 8قرار بوده سیسا بنا به درخواست اسکو ،آب مورد مصرف عملیاتی را به مبلغـی معـادل
هزینه واقعی به اضافه ده درصد تأمین نماید .سدکو ادعا کرده که صورتحسابهایی جمعاً به مبلـغ ـ3202220031/
ریال از این بابت هنوز پرداخت نشده است و شرکت نفت قبول کرده که مبلغ فوق باید پرداخـت گـردد .بنـابراین،
حکمی به مبلغ ـ3202220031/ریال (معادل ـ 3010118/دالر) به موجب ماده 33ـ 8به نفع سدکو صادر میگردد.
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ی) ماده 31ـ0

 .304طبق ماده 31ـ 8سیسا متعهد بوده با دریافت مبالغ معینی ،ترتیب «تهیه خوراک و مسکن» را برای پرسنل
اسکو فراهم نماید .سدکو طبق ماده مزبور ،مبلغ ـ 400208/دالر مطالبه نموده است.
 .301شرکت نفت ادعا کرده است که قست اعظم مبالغ صورتحساب شده را پرداخته و متذکر شده کـه جمعـاً
ـ 100120/دالر پرداخته که خواهان منظور نکرده و فقط مبلغی معادل ـ 20131/دالر پرداخت نشـده اسـت .دلیـل
تفاوت بین مبلغی که شرکت نفت حسب ادعا پرداخت نموده و مبلغی که طبق دفـاتر خواهـان پرداخـت شـده ،آن
است که پرداختها به ریال انجام گرفته است .چنانکه قبالً خاطرنشان گردید ،کلیه پرداخـتهـای ریـالی منظـور
خواهد شد.
 .303شرکت نفت مضافاً به دو تصحیح جزئی اشاره نموده که  02دالر از مبلغ قابل پرداخت کسر مـینمایـد.
خواهان به صحت این کسور ایرادی نگرفته ،لذا طبق ماده 31ـ 8حکمی به مبلغ ـ 20131/دالر بـه نفـع خواهـان
صادر میشود.
ک) ماده 4ـ4

 .341ماده 2ـ 2مقرر داشته که برای منظور کردن تغییرات «در نرخهـای مالیـات ایـران ،سورشـارژها ،عـوارض
دولتی ایران ،حقوق تأمین اجتماعی یا حقوق و عوارض مشابه نظیر آرای شوراهای محلی کار نسبت به نـرخهـای
موجود در  12ژانویه  3[ 3322بهمنماه  ،]3108پرداختهای سیسا بابت قرارداد « 113به همان نسـبت تعـدیل»
خواهد شد ،مشروط بر آنکه این «حقوق و تغییرات مشمول مفاد مربوط به تعدیل قیمـت منـدرج در مـاده فرعـی
0ـ 8نبوده باشد» .سدکو بابت صورتحسابهایی که طبق ماده 2ـ 2صادره شده ،چند فقره ادعا برای انواع مختلف
افزایش هزینه به مبلغ کل ـ 103010041/دالر مطرح ساخته که به پنج دسته تفکیک شده که عبارتند از :افـزایش
حقوق تأمین اجتماعی ،افزایش هزینههای کارگری ،هزینههای پیمان دستهجمعی کارگری ،دستمزدهای مضـاعف
و هزینههای برنامه جدید کار .شرکت نفت صحت کلیه صورتحسابها را انکار و ادعا نموده که از این بابت چیزی
قابل پرداخت نیست.
 .343خواهان در تأیید اینکه طبق ماده 2ـ 2مبالغ مزبور حقاً قابل بازپرداخـت اسـت ،تجزیـه و تحلیـلهـای
پیشبینی هزینه را که توسط حسابداران مستقل سیسا ،یعنی دیلوت هاسکینز انـد سـلز ،حسابرسـی شـده و در آن
زمان ،آن را جهت اثبات لزوم و توجیه افزایش هزینهها به اسکو ارائه داده بوده ،تسلیم کرده و مـورد اسـتناد قـرار
داده است.
 .340خواهان بهعنوان دلیل دیگری دایر بر اینکه طبق ماده 2ـ 2افزایشها حقاً قابل بازپرداخت میباشد ،به
نامه مورخ  32ژانویه  02[ 3323دیماه  ]3102سیسا که حاوی امضای تأییدی آقای بوش از اسکو بوده و موضوع
افزایش هزینهها و گزارش مؤسسه حسابرسی در آن ذکر شده ،اشاره کرده است:
 .3پیمانکار تقاضای افزایش نرخ روزانهای به مبلغ ـ 43/دالر امریکا بابت هریـک از دسـتگاههـای حفـاری از
تاریخ  03مارس [ 3322اول فروردینماه  ]3108نموده است .این افزایش به خاطر افزایش حقوق تأمین اجتمـاعی
است که هم نرخش و هم سطح حقوقی که بر مبنای آن حق بیمه محاسبه میشود باال رفته است .این تقاضا طی
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نامه شماره  1001مورخ  12اکتبر  2[ 3322آبانماه  ]3102مؤسسه حسابرسی دیلوت هاسکینز اند سلز مورد تأییـد
قرار گرفته است .پیمانکار متمنی است که شرکت  20درصد این وجوه را پرداخت و بقیه را موکول به تأیید رسمی
حسابرسی نماید.
....
 .1در اثر اعتصاب و توافقی که متعاقب آن در مورد سطح عمومی دستمزدها در صنعت به عمل آمد ،پیمانکـار
مجبور شد که حقوق و مزایای اضافی که بالغ بر ـ 212/دالر در روز بابت هریک از دستگاههای حفاری میشود از
 01اوت [ 3322اول شهریورماه  ]3102به کارکنان ایرانی خود بپردازد .این هزینه اضافی به موجـب نامـه شـماره
 1000مورخ  12اکتبر  2[ 3322آبانماه  ]3102مؤسسه حسابرسی دیلوت هاسکینز اند سلز مورد تأیید قرار گرفتـه
و یک نسخه آن جهت شرکت ارسال گردیده است .تقاضا دارد شرکت  20درصد این هزینه اضافی را به پیمانکـار
پرداخت و بقیه را موکول به تأیید رسمی حسابرسی نماید.
....
 .0پس از پایان اعتصاب ماه نوامبر ،سرلشکر جعفریان ،فرماندار نظامی استان خوزستان ،به پیمانکار دستور داد
که به کارکنان ایرانی که در اعتصاب شرکت نکردند ،دو برابر حقـوق داده شـود .هزینـه اجـرای ایـن دسـتور بـه
ـ 031/041/دالر بالغ شد .متمنی است  20درصد این مبلغ را پرداخـت و بقیـه را موکـول بـه حسابرسـی رسـمی
فرمایند.
 .341چنانکه فوقاً اشاره شد ،شرکت نفت نامه بوش را تقلبآمیز و کامالً نـامربوط دانسـته و آن را رد کـرده
است .دیوان قبالً نامه بوش را معتبر شناخت و در عین حالی که نظر داد که اختیـارات وی تـا آن حـد نبـوده کـه
شرایط قراردادی حاکم بر نرخهای آمادهبهکار را تعدیل کند ،ولی برای تردید در این امر که آقـای بـوش ،در مقـام
مدیریت حفاری اسکو ،اختیار داشته که قابل اعمال بودن مفاد ماده 2ـ 2نسبت به افزایش هزینه به شرح مندرج در
نامه مزبور را تأیید کند ،دلیلی وجود ندارد .عالوه بر این ،از مجوزهای بعدی پرداخت و سایر اسناد تسلیمی شرکت
نفت بهوضوح برمیآید که اسکو و شرکت نفت  20درصد مبلغ مورد تقاضا را به نحوی که در نامـه بـوش تجـویز
شده بود ،موقتاً پرداختند .این امر بهطور اصولی صحت و اعتبار هزینهها را با در نظر گرفتن تصحیحاتی که ضـمن
حسابرسی به عمل آمده ،تا حد زیادی به اثبات میرساند.
 .347شرکت نفت همچنین پیشبینی هزینهها را که تسلیم شـده ،بـیاعتبـار شـمرده و متـذکر گردیـده کـه
پیشبینی های مزبور هیچگاه مورد تصویب اسکو قرار نگرفته ،ولی ادعا نکرده که خود رأسـاً حسابرسـی و خـالف
هزینههای ادعایی را ثابت نموده است.
 .3هزینههای تأمین اجتماعی

 .341سدکو ادعا کرده که در نتیجه افزایش نرخهای حقوق تأمین اجتماعی و نیز سطح حقوقی که بر مبنـای آن
حق بیمه محاسبه می شد ،هزینههای تأمین اجتماعی افزایش یافت و استدالل نموده که مـاده ذیـربط در قـرارداد،
درخواست سیسا جهت تعدیل نرخ ،یعنی گزارش مؤسسه حسابرسی دیلوت هاسـکینز انـد سـلز ،و نامـه مـورخ 32
ژانویه  02[ 3323دیماه  ]3102که به امضای آقای بوش رسیده است کالً استحقاق سـدکو را بـه دریافـت ایـن
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مابهالتفاوت تأیید مینمایند .خواهان استدالل نموده که هرچند در نامه بوش فقط با پرداخت  20درصد موافقت به
عمل آمده و بقیه به تأیید [حسابرسی رسمی] موکول شده ،با این حال ،نامه مزبور بهطور اصولی به منزله اذعان به
مسئولیت اسکو نسبت به پرداخت کل مبلغ صحیح میباشد.
 .340شرکت نفت متقابالً متذکر شده که چون نهایتاً هیچ تأییدیه رسمی حسابرسی ارائه نشد ،لذا نباید چیزی
پرداخت گردد.
 .344دیوان خاطرنشان می سازد که محاسبه هزینه و حسابرسی که توسط مؤسسه دیلوت هاسکینز انـد سـلز
انجام گرفته ظاهراً مؤید ادعای افزایش هزینهها میباشد .شرکت نفت راجع به انجام نشدن هزینههای مزبور هیچ
مدرکی ارائه نداده ،بلکه اظهار داشته که «رویه و تجربه نشان میدهـد کـه معمـوالً بعـد از بررسـی [ایـن قبیـل]
تقاضاها معلوم [میشود] که پیمانکاران یا ذیحق نبودهاند مابهالتفاوت هزینهها را مطالبه کنند ،یا اینکه در مطالبـه
اغراق کردهاند»؛ ولی شرکت نفت ادعا نکرده که در این مورد هیچگونه اغراق یا بیدقتی مشاهده شده است.
 .341شرکت نفت ادعا کرده که افزایشهایی نظیر مقادیر مطالبهشده ،در ماده 0ـ 8مربوط به تعدیالت هزینه
منعکس میشد؛ لکن به نظر نمیرسد که افزایش هزینه تأمین اجتماعی الزاماً مشمول ماده 0ـ 8که غـرض از آن
منظور کردن هزینههای کارگری یا حمل و نقل بود ،میشد .این امر از بررسی فرمـول منـدرج در قـرارداد جهـت
محاسبه تعدیالت مشمول ماده 0ـ 8روشن می شود .فرمول مزبـور بـر مبنـای بعضـی شـاخصهـای قیمـتهـای
عمدهفروشی ایاالت متحده ،گزارشهای وزارت کار آن کشور و شاخصهـای قیمـتهـا در ایـران اسـتوار اسـت.
بنابراین ،فرمول مزبور ،افزایشهای فوقالعادهای را که تنها مربوط به سیسا یا پروژههای خاص مورد بحث باشد و
بهویژه افزایش هزینه تأمین اجتماعی را منعکس نمینمود .بنابراین ،به نظر میرسد کـه خواهـان حـق دارد مبلـغ
مورد مطالبه بابت افزایش هزینه تأمین اجتماعی ،یعنی ـ 3410483/دالر را وصول نماید.
 .0افزایش هزینههای کارگری

 .343خواهان ادعا کرده که به علت وقوع اعتصابات در پاییز سـال  ،3322سیسـا مجبـور شـد حقـوق و مزایـای
اضافی بالغ بر ـ 212/دالر در روز بابت هر دکل پرداخت و آن را به  01اوت [ 3322اول شهریورماه  ]3102عطف
به ماسبق نماید .این افزایش هزینه در گزارشی که توسط مؤسسه دیلوت هاسکینز اند سلز حسابرسی و بـه اسـکو
تسلیم شده بود نیز مطرح گردیده است .در نامه بوش نیز توصیه شده که قبل از تأیید رسمی حسابرسی 20 ،درصد
از مبلغ مورد تقاضا پرداخت شود.
 .311در این مورد نیز مدارک مؤید ،تقاضای خواهان را توجیه مینماید .شرکت نفت هـیچ مـدرکی حـاکی از
اینکه هزینهها طبق ادعا انجام نشده ،یا به موجب این ماده قابل جبران نیست ،ارائه نداده است .بنابراین ،خواهان
حق دارد خسارتی بابت افزایش هزینههای کارگری به موجب ماده 2ـ 2به مبلغ ـ 300100282/دالر دریافت نماید.
 .1افزایش بعدی هزینه کارگری

 .313خواهان ادعا کرده که بنا به دستور دولت ،توافق دیگری جهت افزایش دستمزدها در سطح صنعت [حفاری]
به عمل آمـد و بـه تـاریخ اول ژانویـه  33[ 3323دیمـاه  ]3102عطـف بـه ماسـبق شـد .خواهـان فهرسـتی از
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صورتحسابها به مبلغ کل ـ 2380401/دالر ارائه داده است که حسب ادعا به منظـور جبـران افـزایش مزبـور ،در
ماههای ژوئن و اکتبر  3323برعهده اسکو صادر شده است.
 .310دیوان بدواً متذکر میگردد که از مبلغ مورد مطالبه باید ـ 010308/دالر کسر گردد تـا اشـتباهی کـه در
منظور کردن ادعایی برابر با همان مبلغ که در ارتباط با دکل  ،33یعنی یکی از دکلهای سدیران شده ،رفع شـود.
در هر حال ،خواهان دلیلی مبنی بر اینکه توافق در مورد دستمزدها به وی تحمیل شده ،یا افـزایش دسـتمزدها را
عمالً پرداخت کرده و یا اینکه بر چه مبنایی صورتحسابها را محاسبه نموده ،ارائه نداده است .حسب ادعا توافـق
در مورد دستمزدها بعد از تاریخ نامه بوش انجام شده و لذا در نامه مزبور ذکری از آن به میان نیامده اسـت .نکتـه
مهمتر آنکه نظر حسابرس یا گزارش دیگری در توضیح روش محاسبه ارقام هزینه در دسـت نیسـت .هرچنـد در
صورتحسابهای صادره به نامه شماره 02ـسی 3ـ 121مـورخ  03فـروردینمـاه  32[ 3102آوریـل  ]3323آقـای
فخرایی اشاره شده ،اما جز صورتحسابهای یادشده ،نه نامه مزبور و نه مبنای دیگری برای مخارج ،تسلیم نشـده
است .بنابراین ،این قسمت از ادعا به علت فقد دلیل باید مردود شناخته شود.
 .7پرداخت دو برابر دستمزد

 .311خواهان ادعا کرده که بعد از پایان اعتصاب در نوامبر  ،3322سرلشـکر جعفریـان ،فرمانـدار نظـامی اسـتان
خوزستان به سیسا دستور داد «به کارکنان (ایرانی) که در اعتصاب شرکت نکرده بودند ،دو برابر حقوق و دسـتمزد
پرداخت شود» .خواهان ادعا کرده که دو برابر حقوق و دستمزد پرداختی بالغ بر ـ 0310011/دالر گردید.
 .317در سوابق هیچ مدرکی درباره دستور خود دولت ایران یا محاسبه این مبالغ وجود ندارد؛ لکن در نامـهای
که به امضای آقای بوش رسیده ،وجود دستور تأیید و اسکو متعهد شده تا انجام حسابرسـی رسـمی  20درصـد آن
مبلغ را بپردازد .شرکت نفت وجود دستور پرداخت دستمزد را انکار نکرده و نیـز ادعـا ننمـوده کـه اقـدامی دربـاره
حسابرسی به عمل آورده و یا اینکه نتیجه حسابرسی چیزی بجز مبلغ مورد مطالبه بوده است .بنابراین ،دیوان بـر
این نظر است که خواهان حق دارد مبلغ ـ 0310011/دالر مورد مطالبه را دریافت نماید.
 .1افزایش تعداد کارکنان

 .311خواهان ادعا کرده که شرکت نفت در  00مه [ 3323اول خردادماه  ،]3102تغییراتی در برنامه کار کارکنـان
سیسا داده و این شرکت را مکلف نمود به جای هفت روز مرخصی که قبالً معمول بوده 34 ،روز مرخصـی در ازای
 34روز کار به کارکنان خود بدهد و در نتیجه عمالً تعداد کارکنان سیسا را افزایش داده است .سدکو مـدعی شـده
که صورتحسابهای مربوط به افزایش هزینه ناشی از این تغییرات که به ـ 030002/دالر بالغ مـیگـردد پرداخـت
نشده است.
 .310شرکت نفت صدور دستور مزبور ر انکار نکرده ،بلکـه اظهـار مـیدارد کـه صورتحسـابهـا مربـوط بـه
دکل هایی است که فعال نبودهاند .حتی اگر این اظهار دفاع تلقی شود که بههیچوجه روشن نیست ،اظهار نادرستی
است؛ زیرا صورتحسابها به دکلهای  00و  22مربوط است که بنا به تشخیص دیوان در ماههای اکتبـر و نـوامبر
( 3323یعنی دوره موضوع صورتحسابها) مشغول کار بودهاند.
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 .314این صورتحسابها به موجب ماده 2ـ 2صادر شده که به افزایش هزینهها در اثر دسـتورهای صـادره از
دستگاههای دولتی ایران مربوط است .لکن افزایش تعداد کارکنان به دستور شرکت نفت به وقوع پیوسته است ،نه
دولت .چنانکه قبالً خاطرنشان شد ،می توان در مه  ،3323یعنی زمانی که دستور فوق صادر شد ،شرکت نفت را از
کلیه جهات در حکم دولت دانست ،هرچند دیوان در حکم حاضر به این موضوع نمیپـردازد .از طـرف دیگـر ،گـو
اینکه شرکت نفت مخالفتی براساس این دلیل با صورتحسابها ننموده ،ولی اگر شرکت نفـت ،شـرکت مسـتقلی
تلقی گردد ،شاید افزایش هزینه از لحا فنی مشمول ماده 2ـ 2نگردد.
 .311ولی با این همه ،این امر بدان معنا نیست که شرکت نفت مسئول افزایش هزینه نمیباشد .واضح اسـت
که سیسا شرکت نفت را حداقل شبهدولت تلقی و لذا هم احساس کرده که نمیتوانـد در مقابـل تقاضـای شـرکت
نفت مقاومت کند و هم اینکه خسارتش طبق ماده 2ـ 2جبران خواهد شد .در واقع ،به نظر میرسـد کـه ماهیـت
دستور ،یعنی اعطای مرخصی طوالنیتر به کارگران ،ذاتاً یک دستور دولتی باشد تا یک دستور تجاری .در هر حال،
چنین تقاضای یکجانبهای که مستلزم تغییراتی در عملیات بوده ،آشکارا اضافه بر تعهدات قراردادی سیسا و حداقل
نقض قرارداد بوده است که باید بابت آن ،شرکت نفت را در مقابل سیسا مسئول شناخت.
 .313بنابراین ،دیوان بر این نظر است که خواهان چه به موجب ماده 2ـ 2و چه اصول کلی حقوق قراردادهـا،
حق دارد مبلغ ـ 0320002/دالر بابت هزینه افزایش تعداد کارکنان را که شرکت نفت تقاضـا نمـوده بـود ،دریافـت
نماید.
 .0کارکنان زائد

 .331سدکو در دادخواست خود ادعا کرده که شرکت نفت وی را از اخراج کارکنانش منع کـرده بـود؛ ولـی بعـداً
خواهان از ادعای مزبور صرفنظر نمود.
ل) ماده 0ـ30

 .333طبق ماده 8ـ 30سیسا موافقت کرد که در موارد اضطراری خدمات و مواد الزم را به قیمتهای مورد توافق
تأمین نماید .خواهان ادعا کرده که از این بابـت صورتحسـابهـایی بـه مبلـغ ـ 30122/دالر و ـ 2210213/ریـال
پرداخت نشده است.
 .330شرکت نفت اظهار داشته است که علت عدم پرداخت بخشی از مبلغ دالری درخواسـتشـده ،تکـراری
بودن صورتحساب مورد بحث بوده و در واقع حقالزحمه خدمات قبالً به سیسا پرداخت گردیده بود .سدکو بـا ایـن
اظهار مخالفتی ننموده .لذا دیوان بر این نظر است که ـ 333/دالر باید از مبلغ مورد مطالبه کسـر گـردد و مـابقی،
یعنی کالً ـ 122/دالر قابل پرداخت است.
 .331در مورد صورتحسابهای ریالی ،شرکت نفت تصدیق کرده که کل مبلغ مـورد مطالبـه همچنـان قابـل
پرداخت است .بنابراین ،طبق ماده 8ـ ،30دیوان حکمی به مبلغ ـ 122/دالر و ـ 2210213/ریال (معادل ـ330408/
دالر) ،یعنی جمعاً ـ 330231/دالر صادر مینماید.
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م) ماده 3ـ01

 .337این ماده اسکو را متعهد ساخته که بنزین و نفت گاز برای سیسا تأمین نماید .وقتـی اسـکو در اجـرای ایـن
تعهد قصور ورزید ،سیسا مجبور شد مواد مزبور را خریداری کند .سیسا صورتحسابهایی بابت بازیافت هزینه بنزین
و نفت گاز خریداری شده به اسکو تسلیم نمود .سدکو ادعا نموده که جمعاً مبلغ ـ 3020032/ریال پرداخت نشـده و
شرکت نفت تصدیق کرده که مبلغ فوق قابل پرداخت است .لذا طبق ماده 3ـ ،02حکمی به مبلغ ـ 3020032/ریال
(معادل ـ 30223/دالر) ،به نفع خواهان صادر میگردد.
ن) ماده 3ـ1

 .331طبق ماده 3ـ 2قرارداد  ،113سیسا متعهد بوده یک ضمانتنامه بانکی معادل پنج درصد جمع کل مبلغی کـه
شرکت نفت می بایست به موجب قرارداد پرداخت کند ،بهعنوان ضمانت پرداخت حقـوق تـأمین اجتمـاعی توسـط
سیسا در اختیار اسکو بگذارد .در این ماده همچنین مقرر شده که اگر سیسا چنین ضمانتنامهای را ارائه ندهد ،اسکو
میتواند پنج درصد از کلیه مبالغ پرداختنی را کسر کند .سدکو ادعا کرده که سیسا ضـمانتنامههـای بـانکی الزم را
افتتاح نموده ،ولی با این حال ،شرکت نفت از اوایل سال  3323پنج درصد از مبالغ قابـل پرداخـت را کسـر کـرده
است .لذا سدکو خواستار بازیافت اضافه برداشت بابت کسور حقوق تأمین اجتماعی است که حسب ادعـا بـه نحـو
نادرستی انجام گرفته و مبلغ آن ـ 3410233/دالر و  1401240424ریال شده است.
 .330شرکت نفت ،هم به ادعای سدکو در مورد بازیافت کسور و هم به مبالغی کـه حسـب ادعـا کسـر شـده
اعتراض و ادعا نموده که کسـر پـنج درصـد مجـاز بـوده اسـت .شـرکت مزبـور تصـدیق کـرده کـه سیسـا بـدواً
ضمانتنامههای بانکی الزم را در اختیار وی قرار داده بود ،ولی ادعا کرده اسـت «بـا وجـود کوشـش بـرای تمدیـد
ضمانتنامه بانکی مربوط به حقوق تأمین اجتماعی که از طرف سیسا به اسکو تسلیم شده بود ،ضمانتنامه بانکی به
علت اقدامات غیرقانونی سدکو منقضی شد»؛ ولی شرکت نفت نوع و کیفیت اقدامات غیرقانونی مزبور را مشخص
نکرده است.
 .334شرکت نفت در مخالفت با مبلغ کسر شده متذکر گردیده که طبق دفاتر حساب در ایران ،کل مبلغ کسر
شده فقط ـ 1220134/دالر است ،ولی مدارک مستندی برای این ادعا ارائه ننموده است.
 .331از مدارک تسلیمی چنین بر میآید که در آغاز ضمانتنامه الزم به مبلغ کـل ـ 33803320222/ریـال بـه
سررسید « 03فوریه [ 3323دهم اسفندماه ( ]3102کذاً)» صـادر شـد و بعـداً حـداقل تـا دهـم آوریـل 03[ 3322
فروردینماه  ]3103تمدید گردید .شرکت نفت هیچ مبنایی برای ادعای خود دایـر بـر ایـنکـه ضـمانتنامه مزبـور
منقضی شد یا وی حق داشته مبالغ فوق را از صورتحسابهای خواهان کسر نماید ،ارائه نداده است و فقط مـدعی
شده که سدکو «تمهیداتی به منظور مسدود کردن ضمانتنامه بانکی صادره توسط بانک بازرگانی (تجارت) به عمل
آورد» .لذا نظر دیوان این است که کسور مزبور موجه نبوده و مبالغ فوق باید به خواهان مسترد شود.
 .333در مورد مبلغ کسر شده ،باید گفت که دستورهای پرداختـی کـه شـرکت نفـت جهـت اثبـات پرداخـت
صورتحسابهای سیسا ارائه داده نیز نشان میدهد که شرکت نفت حداقل ـ 2220310/دالر بهعنوان پـنج درصـد
حقوق تأمین اجتماعی کسر نموده که خیلی بیش تر از مبلغ مورد قبول شرکت نفت است .شرکت نفت درباره ایـن
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تفاوت توضیحی نداده است .لذا دیوان محاسبه خواهان درباره مبلغ کسور حقوق تأمین اجتماعی ،یعنی ـ3410233/
دالر و ـ 1401240424/ریـال (معـادل ـ 4220808/دالر) را مـیپـذیرد کـه مجمـوع آن ،یعنـی ـ 8120812/دالر و
نزدیکتر به مبلغی است که در مدارک پرداخت شرکت نفت منعکس میباشد .بنابراین ،طبق ماده 3ـ 2حکمی بـه
مبلغ ـ 8120812/صادر میگردد.
س) کسور ناروا از صورتحسابها

 .011خواهان ادعا کرده که شرکت نفت چند فقره «سند هزینه» صادر و جمعاً مبلغ ـ 203020013/ریال از برخی
صورتحسابهای مربوط به دوره بین مارس و اوت  3323کسر نموده است .خواهان بدواً اسناد مزبور را معتبر تلقی
نموده و بدین ترتیب ،مبلغ آنها را جزئی از مبالغ پرداخت شده قبلی منظور نمود؛ ولی بعداً استدالل نمود که اسناد
هزینه در واقع بدون توضیح یا تأیید کافی صادر شده و لذا نباید پذیرفته شود و بنابراین ،ادعـا کـرده کـه مبلـغ آن
اسناد را از مبلغی که پرداختشده به حساب آمده ،کسر و به کل مبلغی که به موجب قرارداد الزمالتأدیه است بایـد
افزود.
 .013چون شرکت نفت پاسخی به این ادعا نداده ،لذا باید آن را قبول شده تلقی نمود .لذا بـه منظـور جبـران
کسور ناروا از صورتحسابها ،حکمی به مبلغ ـ 203020013/ریال (معادل ـ 3230030/دالر) به نفع خواهـان صـادر
میشود.
 .1پیشپرداختها

 .010خواهان تصدیق کرده که پیشپرداختهایی جمعـاً بـه مبلـغ ـ 003020383/دالر و ـ 33802220222/ریـال
دریافت داشته ،حـال آنکـه شـرکت نفـت ادعـا نمـوده کـه پـیشپرداخـتهـایی بـه مبلـغ ـ 004020030/دالر و
ـ 02001200080/ریال باید از هرگونه مبلغ بدهی کسر شود.
 .011علت وجود تفاوت در مبالغ مورد ادعا بابـت پـیشپرداخـتهـای ریـالی ظـاهراً آن اسـت کـه خواهـان
پیشپرداختی را که طبق اظهار شرکت نفت در سوم مهر [ 3102اواخر سپتامبر  ]3323صـادره شـده ،بـه حسـاب
نیاورده است .عبارت زیر روی چک درج گردیده است« :پیشپرداخت بابت  20درصـد صورتحسـابهـای شـماره
01108/02/18/48ـ«ب» و 01112/01/81/84ـ«ب» و ادعاهای مربوط به افزایش حقـوق تـأمین اجتمـاعی آن
شرکت برای ماه تیر [ 3102ماه منتهی به  00ژوییه  .»]3323خالصه صورتحسابهای تسـلیمی خواهـان نشـان
میدهد که وی پرداختهایی معادل  20درصد صورتحسابهای مورخ  00ژوییه  13[ 3323تیرماه  ]3102مـذکور
در چک را دریافت نموده و آن را به حساب بستانکار شرکت نفت منظور کرده است 48.این امر نشان میدهـد کـه
«پیشپرداخت» قبالً مانند پرداخت واقعی منظور شده و نباید آن را مجدداً بـه حسـاب آورد .لـذا بـه نظـر دیـوان،
محاسبه خواهان که پیشپرداخت ریالی را به حساب بستانکار شرکت نفت منظور نموده ،صحیح است.
 .017دلیل آنکه خواهان مبلغ بیشتری را بابت پیشپرداختهای دالری ذکر و مطالبه مینمایـد ،آن اسـت
.48

شرکت نفت نشان میدهد که هیچیک از صورتحسابهای مزبور پرداخت نشده است.
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که شرکت نفت در مقابل پیشپرداختهای مزبور مبالغ بیشتری را بهعنوان «وصول شده» یا بـه هزینـه منظـور
شده ،نشان می دهد .از آنجا که در این حکم دلیل شرکت نفت درباره مبالغی که بابت صورتحسابهـای مختلـف
پرداخته ،بهطور کلی پذیرفته شده ،اقرار شرکت نفت دایر بر اینکه قسمتی از پیشپرداختهای اولیـه در پرداخـت
آن صورتحسابها مورد نظر قرار گرفته و دیگر معوق نیست نیز باید مورد قبول قرار گیرد .لذا آن وجـوه را بایـد از
جمع کل مبالغ پـیشپرداخـتهـای دالری کـه بایـد بـه حسـاب بسـتانکار منظـور شـود ،کسـر نمـود .بنـابراین،
ـ 000340020/دالر (یعنی ـ 004020030/دالر به اضافه ـ 33802220222/ریـال یـا معـادل ـ 002280222/دالر) بـا
مبالغی که بابت صورتحسابهای سیسا بدهی وجود دارد ،تهاتر و از آن کسر خواهد شد.
 .0خالصه

 .011بهطور خالصه ،به نظر دیوان مبالغ مشروح زیر بابت صورتحسابهای موضوع قـرارداد  113بایـد پرداخـت
گردد:
شرح
ماده 3ـ8
ماده 0ـ8
ماده 1ـ8
ماده 4ـ 8و 2ـ8
ماده 0ـ8
ماده3ـ2ـ8
ماده1ـ2ـ8
ماده 3ـ8
ماده33ـ8
ماده 31ـ8
ماده2ـ( 2هزینههای تأمین اجتماعی)
ماده2ـ( 2هزینههای کارگری سال )3322
ماده 2ـ( 2هزینههای کارگری سال )3323
ماده 2ـ( 2دستمزدهای مضاعف)
ماده 2ـ( 2افزایش تعداد کارکنان)
ماده 8ـ30
ماده3ـ02
ماده 3ـ2
کسور ناروا

مبلغ حکم
ـ 408820042/دالر
ـ 301020222/دالر
ـ 0020182/دالر
ــــــــــــــ
ـ 080322/دالر
ـ 020310/دالر
ـ 130103/دالر
ـ 110243/دالر
ـ 3010118/دالر
ـ 20131دالر
ـ 3410483/دالر
ـ 300100282/دالر
ـــــــــــ
ـ 0310011/دالر
ـ 0320002/دالر
ـ 330231/دالر
ـ 30223/دالر
ـ 8120812/دالر
ـ 3230030/دالر
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جمع

ـ 302230012/دالر

کسر میشود :پیشپرداختها

ـ )550005570(/دالر

جمع کل

ـ 404340800/دالر

سوم) ادعاهای متقابل شرکت نفت در ارتباط با سیسا
الف) ادعای متقابل بابت عدم ارائه خدمات صحیح
 .3ادعای شرکت نفت

 .010شرکت نفت ادعا کرده که وقتی پرسنل خارجی و مدیران سیسا در دسامبر  3322ایران را ترک کردنـد ،در
واقع سیسا کار خود را رها کرد .شرکت نفت مضافاً استدالل نموده که پس از آن سیسا توانست فقط پنج دستگاه از
شش دکل را مجدداً به کار اندازد و دکلهایی که دوباره به کار افتادند به علت عدم حضـور متخصصـین خـارجی،
کارایی الزم را نداشتند .در نتیجه شرکت نفت در ادعای متقابل خود متذکر شده که نرخهای کامل قراردادی حقـاً
قابل پرداخت نمیباشد.
 .014شرکت نفت بهویژه در مورد پنج دکلی که مجدداً به کار افتادند ،ادعا کرده که «کاهش رانـدمان کـار و
عدم ارائه دستگاههای کامل و مناسب و مجهز به نیروی انسانی متخصص به ترتیبی که سیسا به موجـب قـرارداد
برعهده گرفته بود» منجر به «خسارت هنگفتی» شد .شرکت نفت متذکر شده که تعیین مبلغ خسارتی که از ایـن
طریق وارد شده «با استخدام کارشناس بهسادگی میسر است» .شرکت مزبور روشی برای تعیـین مقـدار خسـارت
ادعایی ذکر ننموده ،ولی به جای آن پیشنهاد کرده که چنانچه دیوان با ارجاع امر به کارشناس توافـق نکنـد ،بایـد
حکمی معادل «حداقل ده درصد کل مبلغی که تحت قرارداد از زمان امضا تا فسخ آن به وی پرداخت شده» برای
جبران خسارت صادر نماید .شرکت نفت مدعی است که این رقم ده درصد پیشنهادی بابت خسارت طبـق رویـه و
عملکرد در صنعت نفت می باشد که طبق آن ضمانتنامه حسن انجام کار به میزان ده درصد بـرای انجـام صـحیح
قرارداد اخذ میشود.
 .011عالوه بر خسارات مزبور ،شرکت نفت در ادعای متقابل خود خساراتی مطالبـه نمـوده کـه حسـب ادعـا
ناشی از تعطیل عملیات دکل  22است که در جزیره خارک کار میکرد .شرکت نفت ادعـا کـرده کـه ـ1220222/
دالر به سیسا پرداخته تا دکل را به جزیره خارک حمل کند و عدم توانایی سیسا در بـه کـار انـداختن دکـل در آن
جزیره ،شرکت نفت را از استفاده از حقالزحمه پرداختی بابت حمل و نقل محروم کرده است .شرکت نفـت مضـافاً
ادعا نموده که بعضی از مواد شیمیایی ،گل حفاری و سایر موادی که طی عملیات به جزیره خارک حمل شده بـود،
به علت قصور در ادامه عملیات ،فاسد و غیرقابل استفاده گردیده است .طبق برآورد شـرکت نفـت «حـداقل ارزش
موادی که به این ترتیب از بین رفته» ـ 0220222/دالر است .عالوه بر این ،شرکت نفت ادعا نموده کـه «هزینـه
حمل و نقل اضافی و هزینههای باالسری» به مبلغ ـ 0220222/دالر نیز متقبل شده است.
 .013رویهمرفته ،شرکت نفت در ادعای متقابل خود ده درصد از کل مبلغی که به موجب قرارداد بابت شش
دکل پرداخت شده (رقمی که شرکت نفت آن را ارائه ننموده) و یک میلیون دالر خسارات دیگر ناشی از قصـور در
راهاندازی مجدد دکل  22مطالبه نموده است.
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 .0پاسخ خواهان

 .031خواهان در پاسخ منکر آن شده که سیسا قرارداد را نقض کرده و اظهار شرکت نفـت را کـه در آن ،خـروج
کارکنان خارجی رها کردن کار توصیف شده ،رد کرده است .خواهان خاطرنشان ساخته که شرکت نفـت در زمـان
وقوع رویدادهای مورد بحث هیچگاه مدعی ارتکاب نقض نشده و در واقـع خـود صـریحاً قـرارداد را «بـدون ذکـر
دلیل» فسخ نموده است .خواهان منکر آن شده که خروج کارکنان خارجی سیسا در حکم رها کردن کار است ،زیرا
دکلها در وضع آمادهبهکار مانده و کارکنان ایرانی آماده بودند شروع به کار کنند .خواهان مضافاً انکـار کـرده کـه
عملیات پس از شروع مجدد ناقص یا فاقد کارایی بوده و ادعا کرده که کارکنان ایرانی که برای راهاندازی دکلهـا
در محل باقی ماندند ،کامالً حائز شرایط بودند.
 .033در مورد ادعای خسارت ،بهویژه در ارتباط با دکل  ،22خواهان تصدیق نموده که دکـل مزبـور «بنـا بـه
عللی که برای شرکت نفت کامالً معلوم است» هیچگاه مجدداً شروع به کار نکرد و مدعی شده که قرارداد در مورد
دکل  22بهعنوان بخشی از تصمیم کلی شرکت نفت دایر بر فسخ «بدون ذکر دلیل» قرارداد ،فسخ گردید و عـدم
توانایی خواهان در راهاندازی مجدد دکل موجب آزاد و خارج کردن آن از شمول قرارداد نبوده است ،بلکه خواهـان
ثابت کرده که شرکت نفت نه به علت کمبود کارگران سیسا ،بلکه بهعنوان بخشـی از تصـمیمات تجـاری داخلـی
خود ،قرارداد مربوط به دکل را فسخ نموده است .خواهان صورت اسامی کارکنانی را کـه در دسـامبر  3322مـأمور
کار روی دکل بودند ،تسلیم کرده است .در میان کارگران سیسا برای کار با دکل  ،22فقط دو نفر غیرایرانی وجـود
داشت و آن دو نفر برقکار بودند که تعمیر وسایل دکل را که با برق کار میکرد و برق آن را یـک ژنراتـور دیزلـی
تأمین می نمود ،برعهده داشتند .خواهان استدالل کرده که اگر شرکت نفت میخواست ،مـیتوانسـت متخصصـین
دیگری جهت کمک به راهاندازی دکل اعزام دارد ،مخصوصاً از آن لحا که عدم توانایی سیسا در راهاندازی مجدد
دکل تا اندازهای بدان علت بود که شرکت نفت از سایر متخصصین کارآزموده ایرانی برق کـه در اسـتخدام سیسـا
بودند ،در طرحهای خود استفاده میکرد.
 .1رأی دیوان

 .030شرکت نفت که بار اثبات ادعاهای متقابل خود را به دوش دارد ،بههیچوجه نتوانسته ادعاهای خود دایر بـر
عدم کارایی و نقص عملیات و هرگونه خسارت ناشی از آن را اثبات نماید .بجز ادعاهای کلی ،هیچگونه توضـیحی
درباره اینکه چه نوع نارسایی و عدم کارایی وجود داشته و چه خساراتی از آن رهگذر به شرکت نفـت وارد شـده،
داده نشده است .در مورد پنج دستگاه از شش دستگاه دکل ،شرکت نفت حتی درصدد تعیین میزان خسارت ادعایی
برنیامده است .اینکه شرکت مزبور در زمانی که حسب ادعا قرارداد نقض شده ،هیچگونـه ادعـایی اقامـه ننمـوده،
بلکه صورتحسابهای مربوط به عملیات دکلها را پرداخته است ،ادعاهایش را در معرض تردیـد بـیشتـری قـرار
میدهد .عالوه بر این ،پیشنهاد وی دایر بر اینکه حکمی به مبلغ ده درصد کل مبلغی که قبالً به موجـب قـرارداد
پرداخت شده صادر گردد (مبلغی که آن را هم مشخص نکرده) تقاضایی است بابت خساراتی صرفاً نظری .در مورد
دکل  ،22قبالً نظر داده شده که به علت اقدامات شرکت نفت ،دکل مزبور شروع به فعالیت ننمود و این واقعیت را
نمی توان اساسی برای مسئولیت سیسا تلقی کرد .حتی اگر واقعیت این میبود که سیسا کـار روی دکـل  22را بـه
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طور غیرقانونی متوقف ساخته ،باز هم شرکت نفت بههیچوجه نمی توانست خسارات مـورد مطالبـه خـود را توجیـه
نماید .بنابراین ،باید ادعای متقابل شرکت نفت به علت فقد دلیل مردود شناخته شود.
ب) ادعای متقابل بابت مزایای پایان خدمت و عیدی
 .3ادعای شرکت نفت

 .031مزایای پایان خدمت :شرکت نفت ادعا کرده که سیسا مزایای پایان خدمت را که به کارمندانش تعلـق
میگرفته به آنها نپرداخته و لذا شرکت نفت مجبور شده رأسـاً ایـن مزایـا را کـه کـالً ـ 200120330/دالر بـوده،
بپردازد .شرکت نفت در تأیید ادعای خود مدارکی تسلیم نموده که حسب ادعا ثابـت مـیکنـد کـه در  33دسـامبر
 02[ 3323آذرماه « ]3102شورای کارگاه» (که «هیأت حل اختالف کارگری» نیـز خوانـده مـیشـود) حکـم بـه
پرداخت مزایای پایان خدمت کارگران سیسا صادر نموده و در  31مه  01[ 3322اردیبهشتماه  ]3103دادگسـتری
استان خوزستان ظاهراً دستور اجرای آن را داده است .در سند مزبور ذکر شده که سیسا مسئول «پرداخـت حقـوق
کارگران» به مبلغی «طبق صورت پیوست» میباشد .شرکت نفت بعداً صورت مورد اشاره را تسلیم داشـت کـه در
واقع نشاندهنده «غرامت خاتمه خدمت» به مبلغ ـ 08002000430/ریال است کـه شـرکت مزبـور آن را (از قـرار
 22/10ریال در ازای هر دالر) به ادعایی بابت ـ 203230232/دالر تبدیل نموده است.
 .037عیدی :عالوه بر این ،شرکت نفت ادعا نموده که سیسا تعهدات خود را در مـورد پرداخـت عیـدی بـه
کارگرانش ایفا نکرده است .طبق اظهار شرکت نفت ،عیدی «در پایان سال یا به تناسب» بابت ماههای خدمت ،در
پایان قطع رابطه کاری پرداخت میشود» .شرکت مزبور ادعا کرده که کارکنـان سیسـا بارهـا بـه مراجـع صـالحه
قضایی و اداری مراجعه کردند و شرکت نفت ،بنا به درخواست مقامات سدکو و سدیران ،مجبور شد عیدی و حقوق
مرخصی استفاده نشده را به کارگران سدکو بپردازد .شرکت نفت در تأیید ادعای خـود لیسـت کـامپیوتری اسـامی
کارگران را تحت عنوان «سدکو اینترنشنال اس.اـ لیست بانکی» بدون توضیحی درباره منشأ آن ،تسلیم داشته که
بنا به اظهار آن شرکت نشاندهنده مانده بدهی سیسا به کارکنان خود مـیباشـد .عـالوه بـر ایـن ،یـک خالصـه
دستنویس تحت عنوان «لیست مبالغ پرداختی بابت مرخصی سالیانه و عیدی (مزایای سال نو  49)3323/3102بـه
کارکنان سدکو /سدیران تا پایان نوامبر  3/3323آذرماه  »3102نیز مشاهده میشود .این لیست نشان میدهد کـه
«کل مبلغی که باید به کارکنان سدکو پرداخت گردد» ـ 3200220242/ریال است .شرکت نفت اطالعیه مـورخ 30
مه  00[ 3322اردیبهشتماه  ]3103شرکت ملی حفاری (شرکت متعلق به دولت که برای اجرای عملیات حفـاری
تأسیس شد) را نیز ارائه داده که به موجب آن شرکت حفاری صورتحسابهایی بابت «عیدی» و حقوق مرخصـی،
کالً به مبلغ ـ 00004020004/ریال برای شرکت نفت ارسال داشته که نشان میداد مبلغ ـ 3200020242/ریال (یـا
ـ 0040241/دالر) آن میبایستی به حساب سدکو منظور شـود .شـرکت نفـت تلگـرام مـورخ  2ژوئـن 32[ 3322
خردادماه « ]3103معاون رئیس مناطق نفتخیز» شرکت خطاب به شخصی به نام دکتر مرشد از شـرکت نفـت را
نیز تقدیم داشته که طی آن با پرداخت  000میلیون ریال به شرکت حفاری موافقت شده است .باالخره سندی که
 .49تاریخ  3323مندرج در عنوان ظاهراً اشتباه است .شروع سال  3102مطابق بود با  03مارس .3323
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ظاهراً صورتحسابی به تاریخ اسفند [ 3182فوریه ـ مارس  ]3320میباشد نیز در دست است که طی آن شرح داده
شده که طبق سند هزینه شرکت نفت ( )NIOC vac.N.Bمبلغ ـ 0040241/دالر بـه حسـاب شـرکت حفـاری
سدکو «منظور شد».
 .031شرکت نفت ادعا کرده که تعهدات سیسا بابت مزایای پایان خدمت و عیدی ،ناشی از مـاده  33قـرارداد
است که سیسا را «بابت کلیه هزینههایی که در ارتباط با استخدام ،اداره ...و سایر موضوعات مربوطه تعلق گرفته»
مسئول می شناسد .طبق اظهار شرکت نفت ،این تعهد به منزله تعهد سیسا در قبال اسـکو بـرای پرداخـت مزایـای
کارکنان است .شرکت نفت ادعا کرده که حتی اگر این ادعای متقابل به طور خاص از ادعاهـای قـراردادی سیسـا
ناشی باشد ،باز هم وی میتواند ادعاهای متقابل ناشی از هرگونه تعهدات «مرتبط بـا مجمـوع روابـط (معـامالت)
(سیسا)» در ایران را اقامه نماید .شرکت نفت ادعا کرده که کل مطالباتش بابـت مزایـای پایـان خـدمت و عیـدی
50
کارکنان سیسا بالغ بر ـ 200140223/دالر میباشد.
 .0پاسخ خواهان

 .030سدکو بدواً مدعی شد که ادعای متقابل بابت خسارات پایان خدمت و عیدی پس از ضبط دکلهای سیسـا
توسط شرکت نفت به وجود آمده است .مبنای ایراد سدکو این است کـه حکـم شـورای کارگـاهی کـه مسـئولیت
پرداخت خسارات پایان خدمت بر آن استوار است ،در تاریخ  33دسامبر  02[ 3323آذرماه  ]3102صادر شده و نامه
شرکت حفاری مبنی بر تقاضای پرداخت عیدی به تاریخ  30مه  00[ 3322اردیبهشتماه  ]3103بوده کـه هـر دو
بعد از تاریخی است که وی ادعا کرده که در آن تاریخ دکلها ضبط شدهاند .خواهان مضـافاً اسـتدالل کـرده کـه
شرکت نفت دلیل و مدرکی حاکی از اینکه مبالغ مندرج در آرای شـورای کارگـاه ویـا پـاداشهـا واقعـاً پرداخـت
گردیده ،ارائه نداده و لذا شرکت یادشده صالحیت طرح این ادعا را در اینجا ندارد.
 .034خواهان همچنین ادعا کرده که به هر حال ،ادعای متقابل از قرارداد شماره  113ناشی نمیشود و لذا از
صالحیت دیوان خارج است .خواهان استدالل کرده که در ماده  33قـرارداد ،تعهـد سیسـا بـه پرداخـت مزایـا بـه
کارکنان به صورت یکی از شروط قرارداد در نیامده ،بلکه صرفاً تصریح گردیده که از بین اسکو و سیسا ،تعهـد بـر
دوش سیسا است .سدکو استدالل کرده که هرگونه ادعایی بابت مزایای مزبور ،ادعای فردی کارکنان علیـه سیسـا
بوده و از حیطه شمول قرارداد خارج است .خواهان همچنین استدالل کرده که هیچگونه دلیلی ارائه نشده که واقعاً
به خدمت احدی از کارکنان سیسا خاتمه داده شده ،در صورتی که طبق استدالل وی ،شرط الزم بـرای اسـتحقاق
به دریافت خسارت پایان خدمت ،انفصال از خدمت است .متقابالً سدکو استدالل کرده که کارکنان سیسـا در واقـع
پس از ضبط دکلها ،به کار خود روی همان دکلها ادامه دادهاند.
 .031باالخره سدکو در مورد هزینههای اضافی پایان خدمت اسـتدالل کـرده کـه حتـی اگـر چیـزی از ایـن
هزینهها از سیسا قابل مطالبه باشد ،طبق ماده 2ـ 2قرارداد ،قسمت عمده آنها قابل بازیافت بود .ماده مزبور مقـرر
 .50رقم فوق از الیحه شرکت نفت درباره ادعاهای متقابلش نقل شده است .در مورد تفاوت بین رقم مزبور و مبلـغ ـ 200120330/دالر
که شرکت نفت بدواً در دادخواست متقابل خود مطالبه نمود ،توضیحی داده نشده است.
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میدارد که:
چنانچه نرخ مالیاتهای ایران ،سورشارژها ،حقوق و عوارض دولتی ایران ،حقوق تأمین اجتماعی یـا حقـوق و
عوارض مشابه ،نظیر آرای شوراهای محلی کار نسبت به نرخهای موجود در تاریخ  12ژانویه [ 3322دهم بهمنماه
 ]3108تغییر کند ،حقالزحمه پیمانکار (سیسا) به موجب قرارداد به همان نسبت تعـدیل خواهـد شـد (خـط تأکیـد
اضافه شده است).
خواهان استدالل نموده که طبق قانون عمومی کار ،سیسا علیالقاعده ملزم بود بابت هـر سـال خـدمت فقـط
معادل  30روز حقوق بهعنوان مزایای پایان خدمت بپردازد .طبق قانون ،در صورت شکایت کارگر اخراجی ،شورای
محلی کار می تواند عالوه بر  30روز حقوق ،حکم به پرداخت مبالغ بیشتری صـادر نمایـد .رأی شـورای کـار کـه
شرکت نفت بابت آن ادعای خسارت میکند ،ظاهراً این مبلغ را به حدود  022روز حقوق در سـال افـزایش داد .از
این رو ،خواهان استدالل کرده که وجوه اضافی در صورتی که از سیسا قابل مطالبه باشد ،باید طبق بند 2ـ 2توسط
51
شرکت نفت به سیسا مسترد گردد.
 .1رأی دیوان

 .033با توجه به اینکه دیوان نظر داده که دکلهای سیسا در اوت  3322ضبط شدهاند ،استدالل سدکو دایـر بـر
اینکه دیون مبتنی بر آرای صادره در دسامبر  3323و مه  3322الزاماً برعهده شرکت نفت میباشـد ،بایـد مـردود
شمرده شود .ولی بیانیه حل و فصل دعاوی ،طرح دعاوی متقابل را فقط توسط خواندهای که دعـوا علیـه او اقامـه
شده ،مجاز شمرده است .کامالً واضح است که ادعاهای مطروحه در اینجا دعاوی انفـرادی آن عـده از کـارگرانی
است که مدعیاند استحقاق دریافت مزایای مزبور را دارند .این ادعاها تنها در صورتی میتوانست متعلق به شرکت
نفت و لذا احتماالً در حیطه صالحیت دیوان شمرده شود که شرکت نفت مطالبات ادعایی کارکنان سیسـا را طبـق
یک تعهد قانونی در شرایطی که شرکت نفت را جانشین ادعاهای کارکنان علیه سیسا مینمود ،پرداخته باشد.
 .001در مورد پرداخت مزایای پایان خدمت مبتنی بر رأی شورای کارگاه ،هیچگونه دلیل و مـدرکی حـاکی از
اینکه شرکت نفت مطالبات ادعایی را واقعاً به کارکنان پرداخت کرده ،در دسـت نیسـت .لـذا دیـوان ایـن ادعـای
متقابل را مردود میشمارد.
 .003در رابطه با ادعای پاداش عید نوروز ،مدارک شرکت نفت حاکی است کـه شـرکت حفـاری ایـران کـه
سرپرستی عملیات حفاری را در ایران به عهده گرفت ،در ماه مه  3322از شرکت نفت خواست که «وجوه زیـر بـه
حساب شرکتهای مربوطه» هرچه زودتر «در اختیار شرکت ملی حفاری ایران قـرار داده شـود» تـا شـرکتهـای
 .51اسناد و مدارک حسابداری که شرکت نفت تسلیم نموده ،ظاهراً حاکی است کـه در واقـع سیسـا در بعضـی مـوارد بـیش از  30روز
حقوق ساالنه بهعنوان مزایای پایان خدمت پرداخته است .هرچند ممکن است سیسا بدان ترتیب عمل کـرده باشـد ،مـعالوصـف متفـاوت
بودن مبلغ پرداختی از موردی به مورد دیگر دال بر آن است که سیسا ملزم به چنین کاری نبوده است .طبق قـانون مربـوط بـه پرداخـت
مزایای پایان خدمت ،میزان معمول مزایای قابل پرداخت  30روز حقوق در سال است ،ولی شورای کار میتواند در موارد خاصی این مبلـغ
را افزایش دهد .به نظر میرسد حالت اخیر درست همان وضعیتی باشد که در بند 2ـ 2پیشبینی شده است.
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حفاری و خدمات ،از جمله سیسا ،بتوانند عیدی کارگران را پرداخت نمایند (خط تأکید اضافه شده است).
 .000وضعیت حقوقی این پرداختها ،چه بهعنوان وام ،چه کمک و چه پرداخت صورتحساب و نیز مبنای حق
شرکت حفاری در اقدام به این درخواست از جانب آن شرکتها ،ذکر نشده است .هدف مشخص شرکت حفاری از
این درخواست ایفای هیچگونه تعهد قانونی یا قراردادی نبوده ،بلکه انگیزهاش این بـوده کـه «بـا پرداخـت وجـوه
مزبور ،مشکالت مالی فوری کارگران تا اندازهای برطرف گردد» .بهعالوه ،گرچه تلکس شرکت نفت کـه طـی آن
اجازه پرداخت این وجوه به شرکت حفاری داده شده ،جزء مدارک ارائه گردیده ،ولی هیچ قرینهای حاکی از اینکـه
شرکت حفاری وجه مزبور را به شرکتهای مربوطه منتقل ساخته ویا اینکه آنها را مستقیماً به کارگران پرداختـه،
در دست نیست .تنها مدارک حاکی از منظور کردن پرداخت ادعایی به بدهکار حساب سیسا ،صورتحسابی به تاریخ
فوریه ـ مارس  3320است کـه صـادرکننده آن معلـوم نیسـت .در آن صورتحسـاب بـه نامـه  30مـه 00[ 3322
اردیبهشتماه  ]3103شرکت حفاری اشاره و مبلغ ـ 0400201/دالر بابت سند هزینه شرکت نفتNIOC vac. « ،
 .»N.Bبه بدهکار حساب «شرکت حفاری سدکو» منظور شده است .دیـوان داوری نمـیتوانـد بـراسـاس چنـین
مدرکی نتیجه بگیرد که شرکت نفت پاداش عید را به کارگران سیسا پرداخته ویا وجهی در اختیار سیسـا قـرار داده
که بتوانند عیدی کارکنان را پرداخت نماید و در نتیجه به شرکت نفت بدهکار شود .لذا این ادعای متقابل به دلیل
آنکه خارج از صالحیت دیوان است ،مردود شناخته میشود.
ج) ادعای متقابل بابت حقوق تأمین اجتماعی و مالیات
 .3ادعای شرکت نفت

 .001شرکت نفت ادعا کرده است که سیسا مبالغی به شرح زیر بدهکار است:
بابت حقوق تأمین اجتماعی برای دوره ژوئن الی نوامبر  ،3323ـ 0301840308/ریال (که به ـ 2410203/دالر
تسعیر گردیده) ،بابت مالیات بر درآمد ،مبلغ ـ 302320022/ریـال (کـه بـه ـ 0430233/دالر تسـعیر شـده) و بابـت
مالیات بر درآمد پیمانکار مبلغ ـ 8080432/ریال (که به ـ ،30110/دالر تسعیر گردیده است) 52.شرکت نفـت ادعـا
کرده که بدهیهای سیسا را که اکنون مورد ادعا است ،به سازمان تأمین اجتماعی و اداره مالیـات پرداخـت کـرده
است.
 .007شرکت نفت برای اثبات بدهکاری سیسا ،رونوشت  11فقره چک را که برای پرداخت از حساب سیسا در
بانک بازرگانی ایران در اهواز نوشته شده ،تسلیم نموده که حسب ادعا بـه علـت کسـری موجـودی برگشـت داده
شدهاند .تاریخ چکها تاریخ روزهای آخر ماههای ژوئن تا نوامبر  3323است .سیزده فقره آنها «در وجه بانک رفاه
کارگران اهواز ،جهت واریز به حساب شماره  0202سازمان تأمین اجتماعی» و هفت فقره از همین چکهـا دارای
نوشتههایی به این شرح است 02« :درصد حقوق تأمین اجتماعی لیست حقوق ویژه دکلهای سدکو» .بیست فقره
چک بقیه در وجه «اداره مالیات بر درآمد اهواز» صادر گردیده و در ( 2فقره) آنهـا قیـد شـده بابـت «مالیـات بـر
 .52شرکت نفت بدواً در الیحه دفاعیه خود مبلغ دیگری به میزان ـ 401200010/دالر بابت حقوق تـأمین اجتمـاعی ادعـا نمـود ،ولـی
مبنایی برای احتساب این رقم ذکر نکرد و ظاهراً از این ادعا صرفنظر کرده است.
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درآمد» دکلهای سدکو و در ( 8فقره) از چکها نوشته شده مالیات بر درآمد بابت لیسـت حقـوق ویـژه ویـا (در 2
فقره) ذکر شده «مالیات بر درآمد پیمانکار».
53
 .001شرکت نفت راجع به محاسبه مبالغ مورد مطالبه توضیحی نداده ،لکن مدعی شده است که سیسـا بـا
کوشش به پرداخت این مبالغ ،به دین خود اعتراف کرده است .شرکت نفت مضافاً اظهار داشـته کـه در پاسـخ بـه
تقاضای آن مجتبی محمود دهقان ،معاون مدیرعامل سدیران ،از شرکت نفت مبنی بر دادن مساعده نقدی بـه آن
شرکت جهت ایفای تعهدات مالیاتی و حقوق تأمین اجتماعی آن ،شرکت نفت رأسـاً اقـدام بـه پرداخـت آن وجـوه
نموده و اکنون آن وجوه را مطالبه مینماید.
 .000شرکت نفت ادعا کرده که ادعای متقابل وی بابت مالیات و حقوق تأمین اجتماعی مسـموع مـیباشـد،
زیرا سیسا طبق قرارداد ملزم بود مالیات و حقوق تأمین اجتماعی را بپردازد .شروط مربوطه قـرارداد بـه شـرح زیـر
است:
 5ـ .7از کلیه مبالغ قابل پرداخت به موجب این قرارداد دیون مالیاتی طبق ماده  28قانون مالیاتهای مسـتقیم
به صورت علیالحساب کسر خواهد شد.
...
1ـ  .8پیمانکار یک فقره ضمانتنامه بانکی ...به میزان  0درصد کل مبلغ برآوردی قابـل پرداخـت بـه پیمانکـار
تحت این سند به شرکت خواهد داد .مادام که پیمانکار ضمانتنامه بانکی فوقالذکر را به شرکت نـداده ،شـرکت از
کل وجوه قابل پرداخت به پیمانکار  0درصد کسر خواهد کرد.
...
2ـ  .8هر موقع پیمانکار مفاصاحساب موقت سازمان تأمین اجتماعی را به شرکت تسلیم کند ،مبلـغ ضـمانتنامه
طبق آن تعدیل خواهد شد .پس از آنکه پیمانکار مفاصاحساب نهایی سازمان تأمین اجتماعی را به شرکت تسـلیم
کرد ،شرکت ضمانتنامه یادشده ویا مانده کسورات مربوط به حقوق تأمین اجتماعی را به پیمانکـار مسـترد خواهـد
کرد.
...
9ـ1ـ .11پیمانکار موظف است که مقررات قانونی تأمین اجتماعی کارگران را رعایت نماید و باالخص مسـئول
است که سهم خود از حق بیمه اجباری سازمان تـأمین اجتمـاعی جهـت کارکنـان و کـارگران را طبـق مـاده 03
اصالحی آن قانون بپردازد.
لذا شرکت نفت استدالل کرده که پرداخت مالیات و حقوق تأمین اجتماعی باید جزء تعهدات قـراردادی سیسـا
 .53در مورد ادعای حقوق تأمین اجتماعی ،شرکت نفت بعداً سندی تسلیم کرد که حسب ادعا حـاوی شـرح بـدهی سیسـا بـه سـازمان
تأمین اجتماعی است .طبق این سند سیسا کلیه بدهیهای خود بابت حقوق تأمین اجتماعی فوریه  3322تا ژوئن  3323را پرداخت کـرده،
اما بعد از آن وجهی نپرداخته و طبق برآورد تا آخر نوامبر  3323بابت حقوق تأمین اجتماعی مبلغ ـ 4008420323/ریال و بابت جریمه مبلغ
ـ 302830002/ریال (کال ـ 4102230432/ریال) بدهکار بوده است .شرکت نفت نحوه احتساب این ارقام ویا علت اخـتالف آنهـا بـا مبلـغ
مورد ادعا را توضیح نداده است .بهعالوه ،شرکت نفت کالً مبلغ ـ 2008210402/ریال دیگر بابت بهره و جریمه متعلقه تا  03ژوییـه 3321
[ 12تیرماه  ]3180محاسبه نموده ،لکن ظاهراً این مبلغ را مطالبه نکرده است.
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شناخته شود.
 .0پاسخ خواهان

 .004سدکو در پاسخ استدالل کرده که اوالً دیوان فاقد صالحیت نسبت به دعاوی متقابلی است که طـی آنهـا
ادعای عدم پرداخت حقوق تأمین اجتماعی و مالیات شده است .خواهان اسـتدالل کـرده کـه ادعاهـای متقابـل از
ادعای سیسا ناشی نمی شوند و ضمن تأیید ادعای شرکت نفت دایر بر اینکه در قرارداد اشاراتی به تعهدات مربوط
به حقوق تأمین اجتماعی و مالیات شده ،استدالل کرده که همانطور کـه در صـفحات  01و [ 04مـتن انگلیسـی]
حکم شماره 334ـ342ـ 0مورخ  38مارس  08[ 3324دیمـاه  ]3181صـادره در پرونـده تی.اس.سـی.بی.اینک و
ایران آمده که در  5 Iran-U.S. C.T.R. 160,173نیز چاپ شده است ،صرف اشاره به تعهـد یـک طـرف در
مورد مالیات یا حقوق تأمین اجتماعی در قرارداد ،ادعاهـای مبتنـی بـر آن تعهـدات را قابـل طـرح در ایـن دیـوان
نمیسازد.
 .001خواهان در مورد ماهیت دعوا مدعی شده که تعهدات خود در مورد مالیات و حقوق تـأمین اجتمـاعی را
طبق قرارداد ایفا نموده و ملزم بودن شرکت نفت به پرداخت چیزی از مبالغ مورد ادعا را رد کرده است .در رابطه با
مالیات مذکور در ماده 0ـ 2قرارداد ،خواهان اظهار داشته که طبق آن ماده  0/0درصد از مبلغ کل صورتحسـابهـا
بهطور اتوماتیک کسر میگردید .بنابراین ،اسکو این وجوه را کسر میکرده و در واقع اسـکو (و نـه سیسـا) مالیـات
متعلقه را می پرداخته است .راجع به حقوق تأمین اجتماعی مذکور در مواد 3ـ 2و 0ـ 2قرارداد ،خواهان ادعـا کـرده
که سیسا کلیه حقوق تأمین اجتماعی را بهطور کامل پرداخته و در هر صورت ،ضمانتنامه معتبری هم داده بود کـه
امکان داشت در صورت وجود بدهی از ضمانتنامه مزبور برداشت شود.
 .003خواهان همچنین ادعا کرده که در حدودی که ادعاهای شرکت نفت بابت حقـوق تـأمین اجتمـاعی یـا
مالیاتها بیش از میزانی باشد که در هنگام انعقاد قرارداد قابل پرداخت بوده ،طبق مـاده 2ــ 2مابـهالتفـاوت قابـل
جبران میباشد.
 .1رأی دیوان

 .011دیوان در پرونده تی.اس.سی.بی .مذکور در فوق ،نظر داد که ادعاهای مربوط به پرداخت مالیـات و حقـوق
تأمین اجتماعی ناشی از کار انجام شده در ایران ،نمیتواند بهعنوان ادعای متقابـل مطـرح شـود ،ولـو ایـنکـه در
قراردادی که ادعای اصلی بر آن استوار است ،به تعهد یکی از طرفین دایـر بـر پرداخـت مالیـات و حقـوق تـأمین
اجتماعی اشاره شده باشد .در قرارداد مربوط به پرونده تی.اس.سی.بی .ذکر شده بود که پیمانکار «مسئول پرداخت
هرگونه مالیات ،حقوق و عوارض گمرکی ،مالیات و مالیات بردرآمد میباشد» .آن تصمیم بدان جهت اتخاذ گردیـد
که ادعای مالیاتی و حقوق تأمین اجتماعی به ادعای قراردادی تبدیل نشود.
 .013دیوان داوری ،این نظر را در حکم شماره 338ـ120ـ 1مورخ  04اکتبر  30[ 3320آبانماه  ]3184صـادر
در پرونده اینترنشنال تکنیکال پروداکتس کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایران مجدداً تأیید کـرد .در آن پرونـده،
مثل پرونده حاضر ،قرارداد مورد بحث خواهان را ملزم به پرداخت مالیات و حقوق تأمین اجتماعی مینمود .با وجود
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این ،دیوان نظر داد که:
«چنانچه (خواهان) بابت پرداخت حق بیمه و مالیاتها ،تعهدی هم میداشته ،آن تعهد از قرارداد ناشی نشـده،
بلکه مستقالً از مقررات ذیربط قوانین داخلی ایران ناشی شده است .بدین ترتیب ،تعهدی که ادعای متقابل مبتنـی
بر آن است از قرارداد ،.. .معامله یا رویداد دیگری که با ادعا ارتباط داشته باشد ،ناشـی نشـده اسـت» (صـفحه 14
54
متن فارسی ،همان مأخذ).
دیوان بر این عقیده است که مضمون نظر فوق عیناً در اینجا نیـز مصـداق دارد و لـذا نتیجـه مـیگیـرد کـه
بندهای مربوط به تعهد سیسا در مورد حقوق تأمین اجتماعی و مالیـات در قـرارداد شـماره  ،113تعهـد قـراردادی
جداگانهای برای اسکو ایجاد نکرده که شرکت نفت بتواند ادعای متقابل خود را بر آن استوار سازد.
 .010عالوه بر این ،حتی اگر ادعا از قرارداد ناشی میشد ،شرکت نفت فقط در صـورتی مـیتوانسـت چنـین
ادعای متقابلی را مطرح سازد که ثابت مینمود طبق قرارداد ملزم به پرداخت مالیاتها و حقوق تأمین اجتمـاعی از
جانب سیسا بوده و این کار را انجام داده و حق دارد وجوه پرداختی را از سیسا بازیافت نماید .در قرارداد شـرطی در
آن باره وجود ندارد و شرکت نفت نیز دلیلی ارائه نکرده که از جانب سیسـا مالیـاتهـا و حقـوق تـأمین اجتمـاعی
برآوردی را پرداخته است .در واقع ،نامه معاون مدیرعامل سیسا که شرکت نفت ادعای پرداخت این تعهدات را بـر
آن استوار ساخته ،این مطلب را روشن میکند که علیرغم درخواستهای سیسا جهت پرداخت مساعده برای ایفای
تعهداتی ،از جمله تعهدات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی و مالیاتها« ،رؤسای شرکت نفت در اهواز از پرداخت
این مبلغ خودداری کردند».
 .011از این رو ،دیوان ادعاهای شرکت نفت را که بر عدم پرداخت حقوق تأمین اجتمـاعی و مالیـات توسـط
سیسا مبتنی است ،مردود میشمارد.
د) ادعای متقابل بابت پیشپرداختها
 .3ادعای شرکت نفت

 .017شرکت نفت ادعا کرده که اسکو و شرکت نفت تا تعیین و تأیید قابل پرداخت بودن صورتحسابها ،ویـا در
مقابل صورتحسابهای آتی ،معموالً پیشپرداختهایی به صورت «علیالحساب» به سیسا میدادند .شرکت نفـت
ادعا کرده که مبالغ ـ 02001200080/ریال و ـ 004020030/دالر پیشپرداخت هنوز تصفیه نشده است.
 .54تطبیق شود با بند  20حکم شماره 012ـ303ـ 3مورخ  02ژوئن  12[ 3328خردادماه  ]3180صادره در پرونده ارونوترانیـک اورسـیز
سرویسز اینک .و جمهوری اسالمی ایران ،ص [ 02متن انگلیسی] حکم شماره 003ــ80ــ 3مـورخ  38آوریـل  02[ 3328فـروردینمـاه
 ]3100صادره در پرونده کامپیوتر ساینسز کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایران ،حکم شـماره 330ــ020ــ 0مـورخ  4اکتبـر 30[ 3320
مهرماه  ]3184صادره در پرونده جنرال داینامیکس تلفن سیستمز سنتر اینک .و جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 3ــ03ــ 333مـورخ
 00سپتامبر [ 3320سوم مهرماه  ]3184صادره در پرونده کوئستک اینک .و وزارت دفـاع ملـی جمهـوری اسـالمی ایـران ،حکـم شـماره
322ـ84ـ 3مورخ  02ژوئن [ 3320ششم تیرماه  ]3184صادره در پرونده سیلوانیا تکنیکال سیسـتمز اینـک .و جمهـوری اسـالمی ایـران،
حکم شماره 0ـ2ـ 34مورخ  03ژوئن [ 3324هشتم تیرماه  ]3181صادره در پرونده تییتس ،ایت ،مککارتی ،استراتن و مهندسـین مشـاور
تامس ـ آفای ایران که در  6 Iran-U.S. C.T.R. 219نیز چاپ شده است.
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 .0پاسخ خواهان

 .011خواهان اظهار داشته که «در مورد رقم پیشپرداختهای دریافتی ظاهراً اختالفی نیست» .خواهان تصدیق
کرده که مبالغ مورد بحث دریافت و بابت صورتحسابهای تصفیه نشده و قابل پرداخت منظور گردیده اسـت ،گـو
اینکه خواهان ادعا کرده آنچه که کالً بهعنوان پیشپرداخت دریافت کرده با مبلغی که شرکت نفت ادعـا نمـوده،
اندکی متفاوت است.
 .1رأی دیوان

 .010ادعای متقابل مزبور ،در باال بهعنوان جزئی از ادعای کلی مربوط به صورتحسابها بررسـی شـد .خواهـان
وجود پیشپرداختها را تصدیق و قبول کرده است که کلیه این قبیل پرداختها باید از مبالغ مورد ادعای خواهـان
بابت صورتحسابهایی که قابل پرداخت تشخیص داده میشوند ،کسر گردد .به دالیل منـدرج در بنـد  024فـوق،
دیوان نظر داد که بابت پیشپرداختها جمعاً مبالغ ـ 004020030/و ـ 33802220222/ریال بـهعنـوان بسـتانکار در
مقابل مبالغ بدهی منظور خواهد شد .از آنجا که ارقام مزبور از مبالغ صورتحسابهای پرداخت نشده کسر گردیـده
است ،کسر چیز دیگری از آن بابت جایز نیست.
هـ) ادعای متقابل بابت خدماتی که اسکو انجام داده
 .3ادعای شرکت نفت

 .014شرکت نفت ادعا کرده که طبق قرارداد شماره  ،113قرار بود اسکو خدماتی برای سیسا انجام داده و سیسـا
هزینه آن خدمات را پرداخت نماید .حسب ادعا ،خدماتی که هزینه آنها هنوز پرداخت نشده عبارتند از :هزینـه آب
مصرفی ،هزینههای نگهبانی و اجاره مسکن یک نفر از کارکنان سیسا.
 .011آب :شرکت نفت بابت هزینههای آب مصرفی مبلغ ـ 8480122/ریال ادعا و این مبلـغ را بـه ـ30322/
دالر تسعیر کرده است .شرکت نفت در تأیید این ادعا ،سند اجازه پرداخت بهای آب آشامیدنی در «آذرمـاه »3102
را به پیوست تسلیم داشته است .در این سند درخواست شده که بهای آب مصرفی «در وجه آقای حسـین راجـی»
پرداخت گردد.
 .013نگهبانی :شرکت نفت اظهار داشته که پس از آنکه کارکنان خارجی سیسا ایران را ترک کردند ،حقوق
نگهبانانی که به منظور حفاظت دکلهای سیسا گمارده شده بودند ،به نیابت از طرف آن شرکت پرداخـت شـد .در
تأیید این ادعا شرکت نفت چند فقره قرارداد منعقده بین آن شرکت و کسانی که خدمات نگهبانی دکلهای سیسـا
را در ماههای آذر ،دی و بهمن  00[ 3103نوامبر  3322تا  33فوریه  ]3323انجام میدادند ،تسلیم کـرده و از ایـن
بابت جمعاً مبلغ ـ 002220228/ریال که آن را به ـ 420228/دالر تسعیر کرده ،ادعا نموده است.
 .071اجاره مسکن :شرکت نفت مضافاً ادعا کرده که خواهان بابت اجاره ماههـای ژانویـه تـا ژوئـن ،3323
خانهای که برای یکی از کارکنان سیسا به نام آقای روی فلمن در اهواز اجاره داده شده بود و نیـز بابـت خسـارات
وارد به منزل در نتیجه عدم تحویل ملک در هنگام تخلیه توسط مستأجر مبلـغ ـ 2320222/ریـال بـدهکار اسـت.
شرکت نفت در تأیید این ادعا ،رونوشت اجارهنامه و نامه مورخ  03مه [ 3320هشتم خردادماه  ]3183خانم مـاهرخ
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مدنیپور را تسلیم داشته است .خانم مدنیپور در این نامه خود را مالک منزلی معرفی میکند که «بـه آقـای روی
فلمینگ» کارمند سدکو اجاره داده شده و مدعی مبلغ ـ 1320222/ریال بابت اجارهبهای پرداخت نشده ،بـه اضـافه
مبلغ ـ 0220222/ریال ،خسارت است.
 .0پاسخ خواهان

 .073آب :خواهان اظهار داشته که در مورد معتبر بودن ویا پرداخت شدن صورتحساب آب مصـرفی هـیچگونـه
اطالع مستقلی ندارد ،ولی ادعا کرده که طبق ماده 0ـ 38قرارداد ،در درجه اول اسـکو مسـئول تـأمین آب بـوده و
سیسا ،طبق ماده 33ـ 8قرارداد ،حق داشته هزینه آب مصرفی ،از جمله  32درصد سورشـارژ را بـه حسـاب اسـکو
منظور نماید .بدین ترتیب ،خواهان استدالل کرده که بابت هزینه آب مصرفی چیزی قابل پرداخـت نیسـت و اگـر
هم قابل پرداخت باشد ،طبق مواد 33ـ 8و 0ـ 38قرارداد نهایتاً باید به حساب شرکت نفت منظور گردد.
 .070نگهبانی :خواهان این ادعای متقابل را بهکلی رد کرده ،زیرا تاریخ ابالغ کلیه صورتحسابها که فوریـه
 3323بوده و پرداخت در فوریه یا مارس  3323صورت گرفته ،مسلم میسازد که ادعای متقابل ،بـه فـرض وجـود
پس از  33ژانویه  03[ 3323دیماه  ]3103به وجود آمده و لذا خارج از صالحیت دیـوان اسـت .عـالوه بـر ایـن،
خواهان ادعا کرده که کلیه این دعاوی بهوضوح پس از ضبط دکلهای سیسا به وجود آمده و لذا برعهـده شـرکت
نفت است.
 .071اجاره مسکن :خواهان پاسخ داده که ادعای متقابل در واقع متعلق به شـرکت نفـت نبـوده ،بلکـه بـه
شخص ثالثی تعلق دارد و لذا مسموع نمی باشد .خواهان خاطرنشان ساخته که در اجارهنامه تسلیمی بهصراحت قید
شده که عقد اجاره بین مالک و مستأجر آقای روی ام .فلمن منعقد شده است .خواهان اظهار داشته که سیسا طرف
عقد اجاره نبوده و لذا این ادعا بهعنوان ادعای متقابل در این پرونده قابل طرح نیست.
 .1رأی دیوان

 .077آب :قرارداد صراحت دارد که اسکو و نه سیسا موظف بوده که آب مصرفی دکلها را تـأمین نمایـد و اگـر
سیسا بابت آب مصرفی هزینههایی متحمل میشد ،میتوانست آنها را به اسکو منتقل سازد .در واقع ،شرکت نفت
بدهی خود به سیسا بابت آب مصرفی ماههای قبل را تصدیق کرده و دیوان هم بابت آن بـه نفـع سیسـا رأی داده
است (رجوع شود به :بند  388فوق) .بنابراین ،ادعای مربوط به پرداخت هزینه آب مصرفی معتبر شناخته نمیشود.
 .071نگهبانی :دیوان داوری بر این نظر است که چون این خدمات بین ماههای نوامبر  3322و فوریه 3323
عرضه شده ،حداقل بخشی از ادعا پیش از  33ژانویه  03[ 3323دیماه  ]3103به وجود آمده اسـت .مـعالوصـف،
واضح است که از دکلهایی نگهبانی میشده که شرکت نفت آنها را ماهها قبل ضبط کرده بود .لـذا سیسـا از آن
بابت چیزی بدهکار نیست.
 .070اجاره مسکن :دیوان داوری در این مورد با خواهان همعقیده است که ادعای مربوط به اجارهبهـا ،بـه
فرض معتبر بودن ،ادعایی است از جانب یک نفر ایرانی که خوانده پرونده نیسـت علیـه یـک نفـر امریکـایی کـه
خواهان پرونده حاضر نمیباشد .چنین ادعایی در حیطه صالحیت دیوان نیست و لذا ادعای متقابل بابت اجاره خانه
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مردود شمرده میشود.
و) ادعای متقابل بابت وامهای بازپرداخت نشده
 .3ادعای شرکت نفت

 .074شرکت نفت ادعا کرده که سیسا بعضی از وامهای خود به بانک بازرگانی را پرداخت نکـرده اسـت .حسـب
ادعا بدهیهای مزبور شامل تعدادی سفته به مبلغ ـ 31202220222/ریال و تسهیالت اعتباری بـانکی «متجـاوز از
ـ 0202220222/ریال» است که یکی از مدیران سدکو به نام آقای ایموس کارتر ،آن را تحصیل کرده است.
 .071شرکت نفت در تأیید ادعای خود بابت سفتههایی که به بانک داده شده ،تعدادی سـفته در وجـه بانـک
بازرگانی به مبلغ ـ 33800220222/ریال تسلیم کرده است .شرکت نفت با قبول اینکه بانک بازرگانی خوانده ایـن
پرونده نیست ،با این حال ،استدالل کرده که بایـد بـه وی اجـازه داده شـود کـه در مـورد کلیـه امـور مـرتبط بـا
فعالیتهای خواهان در ایران ،ادعای متقابل طرح نماید.
 .073شرکت نفت در تأیید ادعای خود بابت وام پرداختی به آقای کارتر ،سه فقره سفته بـه تـاریخ  02نـوامبر
[ 3322هفتم آذرماه  ]3102جمعاً به مبلغ ـ 3200220222/ریال تسلیم نموده است .شرکت نفت ادعا کرده که آقای
کارتر یکی از مدیران سیسا و «از دارندگان حق امضای سیسا بوده و می توانسته این تعهـدات را بـا امضـای خـود
برای سیسا ایجاد نماید» .از این رو ،بنا به اظهار شرکت نفت ،دعاوی متقابل ...دعاوی علیه سیسـا مـیباشـند ،نـه
علیه مدیران آن شرکت».
 .0پاسخ خواهان

 .011در رابطه با بدهی ادعایی سیسا ،خواهان استدالل کرده که اوالً از آنجا که بانک بازرگانی خوانـده پرونـده
نیست ،لذا دیوان نسبت به ادعای آن بانک علیه سدکو صالحیت ندارد .عالوه بر این ،خواهـان اظهـار داشـته کـه
سفتهها واقعاً در مقابل وام داده نشده و دال بر بدهی معتبری نبوده ،بلکه بهعنوان وثیقه ضمانتنامه حقـوق تـأمین
اجتماعی مذکور در ماده  2قرارداد به بانک داده شده بود .خواهان اظهار داشته که چون ضـمانتنامه هرگـز مطالبـه
نشد لذا سفتهها میبایست ابطال و مسترد میشدند .خواهان در تأیید این اظهـار خـویش متـذکر شـده اسـت کـه
رونوشتهای سفتههای تسلیمی شرکت نفت سررسید ندارد و استدالل کرده که سفتههای بـدون سررسـید معتبـر
نیستند .خواهان اظهار داشته که سفتهها به این علت بدون سررسید بودند که بانک بتوانـد فقـط در صـورت عـدم
پرداخت ضمانتنامه ،تاریخی در سفتهها درج کند .بنابراین ،خواهان سفتهها را بـهعنـوان اسـناد تعهـدات معتبـر رد
میکند.
 .013در مورد سفتههای آقای کارتر ،خواهان اظهار داشته بدهی مزبور ،در صورت وجود ،بـدهی آقـای کـارتر
است و نه سیسا .خواهان استدالل کرده که دیوان فاقد صالحیت نسبت به ادعا است ،زیرا یک واحـد ایرانـی کـه
خوانده نیست ،ادعا را علیه یک تبعه ایاالت متحده که خواهان نیست ،اقامه کرده است .خواهان این مطلب را کـه
هر تعهدی آقای کارتر بهعنوان مدیر شرکت تقبل کرده باشد ،به اعتبار سمت نامبرده الزاماً به تعهد الزامآور شرکت
تبدیل میگردد ،رد کرد.
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 .1رأی دیوان

 .010دیوان بر این نظر است که چون بانک بازرگانی خوانده این پرونده نیست ،لذا ادعاهای حاضر حقاً نمیتواند
بهعنوان ادعاهای متقابل مطرح شود .شرکت نفت ادعا نکرده است که هرگاه سیسا حسب ادعا بدهیهای خـود را
پرداخت نمیکرد ،شرکت نفت مکلف بود بدهیهای مزبور را بپردازد و یا اینکه این کار را کرده است .لذا شـرکت
نفت حق طرح این ادعاها را ندارد و از این رو ،ادعای متقابل مردود شمرده میشود.
ز) ادعای متقابل بابت بدهی به اشخاص ثالث
 .3ادعای شرکت نفت

 .011شرکت نفت چند فقره بدهی متفرقهای را که حسب ادعا بابت خدمات ارائـه شـده بـه سیسـا توسـط چنـد
پیمانکار فرعی برعهده سدکو بوده ،بهعنوان ادعاهای متقابل مطرح ساخته است 55.شرکت نفـت ادعـا کـرده کـه
سیسا حقالزحمه خدمات انجام شده را نپرداخته است.
 .017خدمات هوایی :شرکت نفت اظهار داشته که هزینههای مربـوط بـه خـدمات هـوایی کـه بـه مبلـغ
ـ 200130220/ریال به سیسا ارائه شده ،وصول نگردیده است .در تأیید این ادعا شرکت نفت تعدادی صورتحسـاب
از «ارسرویس» که یک شرکت خصوصی است و «شرکت هواپیمایی پارس» و «ارتاکسی (که آن هم یک شرکت
خصوصی است) تسلیم نموده است .در واقع ،این صورتحسابها جمعاً بالغ بر ـ 303820034/ریال است.
 .011هزینههای تلکس و پست :شرکت نفت ادعا کرده که سیسا حق اشتراک ماهانه تلکس خود به مبلـغ
ـ 20222/ریال بابت ماههای ژوئن تا دسامبر  3323را نپرداخته و به عالوه صورتحسابهای صـادره توسـط پیـک
بینالمللی دی.اچ.ال .بابت ارسال مدارکی در نوامبر و دسامبر  3323را نیز تأدیه ننموده است .هزینـههـای تلکـس
جمعاً ـ 24/303/ریال و هزینههای دی.اچ.ال .کالً ـ 040322/ریال اسـت .شـرکت نفـت اظهـار داشـته کـه عـدم
پرداخت این صورتحسابها توسط سیسا «کارفرما را در مقابل این دیون قرار داده است».
 .010خدمات نگهبانی :شرکت نفت ادعا کرده که سیسا نگهبانی اموال خود را برعهـده پیمانکـاران فرعـی
گذاشته ،لکن حقالزحمه این خدمات را پرداخت نکرده است .شرکت نفت در تأیید ادعای خود یادداشت مـورخ 03
ژانویه [ 3320اول بهمنماه  ]3182آقای حبیباهلل وزیریان به «آقای موری» کارمند شرکت نفت را تسلیم نمـوده
است .در آن یادداشت ضمن اشاره به مدارک پیوست (که تسلیم نشـده) «مربـوط بـه مطالبـات بـانو خـاور ،بیـوه
صفرعلی نجفیان و بانو اللیجان بیوه جابر بهادری تقاضا شده که «مبلغ ـ 308120222/ریـال بـه ادعـای متقابـل
علیه شرکت سدکو اضافه» شود .شرکت نفت بعداً توضیح داد که پیمانکارانی که برای سیسا نگهبانی میکردهانـد،
فوت شدهاند و بیوههای آنها ادعاهای آنان بابت حقالزحمه طبق قراردادهای مربوط به ایـن خـدمات را پیگیـری
میکنند.

 .55عالوه بر مطالبی که در اینجا ذکر شده ،ادعای متقابل ،بدواً شامل ادعاهایی بابت «خسارات وارده به کارکنان» نیـز بـود .یکـی از
این ادعاها بعداً تبدیل به ادعایی علیه سدیران شد و دیگری به علت فقد مدارک مثبته مسترد گردید.
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 .0پاسخ خواهان

 .014خواهان در پاسخ ،وجود بدهی بابت خدمات نگهبانی را تکذیب و طرح آنها را بهعنوان ادعـای متقابـل رد
کرده است .خواهان در مورد همه ادعاها ،ادعا کرده که مدعیان ،شرکتهای خصوصی یا اشخاص دیگری هسـتند
که خوانده نیستند .خواهان به ادعای خسارت شرکت نفت بابت دعاوی متقابلی که آن شرکت به وکالـت از طـرف
اشخاص ثالث صاحب آنها نیست ،ایراد خود را تکرار کرد .خواهان مضافاً ادعا کرده که صورتحسابهـای مربـوط
به هزینههای خدمات هوایی قبالً پرداخت شده است .در مورد ادعای مربوط به خدمات نگهبانی نیـز سـدکو ایـراد
گرفته که هیچگونه دلیل و مدرکی در تأیید ادعا وجود ندارد.
 .1رأی دیوان

 .011شرکت نفت ادعا نکرده است که قانوناً مکلف به پرداخت این هزینهها بوده و دلیلی هم ارائه نکرده که واقعاً
آنها را پرداخته است .از این رو ،ادعاهای متقابلی که شرکت نفت از جانب اشخاص ثالث مطـرح کـرده ،بایـد بـه
دلیل عدم صالحیت مردود شمرده شود.
ح) ادعای متقابل بابت عوارض گمرکی فروش وانتها
 .3ادعای شرکت نفت

 .013شرکت نفت ادعا کرده که سیسا در سال  ،3324به نام شرکت نفت تعدادی وانت به ایران وارد کرد .حسب
ادعا ،سیسا از پرداخت عوارض گمرکی معاف شد؛ مشروط بر اینکه وانتهـا را نفروشـد ویـا در صـورت فـروش،
عوارض گمرکی آنها را بپردازد .ادله و مدارک شرکت نفت نشان میدهد که در سال  3324مجموعاً  22دسـتگاه
وانت وارد شده که از این تعداد 44 ،دستگاه را سیسا و  41دستگاه بقیه را سدیران وارد کرده است.
حسابرسی سال  3322اسکو در مورد دستگاهها و لوازم مورد استفاده در دکلهای سدیران و سدکو حاکی است
که سدیران تعداد  44وانت را به ویلیام فرانک و شرکا و  41دستگاه دیگر را به آقای مارتیروسیان فروختـه اسـت.
همانطور که در گزارش حسابرسی آمده ،حسابدار اسکو به فروش وانتها به دلیـل ایـنکـه شـرایط قـراردادی را
نقض کرده ،اعتراض نموده است ،زیرا سیسا (و سدیران) طبق قرارداد ملـزم بودنـد کـه پـیش از فـروش هرگونـه
دستگاه و لوازمی که برای استفاده در عملیات بدون پرداخت عوارض گمرکی به نام شـرکت نفـت وارد کـردهانـد،
اجازه اسکو را تحصیل نمایند و توصیه کرد که «اسکو باید کلیـه حقـوق و عـوارض گمرکـی و جـرائم متعلقـه را
بپردازد»؛ لکن به نظر نمیرسد که در سال  3322یا بعداً اسکو پرداخت عوارضی را که حسب ادعا سیسـا بـدهکار
بوده ،مطالبه کرده باشد .شرکت نفت ظاهراً با مقایسه یا جواز وارداتـی مشـابهی کـه در سـال  3322بـه شـرکت
دیگری داده شده ،حداقل عوارض گمرکی و جرائم متعلقه قابل پرداخت را «در حدود ـ300880222/ریال» تخمـین
زده است ،ولی شرکت نفت برگ تشخیص عوارض گمرکی اداره گمرک را تسلیم نکرده و توضیح هم نداده اسـت
که رقم برآوردی را چگونه محاسبه کرده است .پس از آنکه خواهان متذکر شد که این مسـأله قابـل انتسـاب بـه
سدیران نیز هست ،شرکت نفت اظهار داشت که در این صورت ،این قلم از خواسته «میبایست در جمع مطالبـات
از سدیران منظور شود».
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 .0پاسخ خواهان

 .001سدکو ایراد گرفته که ادعای متقابل مورد نظر از ادعا ناشی نشده و خاطرنشان ساخته که فروش ظاهراً سه
سال قبل از تاریخ انعقاد قرارداد مورد بحث صورت گرفته است .عالوه بر این ،خواهـان ایـراد گرفتـه کـه مـدارک
تسلیمی حاکی از مبنا و مأخذی برای محاسبه خسارت یا مقررات قانونی حکم بر وضع عوارض گمرکی نیست.
 .003خواهان توضیح داده که خودروها به صورت نسیه به پیمانکاران فرعی فروخته شد ،زیرا به نظر سـدکو،
اگر پیمانکاران مالک خودروها بوده ویا سرانجام مالک آنها میشدند ،از آنها مواظبت میکردند ،حال آنکـه اگـر
سدکو آنها را به نام خودش نگاه میداشت ،پیمانکاران در تعمیر و نگهداری خودروها کوششی نمیکردند .به هـر
حال ،بنا به اظهار خواهان اگر ادعای متقابل اساس و مبنایی داشته باشد ،ادعا متعلق به اداره گمرک ایران است و
شرکت نفت حق اقامه ادعا را ندارد .بنابراین ،سدکو استدالل کرده که ادعا از صالحیت دیوان خارج است.
 .1رأی دیوان

 .000ادعای متقابل حاضر متعلق به اداره گمرک ایران است و نه شرکت نفت و مهمتر اینکه ادعا خیلی پیش از
امضای قرارداد مورد بحث به وجود آمده و لذا نمیتوان گفـت کـه از قـرارداد ناشـی شـده اسـت .ادعـا در حیطـه
صالحیت دیوان نیست و بنابراین ،مردود شناخته میشود.
 .001حتی اگر دیوان به ماهیت دعوا میپرداخت ،بدون هیچگونه ارزیابی معتبری در مورد تعهـدات گمرکـی،
صدور رأی به هر مبلغی بابت ادعای متقابل حاضر غیرممکن میبود .دیوان در وضـعیتی نیسـت کـه بـه صـورت
دادگاهی عمل کند که با اجرای قوانین مربوط به حقوق و عوارض گمرکی ایران ،بدهی ادعـایی سـدکو را بـرآورد
56
نماید.
چهارم) ادعای مستقیم سدکو بابت ارزش عالیق مصادره شده وی در سدیران

 .007دیوان داوری قبالً نظر داده است که سدکو حق دارد ارزش کامل عالیق سهامداری مصادره شـده خـود در
سدیران در تاریخ  00نوامبر [ 3323اول آذرماه  ]3102را دریافت دارد .خواهان اظهار داشته که در هنگام مصـادره،
صاحب  02درصد سهام سدیران ،یعنی  022سهم از  3222سهم منتشره بوده است .شرکت نفت ادعا کرده کـه از
 3222سهم فقط  432سهم به خواهان تعلق داشته و دو سهم دیگر متعلق به ایموس ال .کارتر و کارل اف .تورن،
دو نفر از مدیران منصوب سدکو در سدیران بوده است .خواهان متقابالً اظهار داشته که دو سهم مدیران مذکور در
 30آوریل  01[ 3322فروردینماه  ]3108به سدکو منتقل گردید و لذا از آن تاریخ به بعد 02 ،درصد تمام سـدیران
مستقیماً به وی تعلق داشته است.
 .001دیوان داوری در قرار اعدادی اکتبر نظر داد که حداقل  43/2درصد سهام سدیران به سدکو تعلـق دارد،
لکن مسأله اعتبار انتقال دو سهم مابقی را حل نکرد ،چه موضوع از لحا مسائل صـالحیتی تحـت بررسـی در آن
قرار ،فاقد اهمیت حقوقی بود (رجوع شود به :صفحات  38تا [ 32متن انگلیسی] قرار اعدادی اکتبر).
 .56به این دلیل بدهی بالقوه سدیران بابت این ادعا مورد بررسی بیشتری قرار نخواهد گرفت.
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 .000دیوان اکنون باید این مسأله را حل کند .اسناد واگذاری سهام آقایان تورن و کارتر به سدکو ،بـه دیـوان
تسلیم گردیده و علیالظاهر ،معتبر به نظر میرسند .حتی اگر سند انتقالی هم وجود نداشت ،از ادله و مـدارک پیـدا
است که دو مدیر یاد شده صرفاً برای رعایت الزامات قوانین ایران بهعنوان نماینده سـدکو آن سـهام را در اختیـار
داشتند .ماده  322قانون تجارت ایران .حسابداران مستقل سدکو گواهی کردهاند که در کلیه مواقـع ذیـربط سـدکو
مالک انتفاعی  02درصد سهام ،از جمله دو سهمی بوده که «اسماً در دست دو نفر مدیر سدیران قرار داشته است».
بدینسان ،دیوان بر این نظر است که سدکو باید مالک  02درصد سدیران در تاریخ  00نـوامبر [ 3323اول آذرمـاه
 ]3102شناخته شود.
 .004همانطور که دیوان مالحظه کرده است ،سدکو خواستار عدمالنفع نبوده یا سهم خود از ارزش سـدیران
بهعنوان یک مؤسسه دایر را نمیخواهد ،بلکه برای دریافت ارزش سـدیران کـه آن را «ارزش [شـرکت] در حـال
تصفیه» در  00نوامبر [ 3323اول آذرماه  ]3102مینامد ،حق خود را اعمال میکند (رجوع شود بـه :زیرنـویس ،0
صفحه [ 4متن انگلیسی] قرار اعدادی مارس) .خواهان «ارزش در حال تصفیه» را به مفهوم دقیق حسـابداری بـه
کار نمیبرد ،زیرا از دیوان نمیخواهد آن چیزی را محاسبه نماید که اگـر سـدیران واقعـاً در نـوامبر  3323تصـفیه
میشد ،عاید وی میگردید ،بلکه تقاضا میکند که مالک عمل دیوان «برچیده شدن عملیـات سـدیران و فـروش
داراییهای آن ...در بازار آزاد» و از قرار معلوم ،بدون هیچ تخفیفی در قیمت عادله بازار داراییها که ممکـن اسـت
در حالت تصفیه ورشکستگی واقعی به عمل آید ،در نظر گرفته شود (همانجا) .دیوان قبول دارد که ایـن ضـابطه،
ضابطه ارزش عادله در پرونده حاضر می باشد (رجوع شود به :صفحه [ 30متن انگلیسی] حکم شماره 343ــ2ــ،0
مورخ  03ژوئن [ 3324هشتم تیرماه  ]3181در پرونده تیبتس ،آبـت ،مـک کـارتی ،اسـتراتن و مهندسـین مشـاور
تامسـ آفا که در  6 Iran-U.S. C.T.R. 219,226نیز چاپ شده اسـت) .بنـابراین ،خواهـان حـق دارد بابـت

غرامت مصادره شدن سهام خود در سدیران ،نصف ارزش کامل کلیه داراییهای سدیران ،از جمله اموال ،موجودی
نقدی ،اوراق بهادار و حسابهای دریافتنی منهای بدهیهای معوقه شرکت در هنگام ضبط را دریافت نماید.
 .001خواهان ارزشیابی خویش از اموال متعلق بـه سـدیران در  00نـوامبر [ 3323اول آذرمـاه  ]3102را کـه
شامل دکلهای حفاری ،داراییهای ثابت ،موجودی انبار ،موجودی نقـدی و سـرمایهگـذاریهـا بـه اضـافه ارزش
حسابهای دریافتنی به موجب چند فقره صورتحساب ارسالی سدیران به شرکت نفت و اسکو بوده که حسب ادعا
هنوز تصفیه نشده و قابل پرداخت میباشند ،تسلیم کرده است .خواهان همچنـین میـزان بـدهیهـایی را کـه بـه
تصدیق وی سدیران در موقع ضبط داشته و باید هنگام تعیین ارزش خالص سدیران از داراییهای آن کسـر شـود
ذکر کرده است .سدکو بر مبنای محاسبات خود ادعا کرده که ارزش خـالص سـرمایه سـهامداران سـدیران ،یعنـی
مجموع ارزش خالص داراییهای آن منهای بدهیهایش در موقع ضبط ـ 3804310428/دالر بوده و وی استحقاق
دریافت نصف این مبلغ ،یعنی ـ 4200480212/دالر را دارد .عالوه بر این ،سدکو ادعـا کـرده اسـت کـه حـق دارد
خسارتی به میزان نصف عواید از دست رفته را که حسب ادعا ناشی از مصادره سدیران و دکـلهـای حفـاری وی
توسط شرکت نفت بوده است ،دریافت نماید .از این بابت مبلغ ـ 802020222/دالر به ادعا اضافه و کل مبلـغ ادعـا
ـ 0403380212/دالر میشود.
 .003شرکت نفت ارزیابیهای خود از اموال و مبالغ قابل پرداخت بابت صورتحسـابهـای پرداخـت نشـده را
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تسلیم نموده است .به عالوه ،شرکت نفت مدعی وجود بدهیهایی (که به صورت ادعاهای متقابل تشریح گردیده)
شده که باید از ارزش داراییهای سدیران کسر شود .طبق محاسبات شرکت نفت ارزش کل داراییهـای سـدیران
در  00نوامبر [ 3323اول آذرماه ( ،]3102بسته بـه روش ارزشـیابی) بـین ـ 0103800222/دالر تـا ـ8300280222/
دالر بوده است .مجموع ادعاهای متقابل و سایر بدهیهای مورد ادعای شرکت نفـت ـ 8800330222/دالر اسـت.
استفاده از هریک از روشهای ارزشیابی نشان می دهد که ارزش خالص [سدیران] منفی بوده است .بدین طریـق،
شرکت نفت استدالل کرده که سهم سرمایه خواهان در سدیران فاقد ارزش بوده و در واقع ادعاهای متقابلی بابـت
سهم خواهان از کسری ادعایی مطرح ساخته است.
 .041عوامل مختلف ارزشیابی سهم سرمایه سدکو در سدیران در بخشهای زیـر مـورد بحـث قـرار خواهـد
گرفت.
الف) ارزش دکلهای سدیران

 .043نظیر مورد دکلهای سیسا ،در مورد دکلهای حفاری متعلق به سدیران نیز هم سدکو و هم شـرکت نفـت،
ارزیابیهای خویش را تسلیم نمودهاند .خواهان بهای دکلهـای سـدیران را ـ 2808220222/دالر ارزشـیابی کـرده
است .این رقم را آقای کارل اف .تورن که همانطور که در باال گفته شد مدیرعامل سدیران بـوده ،بـرآورد کـرده
است.
 .040خوانده قیمت دکلها را بر مبنای ارزیابی آقای هاروی  .3دیویس ـ 1403280822/دالر ذکر کرده است.
 .3ارزشیابی سدکو از دکلهای سدیران
الف) ارزشیابی تورن

 .041آقای تورن اظهار کرد که وی براساس تجاربی که بهعنوان مدیرعامل سدیران در ایران در مـورد دکـلهـا
داشته ،از وضعیت و ارزش دکلهای سدیران اطالع شخصی و دست اول دارد .آقای تورن اظهار داشت کـه کلیـه
دکلهای سدیران نسبتاً نو (و قدمتشان کمتر از  0سال بود) و دیزل برقی مدرن مجهز به وسـایل بسـیار مرغـوب
بودند و حسب ادعا کلیه آنها از لحا فنی پیشرفتهتر و از نظر عمق حفاری از دکلهای سیسا قـدرت بـیشتـری
داشتند .وی اظهار داشت که کلیه دکلهای سدیران مثل دکلهای سیسا ،در بهترین شرایط عملیاتی قرار داشـتند.
بدین قرار وی متذکر شد که ارزش دکلهای سدیران به شرح زیر میباشد:
دکل شماره

ارزش عادله بازار

3

ـ 200220222/دالر

0

ـ 200220222/دالر

1

ـ 200220222/دالر

4

ـ 200220222/دالر

حکم شماره 809ـ519ـ8

8

ـ 200220222/دالر

2

ـ 203220222/دالر

2

ـ 203220222/دالر

32

ـ 201220222/دالر

33

ـ 201220222/دالر

03

ـ 058555555/دالر

جمع

ـ 28208220222/دالر
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 .047آقای تورن توضیح داد که با اینکه کلیه دکلهای سدیران اساساً از لحا ویژگیهـای فنـی و ظرفیـت
حفاری مشابه بودند ،ولی دکلهای شماره  32 ،2 ،2و  33نوتر از سایر دکلها و دکل شماره  31اندکی قـدیمیتـر
بود .حسب ادعا دکلهای شماره  32و  33کامالً نو بودند و قرارداد شرکت نفت تنها دومـین پـروژهای بـود کـه از
آنها استفاده میشد .طبق گفته آقای تورن عمر متفاوت دکلها مبین تفاوت ارزش آنها است.
 .041مانند مورد دکلهای سیسا ،خواهان ادعا کرده که ارقام و اعداد واقعی ،منطقی بودن ارزیابی آقای تورن
را تأیید میکنند .قیمت فروش و ارزیابی دکلهای مشابه در آن موقع ،ارزش مندرج در بیمهنامه و قیمت جایگزینی
دکل ها از جمله آن اعداد و ارقام است .به عالوه ،خواهـان محاسـباتی را کـه ظـاهراً مانـده ارزش دفتـری جـاری
دکلهای سدیران را نشان میدهد ،در اختیار دیوان قرار داده است .بـاالخره خواهـان ارزشـیابی آقـای ویلیـام ای.
ویتنی ،کارشناس مستقل دیگری را که مؤید ارزشیابی آقای تورن میباشد ،تسلیم کرده است.
ب) فروش و ارزیابی در موارد مشابه

 .040خواهان فروش سه دستگاه دکل حفاری در سال  3323در دبی را که در بخش مربوط به دکلهـای سیسـا
بدانها اشاره شد ،ذکر و اظهار نموده که فروش مزبور صحت ارزشیابی آقای تورن را تأیید میکند .خواهـان ادعـا
کرده که فروش دکلهای مکانیکی کوچکتر و از لحا فنی در درجه نازلتر (ظاهراً بسیار شبیه دکل شـماره ،00
یعنی کم ارزشترین دکل سیسا) به قیمت متوسط  8/8میلیون دالر ،حاکی از منطقی بودن ارزشیابی آقای تورن از
دکلهای بسیار مدرنتر و از لحا فنی پیشرفتهتر و بزرگتر صرفاً به قیمتهای نسـبتاً کمـی بـاالتر اسـت (یعنـی
قیمت متوسط  2میلیون دالر برای هریک از دکلهای سدیران در مقابل  8/8میلیـون دالر بـرای هریـک از سـه
دستگاه دکل فروخته شده در دوبی).
 .044خواهان بهعنوان تأیید بیشتر نظر خود به سوابق پرونده دیگری که در دیوان مطرح است ،یعنی پرونده
شماره  32شعبه دو (سانتافه اینترنشنال کامپنی و دولت ایران) اشاره کرده است .سانتافه ،خواهان آن پرونده ،ادعـا
کرد که سه دستگاه دکل متعلق به وی را شرکت نفت ضبط کرده است .خواهان اظهار داشته که دکلهای سانتافه
تقریباً با شش دستگاه دکل سدیران (دکلهای شماره  2 ،2 ،8 ،4 ،1و  )32مشابهت کامل داشتند .یکی از مدیران
سانتافه قیمت متوسط دکلها را ـ 301200800/دالر برآورد کرد ،در حالی که ارزیاب دیگری بـه نـام آقـای جیمـز
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دبلیو .دیویس قیمت متوسط دکلها را ـ 300000280/دالر تقویم نمود .سدکو ارزشیابیهـای سـانتافه را بـهعنـوان
مدرک منطقی و محافظهکارانه بودن ارزشیابیهای دکلهای خود ذکر کرده است.
 .041مضافاً خواهان به ارزشیابیهای سه دکل متعلق به سدیران در آوریـل  3322کـه در زمـان انقـالب در
خارج از ایران بودند ،اشاره کرده است .خواهان ادعا کرده که یکی از سه دکل مزبور ،یعنی دکل شماره  ،38بسـیار
مشابه دکل شماره  33سدیران ،یعنی یکی از دکلهایی بوده که در زمان مصادره به سدیران تعلق داشـت .دو نفـر
ارزیاب دکل شماره  38را به ترتیب ـ 808210242/دالر و ـ 800210022/دالر ارزیابی کردهاند.
با اینکه این مبلغ به مراتب از مبلغ ـ 201220222/دالری که سدکو بابت دکل شماره  33ادعـا کـرده کـمتـر
است ،معالوصف خواهان اظهار داشته که پمپها و موتورهای دکل شماره  ،38از پمپها و موتورهای دکل شماره
 33کهنهتر بوده و دکل شماره  33لولههای حفاری خیلی بیشتری داشته است و باالخره در ارزیابی دکـل شـماره
 38هیچگونه وسیله حمل و نقل منظور نگردیده است.
 .043گرچه خواهان این مطلب را در رابطه با این موضوع ذکر نکرده ،از سوابق چنین بر میآید که در نهایت
امر سدکو به موجب پروانه صادره از وزارت خزانهداری ایـاالت متحـده ،بابـت سـه دسـتگاه دکـل یادشـده مبلـغ
 3803380323/33دالر ،با پرداخت (یا ابطال) وامهایی که سدیران به همان میزان داشته ،به سدیران «تأدیه» کرده
است 57.چنانچه رقم مزبور به طور مساوی بین سه دستگاه دکل سرشکن شود ،قیمت خریـدی کـه سـدکو بـرای
هریک از سه دستگاه دکل مذکور پرداخته ،بالغ بر ـ 001320212/دالر میشود.
ج) پوشش بیمه

 .011خواهان نسخهای از بیمه حوادث مربوط به دکلهای خود و بعضی از وسایل مربوطه را تسلیم کرده اسـت.
در بیمهنامه مزبور دکلها کالً به مبلغ ـ 0208010433/دالر ،به شرح زیر بیمه شده است.
دکل شماره

ارزش بیمه شده

3

 002800143/32دالر

0

 002800143/32دالر

1

 002800143/32دالر

4

 002800143/32دالر

8

 002800143/32دالر

2

 002800143/32دالر

2

 002800143/32دالر

32

 002800143/32دالر

 .57رجوع شود به :بحث زیر در بندهای  422تا  421درباره خرید سه دستگاه دکل توسط سدکو.

حکم شماره 809ـ519ـ8

33

 002800143/32دالر

03

 558005300/55دالر

جمع کل

ـ 0208010433/دالر
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 .013با آنکه در مورد دکلهای سیسا ،قیمت بیمه شده  30درصد تمام هم از قیمت ارزیابی شده مـورد ادعـا
بابت دکلها کمتر نبود ،قیمت بیمه شده دکلهای سدیران فقط  20درصد ارزش مورد ادعای آنها است .خواهان
دو توضیح برای این اختالف ارائه کرده است .اوالً نظیر دکلهای سیسا ،بیمه صددرصد قیمـت دکـلهـا را در بـر
نمیگرفت .ثانیاً و ظاهراً نکته بسیار مهم اینکه حسابداران سدیران اشتباهاً مبلغ معتنـابهی بابـت وسـایل متفرقـه
دکلها را در بیمهنامه منظور نکردهاند .با این حال ،خواهان ارزش وسایلی را که حسب ادعـا در بیمـهنامـه از قلـم
افتاده ،مشخص نکرده ویا میزان اختالف معلول هر عاملی را توضیح نداده است.
د) ارزش جایگزینی

 .010سدکو مانند مورد دکلهای سیسا ،ارقام و اعداد مشـروح مربـوط بـه هزینـه جـایگزینی ،بـراسـاس هزینـه
جایگزینی هریک از دکلهای سدیران در سال  3323را محاسبه و تسلیم نموده است .قیمتهای محاسبه شده به
شرح زیر است:
دکل شماره

هزینه جایگزینی سال 1191

3

ـ 208280222/دالر

0

ـ 208280222/دالر

1

ـ 202210022/دالر

4

ـ 208240320/دالر

8

ـ 208340333/دالر

2

ـ 208340333/دالر

2

ـ 202210022/دالر

32

ـ 200000203/دالر

33

ـ 3300240030/دالر

03

ـ 0050005505/دالر

جمع

ـ 3000310333/دالر

 .58در ارزش بیمه شده هر دستگاه دکل ،مبلغ  2800143/32دالر هم بابت وسایل متفرقهای کـه بـه هـر دکـل تخصـیص داده شـده،
منظور گردیده است.
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 .011مانند ارقام مربوط به هزینه جایگزینی دکلهای سیسا ،محاسبات هزینه جایگزینی سدیران را نیز ا .رید
اسمیت ،یکی از مدیران عملیات حفاری چاه نفت یونایتد استیل کورپوریشن و نیز آقایان ویلیام ای .ویتنـی ولئـو ا.
دریک طی نظرات کارشناسی که بعداً تسلیم کردند ،گواهی نمودهاند.
هـ) مانده ارزش دفتری جاری

 .017خواهان «مانده ارزش دفتری جاری» دکلهای سدیران را محاسبه و آن را بهعنوان دلیل دیگری از منطقی
بودن برآورد آقای تورن ذکر کرده است .خواهان مدعی است مانده ارزش دفتری جاری که با اسـتفاده از «قیمـت
تمام شده جاری» به دست آمده ،ارزش واقعی داراییها را دقیقتر از ارزش دفتری عادی منعکس مـیسـازد ،زیـرا
ارزش دفتری معموالً فقط منعکسکننده هزینه واقعی داراییها ،منهای درصد دلخواهی جهت استهالک را نشـان
میدهد ،حال آنکه در مانده ارزش دفتری جاری ظاهراً اثر تورم قیمتها نیز منظـور مـیشـود .طبـق روشهـای
جاری حسابداری قیمت تمام شده (حسابداری صنعتی) برای اینکه تورم در قیمت واقعی دارایـی مـنعکس گـردد،
ارزش دفتری واقعی دارایی با شاخص مناسب قیمتها تعدیل میگردد.
 .011خواهان ،طبق این روش ،ابتدا مانده ارزش دفتری جاری دکلها را ـ 2200220124/دالر محاسبه کـرده
بود؛ ولی پس از اعتراض شرکت نفت به روش محاسبه مـورد عمـل ،خواهـان ارقـام را بـا کمـک یـک مؤسسـه
حسابداری (دلویت هاسکینز اند سلز) مجدداً محاسبه و تسلیم کرد که حاوی قیمتهای زیر است:
شماره دکل

هزینه واقعی

هزینه جاری

3
0
1
4
8
2
2
32
33
31

ـ 000320214/دالر
ـ 000220102/دالر
ـ 002200022/دالر
ـ 002400201/دالر
ـ 003820828/دالر
ـ 100230301/دالر
ـ 104020083/دالر
ـ 000800282/دالر
ـ 802330331/دالر
ـ 302020230/دالر

ـ 402030442/دالر
ـ 403320104/دالر
ـ 003420001/دالر
ـ 001120140/دالر
ـ 004320320/دالر
ـ 800230303/دالر
ـ 803840001/دالر
ـ 200820114/دالر
ـ 202080211/دالر
ـ 002230202/دالر

وسایل مشترک

ـ 750835800/دالر

ـ 0355575385/دالر

ـ 0200280122/دالر
ـ 1102420322/دالر
جمع کل
 .010خواهان در اولین الیحه مربوط به ارزشیابی خود ،بر تشـابه بـین افـزایش هزینـه جـاری اولیـه (یعنـی
ـ 2200220124/دالر) و برآورد آقای تورن (یعنی ـ 2808220222/دالر) بهعنوان دلیل صحت رقم اخیر تأکید کـرده
و خاطرنشان ساخته است که طبق «روشهای رایج حسابداری ،قیمت تمام شده ارزش داراییهای سدیران اندکی
کمتر خواهد بود»؛ زیرا در این روش قدرت دکلها برای تولید درآمد نادیده گرفته میشود .اما خواهان نگفته است
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که آیا ارقام جدید و به مراتب پایینتری که بعداً تسلیم گردیـده ،در منطقـی بـودن ارزشـیابی آقـای تـورن تـأثیر
میگذارند یا خیر.
و) ارزشیابی ویتنی

 .014همانطور که در باال اشاره شد ،خواهان ارزشیابی آقای ویلیام ای .ویتنی را که در حفاری چاههای نفـت در
ایران و در نقاط دیگر خاورمیانه برای شورون و شرکت نفت آرامکو تجارب وسیعی داشته و از سال  3383تا 3324
«مدیرعامل حفاری» اسکو و سلف آن بوده ،تسلیم کـرده اسـت .وی در فاصـله بـین سـالهـای  3383و ،3328
شخصاً هشت دستگاه از دکلهای سدیران را که طبق قرارداد در اختیار شرکت اسکو بوده (غیر از دو دستگاهی که
طبق قرارداد در اختیار شرکت نفت قرار داشته) بازرسی کرده و تأیید نموده که دکلهای سدیران در هنگام بازرسی
وی از کیفیتی عالی برخوردار بوده و بهخوبی نگهداری میشدهاند .آقای ویتنی ارزش ده دستگاه دکـل سـدیران را
براساس محاسبات خواهان از هزینههای جایگزینی دکلها ،به شرحی که در باال بحث شـد ،بـرآورد کـرده اسـت.
نامبرده عمالً درصدی به تشخیص خود بابت «بقیه عمر مفید دستگاه ،کارایی نسبی آن در مقایسه با دستگاه نو و
هزینه باالتر نگهداری آن» را از ارزش جایگزینی دستگاه کسر کرده و ارقام ارزشیابی خود را به دست آورده است.
وی بر مبنای این فرض که کلیه دکلها پنج سال قدمت داشتهاند ،آنها را ارزیابی کرده ،ولی اضافه نموده کـه در
واقع تعدادی از آنها خیلی نوتر بودهاند .از محاسبات وی قیمتهای زیر به دست آمده که نامبرده آنها را «قیمت
واقعی» خوانده است:
قطعات

هزینه جایگزینی

ضریب ارزش

وسایل دکل حفاری در روی چاه
وسایل دکل حفاری در داخل چاه
تسهیالت کمپ وسایل حمل و نقل

ـ 0201220222/دالر
ـ3002220222/
ـ800220222/
ـ3002220222/

2/22
2/83
2/20
2/20

صرفهجویی در هزینه حمل

قیت واقعی در سال 1191

ـ 0301220222/دالر
ـ 201220222/دالر
ـ 001220222/دالر
ـ 3003220222/دالر
ـ 2802220222/دالر
ـ 050555555/دالر

جمع کل

ـ 2304220222/دالر

 .011آقای ویتنی نتیجه گرفته که چون دکلها برای استفاده در خاورمیانه آماده بودنـد ،لـذا در کرایـه حمـل
آنها در حدود  02درصد نسبت به هزینه حمل قطعات نو دکل از ایاالت متحده به خاورمیانه ،صـرفهجـویی شـده
است .وی محاسبه سدکو به میزان ـ 000220222/دالر بابت هزینه حمل ده دستگاه دکل را قبول کرده و با در نظر
گرفتن بقیه عمر مفید دکلها ،مبلغ ـ 008220222/دالر بهعنوان صرفهجویی در هزینه حمل ،به ارزش آنها اضافه
نموده است .در نتیجه ارزش کل ارزیابی شده دکلها به ـ 2304220222/دالر بالغ گردیده است.
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 .0ارزشیابی شرکت نفت از دکلهای سدیران
الف) ایرادات کلی شرکت نفت

 .013همانطور که در بحث مربوط به ارزشیابی دکلهای سیسا ذکر شد ،شرکت نفت در بدو امـر قیمتـی بـرای
هیچیک از دکلها پیشنهاد نکرد و صرفاً ایراداتی به شرح مندرج در بندهای  42تا  01باال مطرح ساخت .ایـرادات
مزبور عیناً در مورد ارزشیابی خواهان از دکلهای سدیران نیز صادق است.
 .031شرکت نفت به محاسبات خواهان در مورد «مانده ارزش دفتری جاری» دکلهـای سـدیران نیـز ایـراد
گرفته است .همانطور که در باال ذکر شد ،شرکت نفت ایراد گرفته که خواهان بهغلط اصول حسابداری مربوط به
محاسبه قیمت تمام شده جاری را در تحلیل ارزش دفتری جاری به کار برده است .شرکت نفت با استفاده از اصول
و روشهای صحیح قیمت دکلها را از نو محاسبه و مانده ارزش دفتری جاری آنها را ـ 0203220023/دالر تعیین
کرده است .همانطور که در باال ذکر شد ،خواهان انتقاد شرکت نفـت را در مـورد محاسـبات خـود پذیرفتـه و در
59
مجموع ارزشیابی شرکت نفت به روش مانده ارزش دفتری جاری را قبول کرده است.
 .033لکن شرکت نفت استدالل کرده که در کسر کردن از مانده ارزش دفتری جاری به جای نرخ استهالک
 32درصد که عمالً به کار رفته ،باید از نرخ  30/0درصد استفاده شود .استفاده از این نرخ که بنا به ادعای شـرکت
نفت در قرارداد سدیران ـ اسکو شرط شده است ،مانده ارزش دفتری جاری دارایـیهـا را بـه ـ 4202040802/دالر
کاهش می دهد .شرکت نفت همچنین استدالل کرده که هزینههـای تـدارک تجهیـزات نبایـد بخشـی از دارایـی
محسوب شود ،بلکه باید بهعنوان هزینه تلقی گردد و لذا هزینههای تـدارک تجهیـزات را از ارزش دفتـری جـاری
کسر کرده و رقم ـ 4308020322/دالر را بهعنوان ارزش نهایی دفتری پیشنهاد کرده است.
 .030باالخره شرکت نفت استدالل کرده که در هر صورت ،روش حسابداری قیمت تمام شده ،روش مناسبی
برای ارزشیابی داراییها نیست و استفاده از قیمت تمام شده مرجح است .شـرکت نفـت مانـده قیمـت تمـام شـده
دفتری را ـ 0308310242/دالر محاسبه کرده است .شرکت نفت اظهار داشته که رقم مزبور ،با اینکه حسـب ادعـا
هنوز هم بیش از قیمت واقعی دکلها است« ،با این حال به واقعیت نزدیکتر است».
ب) ارزیابی شرکت نفت به روش دیگر

 .031همانطور که در بندهای  04تا  02بحث شد ،سرانجام شرکت نفت به آقای هاروی ای .دیویس مأموریـت
داد که دکلهای سیسا و سدیران را ارزیابی کند .به شرحی که در بندهای مزبور بحث گردیـد ،آقـای دیـویس بـه
بعضی از جنبههای ارزشیابی خواهان ایراد گرفت .وی سپس قیمتهای زیر را برای دکلهـای سـدیران محاسـبه
کرد:

 .59در واقع ،رقمی که خواهان پس از محاسبه مجدد مانده ارزش دفتری جاری به دست آورده ،در حدود یک میلیون دالر کمتر از رقم
پیشنهادی شرکت نفت است.
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دکل شماره

ارزش عادله بازار

وسایل کمکی

کل ارزش عادله بازار

3
0
1
4
8
2
2
32
33

ـ 003010222/دالر
ـ 003010222/دالر
ـ 103230322/دالر
ـ 102220222/دالر
ـ 102430022/دالر
ـ 102430022/دالر
ـ 102330222/دالر
ـ 401830822/دالر
ـ 401830822/دالر

ـ 340002/دالر
ـ 340002/دالر
ـ 340002/دالر
ـ 340002/دالر
ـ 340002/دالر
ـ 340002/دالر
ـ 340002/دالر
ـ
ـ

ـ 102420302/دالر
ـ 102420302/دالر
ـ 100210102/دالر
ـ 103200002/دالر
ـ 103410202/دالر
ـ 103410202/دالر
ـ 103310002/دالر
ـ 401830822/دالر
ـ 401830822/دالر

03

ـ 055755555/دالر

ـ 505055/دالر

ـ 050855055/دالر
60

ـ 1403280822/دالر
ـ 2040222/دالر
ـ 1104110822/دالر
جمع
 .037وسایل کمکی شامل وسایل حمل و نقل ،جرثقیل و تریلر بود .برای دکلهای شماره  32و  33مربوط به
قرارداد شرکت نفت ،هیچگونه وسایل کمکی منظور نشده است.
 .1رأی دیوان

 .031به دالیلی که در بندهای  81تا  24باال بحث شد ،دیوان بر این نظر است کـه قیمـتهـای ارزیـابی شـده
شرکت نفت بر چند فرض نادرست مبتنی بوده و بدین جهت در تعیین قیمتهای واقعی نمـی تـوان بـه نتـایج آن
بهعنوان یک رهنمود اعتماد کرد .از سوی دیگر ،برخی از دالیل مربوط به تلقی تـا حـدودی محتاطانـه دیـوان از
قیمتهای ارزشیابی شده دکلهای سیسا توسط خواهان ،در مورد قیمـتهـای پیشـنهادی وی بـرای دکـلهـای
سدیران نیز صادق است .قابل ذکر اینکه آقای تورن ،عالوه بر سمت خویش در شرکت خواهـان ،در دوره ذیـربط
مدیرعامل سدیران نیز بوده است .درست است که ارزیابی آقای تورن از وضع عملیاتی و قیمـت دکـلهـا ،توسـط
آقای ویتنی که کارشناس مستقلی است تأیید گردیده و شخص اخیر شهادت داده است شخصاً هشـت دسـتگاه از
دکلهای سدیران را بازرسی نموده و به این نتیجه رسیده است کـه دکـلهـا از کیفیتـی عـالی برخـوردار بـوده و
بهخوبی نگهداری میشدهاند ،با این حال ،وی دکلها را در فاصله بین سـالهـای  3324و  3328بازرسـی کـرده
است.
 .030همانطور که در رابطه با دکلهای سیسا در بند  28باال بحث شد ،ارقام خواهان برای فروش دکلهای
 .60حسابدار انگلیسی شرکت نفت در الیحه نهایی خود هزینـههـای حمـل دکـلهـا بـه نزدیـکتـرین بنـدر را کـه حسـب ادعـا بـه
ـ 300010222/دالر بالغ میشود ،از مبلغ ارزیابی آقای دیویس کسر و پیشنهاد کرد که ارزش دکلها و وسایل ـ 1003840222/دالر است.
آقای آریا ،حسابدار ایرانی شرکت نفت ،طبق ترازنامه تعدیلی دالری که تهیه کرده ارزش دکلها و وسـایل را ـ 1202220328/دالر (یعنـی
ـ 8100330243/دالر ارزش دفتری منهای ـ 0800320221/دالر بابت استهالک متناسب) تعیین کرده است.
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مشابه و قیمت جایگزینی به صورتی کلی مفید میباشند .ارزشهای خواهان برای بیمه نیـز رهنمـودی بـه دسـت
میدهد ،لکن خواهان هشدار داده است که در مورد سدیران این ارزشها ،نشانگر دقیق ارزش کامل نیسـتند .کـل
مبلغ واقعی بیمه دکلهای سدیران ـ 0208010433/دالر بوده که فقط در حدود  20درصد ارزش ادعـایی دکـلهـا
(ـ 2808220222/دالر) است (الزم به یادآوری است که ارزش بیمه شده دکلهای سیسا در حدود  22درصد ارزش
مورد ادعا بود) .خواهان اظهار داشت که هنگام بیمه کردن دکلها ،کارمندان وی اشـتباهاً برخـی از وسـایل را در
بیمهنامه منظور نکردهاند ،لکن میزان دقیق این اشـتباه در سـوابق موجـود در دیـوان ذکـر نشـده اسـت .چنانچـه
دکلهای سدیران ،مثل دکلهای سیسا به میزان  22درصد ارزش مورد ادعای آنها بیمه شده بودند ،کـل قیمـت
بیمه شده ـ 8204220222/دالر میشد .از سوی دیگر ،چنانچه کل ارزش بیمه شـده واقعـی یعنـی ـ0208010433/
دالر ،هشتاد و هشت درصد ارزش واقعی دکلها باشد ،در این صورت ،ارزش دکلها ـ 8004230302/دالر میشود.
با توجه به وضعیت سوابق در پرونده حاضر ،این ارقام رهنمود مناسبی برای دیوان به شمار میروند.
 .034خواهان در رابطه با دکلهای سدیران عامل دیگری را نیز به کار برده که به دالیلی که توضیح نـداده،
در رابـطه با دکـلهای سیسـا ،ذکــری از آن بــه میـان نیـاورده اسـت .وی مطـابق بـا رهنمودهـای منـدرج در
(« Statement of Financial Accounting Standards No.)»SFAS NO. 33تحت عنـوان «تهیـه
گزارش مالی و قیمتهای متغیر» در تعیین «مانده ارزش دفتری جاری» از حسابداری قیمـت تمـام شـده جـاری
استفاده کرده است .همانطور که ذکر شد ،طبق روش مزبور ،قیمت تمام شده دفتری بـرای منظـور کـردن تـورم
تعدیل شده و در نتیجه رقمی به دست آمده که «قیمت داراییهای سدیران را انـدکی کـمتـر نشـان مـیدهـد».
خواهان با استفاده از  SFAS NO. 33بدواً مانده ارزش دفتری جاری دکلهـای سـدیران را ـ 2200220124/یـا
حدود  33/2درصد ارزش ادعایی ـ 2808220222/دالر محاسبه کرده بود؛ لکن پس از آنکه شرکت نفت بـه روش
محاسبه خواهان اعتراض نمود ،خواهان تصدیق کرد که با مشورت با کارشناس ،یعنی مؤسسه حسابداری دلویـت،
هاسکینز اند سلز که در این فاصله آن را مأمور ارزشیابی کرده بود ،ارزش جاری ـ 2200220124/دالر نبوده ،بلکـه
ـ 0200280122/دالر می باشد .نه خواهان و نه کارشناس وی راجع به اینکـه رابطـه اصـلی مانـده ارزش دفتـری
جاری که بدین ترتیب محاسبه شده با ارزش واقعی ،با آنچه که بدواً ادعا شده بود ،تفاوتی دارد یا نـه ،سـخنی بـه
میان نیاورده است .بر این مبنا ،یعنی بر مبنای مانده ارزش دفتری جاری که در حدود  33/2درصـد قیمـت واقعـی
است ،الزم است که ارزش دکلهای سـدیران از ـ 2808220222/دالر بـه تقریبـاً ـ 8000220222/دالر تغییـر داده
شود .ارزش حاصل از این تحلیل رابطه ارزش دفتری جاری و ارزش واقعی ،در چارچوب نسبتاً گسترده ارزشهایی
قرار می گیرد که رهنمودهای گوناگون تسلیمی خواهان به دست می دهد و با توجه به سوابق پرونـده ،معقـول بـه
نظر میرسد .بنابراین ،به نظر دیوان مبلغ ـ 8000220222/دالر قیمت مناسبی برای دکلهای سدیران میباشد.
 .7از دست رفتن عایدی

 .031به طوری که در بند  22فوق ذکر شده ،خواهان ادعا کرده که حق دارد بابت از دست رفتن عایدی ناشی از
ضبط دکلهای حفاری سیسا و سدیران ،خسارت دریافت نماید .با اینکه در بدو امر به نظر میرسید که سدکو این
ادعا را بهعنوان یک عامل عدمالنفع مطرح میکند که به صورت جزئی از خسارت کامل از دسـت رفـتن دکـلهـا
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قابل وصول است ،ولی دیوان داوری نظر داد که ادعا در واقع ادعـای خسـارت ناشـی از محرومیـت از اسـتفاده از
دکلها ،در مدت الزم برای جایگزینی آنها میباشد .دیوان داوری در باال نظر داد که خواهان اسـتحقاق دریافـت
خسارت بابت از دست رفتن عایدی حاصل از دکلهای سیسا را دارد.
 .033ذکر این مطلب الزم است که ایران دکلهای سدیران را از وی نگرفته ،بلکه شـرکت را تحـت کنتـرل
خود درآورده است ،ولی تا آنجا که از ادله و مدارک بر میآید ،شـرکت دارایـیهـای خـود را حفـظ کـرده اسـت.
بنابراین ،ظاهراً سدیران عوایدی را از دست نداده تا خواهان استحقاق دریافت سهمی از آن را داشته باشد .لذا ایـن
بخش از ادعا نمیتواند مورد قبول قرار گیرد.
ب) ارزش داراییهای ثابت و موجودی انبار سدیران
 .3داراییهای ثابت

 .111خواهان مدعی شده است که سدیران مقادیر معتنابهی زمین و داراییهای ثابت دیگردر ایران داشـته اسـت
که در اهواز و بندرعباس واقع بودهاند .ملک واقع در اهواز ،مرکز عملیات سدکو در ایران و حسب ادعا ،مساحت آن
بیش از ـ 000222/متر مربع بوده است .اراضی مزبور را ابتدا شرکت وابسته دیگر سدکو در سال  3388خریداری و
در سال  3320به سدیران منتقل نمود .کمپ اهواز شامل هشت دستگاه ساختمان ،از جمله یـک سـاختمان اداری،
یک انبار مرکزی برای سدیران ،یک انبار برای سیسا ،یک اداره مرکزی حمل و نقـل و انبـار ،چنـد کارگـاه ،یـک
آموزشگاه و اقامتگاه و سالن غذاخوری و تفریحات بود.
 .113ملک واقع در بندرعباس که در سال  3328خریداری شده بود ،انبار و زمینهـای پیرامـون آن را در بـر
میگرفت .عالوه بر این ،سدیران دفتری مجهز به اسباب و اثاثه در تهران داشت.
 .110شرکت نفت وجود اموال فوقالذکر را مورد ایراد قرار نداده ،لکـن بـه ارزشـیابی خواهـان از ایـن امـوال
اعتراض کرده است.
 .111خواهان برای تعیین ارزش اموال سدیران از دو روش استفاده کرده است .اوالً بابت ارزش زمـین کمـپ
اهواز ،خواهان ادعا کرده که قیمت آن متر مربعی ـ 00022/ریال است ،یعنی قیمتی که حسب ادعا شرکت نفت در
سال  3322بابت قطعه زمین مشابهی واقع در کمپ اهواز ،به سدیران پرداخته است .خواهان نامهای را که در اوت
 3322به بانک بازرگانی ایران ارسال و ضمن آن از بانک مزبور که مرتهن بوده اجـازه خواسـته کـه زمـین را بـه
شرکت نفت بفروشد ،به مدارکش منضم کرده است .خواهان ،بدون ارائه مدارک مستندی ،مدعی شـده کـه ارزش
مستغالت در واقع پس از فروش سال  3322فوقالعاده افـزایش یافـت و در سـال  3323زمـینهـای دیگـری در
مجاورت کمپ اهواز به قیمتهایی متجاوز از متر مربعی ـ 20222/ریال به فـروش رفـت .معهـذا خواهـان ادعـای
خویش را بر متر مربعی ـ 00022/ریال مبتنی ساخته و مبلغ ـ 002210444/دالر بابـت  00/023متـر مربـع اراضـی
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واقع در اهواز ادعا کرده است.
 .117خواهان قیمت قطعه زمین واقع در بندرعباس و کلیه ساختمانها و مستحدثات موجود در همه جا را بـا
استفاده از روش حسابداری قیمت تمام شده جاری ،به دسـت آورده اسـت .همـانطـور کـه در بحـث مربـوط بـه
ارزشیابی دکلهای سدیران در بندهای  024تا  028در فوق شرح داده شد ،حسابداری قیمـت تمـام شـده جـاری،
ظاهراً قیمت صحیح دارایی را در حال حاضر ،به دست میدهد .طبق این روش ،قیمت بدین طریق تعیین میشـود
که  )3هزینه تمام شده واقعی یا دفتری یک قلم دارایی با استفاده از یـک شـاخص مناسـب قیمـت افـزایش داده
می شود تا برآوردی از «هزینه جاری جدید» دارایی به دست آید و « )0استهالک جاری» با اعمال همان شـاخص
قیمت نسبت به استهالک دفتری دارایی محاسبه و از «هزینه جاری جدید» کسر میشود.
 .111خواهان برای محاسبه هزینه جاری از دو شاخص استفاده کـرده اسـت .شـاخص اول ،شـاخص قیمـت
کاالهای مصرفی در ایران بود که بانک مرکزی منتشر میکرد و دیگـری شـاخص قیمـت کاالهـای مصـرفی در
ایاالت متحده بود که توسط وزارت کار آن کشور انتشار مییافت .خواهان ادعا مینماید که بـا اسـتفاده از هـر دو
شاخص ارزشیابیهای محافظه کارانهای به دست میآید ،زیرا شاخصهای مزبور تورم در سطح عمومی قیمتها را
نشان میدهد و تغییرات خاص عرضه و تقاضا در یکایک صنایع یـا نـوع دارایـی را در نظـر نمـیگیـرد (خواهـان
بخصوص مدعی شده که در دهه  3322ارزش زمین و ساختمان در ایران ،افزایش خارقالعاده داشته است).
 .110خواهان همچنین مدعی شده که محاسبات وی محافظهکارانه است ،زیرا در حسابداری قیمت تمام شده
جاری ،میزان کاهش واقعی ارزش دارایی بر استهالک دفتری مبتنی است و این روش تقریباً همیشه منجـر بـدان
میشود که استهالک ظاهری دارایی در مقایسه با فرسایش واقعی آن سریعتر صورت گیرد .بـاالخره هزینـههـای
تمام شده واقعی ساختمانهای سدیران (که مبنای محاسبات قرار گرفته) فقط شامل هزینـههـای مـواد و مصـالح
است؛ چه نیروی انسانی کارگران سدیران که در ساختمان بناها به کار رفته ،جزء سرمایه منظور نشده است.
 .114بنابراین ،خواهان ادعا کـرده کـه در نتیجـه اسـتفاده از روش ارزیـابی منتخـب ،ارزشـیابی فـوقالعـاده
محافظهکارانهای از داراییها به دست آمده است .ارزشیابی خواهان به شرح زیر است:
ارزش واقعی

زمین و اعیانی
زمین بندرعباس
62
زمین اهواز

ـ 1820130/دالر
ـ 1030223/دالر

ارزش جاری با استفاده

ارزش جاری با استفاده

از شاخص ریالی

از شاخص دالری

ـ 4220802/دالر
ـ 002210444/دالر

ـ 4000221/دالر
ـ 002210444/دالر

 .61خواهان در درخواست خود مبلغ ـ 808080143/دالر بابت بهای زمین اهواز به مساحت ـ 3040222/متر مربـع از قـرار متـر مربعـی
ـ 10222/ریال ادعا کرده بود .نامبرده در اظهاریه خود ادعای مربوط به زمینهای اهواز را تصحیح نموده و مقادیر دیگری را از مبالغ مـورد
ادعا کم کرده است.
 .62قیمت زمین اهواز به مساحت  000023متر مربع براساس متر مربعی ـ 00022/ریال به شرح مذکور در فوق محاسبه شده است.
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اعیانی اهواز
ساختمانها
انبار بندرعباس
آموزشگاه
ساختمان مرکزی
حمل و نقل
انبار مرکزی
انبار کنگان
متفرقه
اثاث و تجهیزات
آموزشگاه
دفتر اهواز
دفتر تهران
جمع کل



ـ 1300130/دالر

ـ 4340238/دالر

ـ 1330282/دالر

ـ 0830110/دالر
ـ 0300003/دالر

ـ 1020230/دالر
ـ 0230223/دالر

ـ 1120201/دالر
ـ 0880000/دالر

ـ 0100230/دالر
ـ 3280812/دالر
ـ 3220043/دالر
ـ 200033/دالر

ـ 2220803/دالر
ـ 0420220/دالر
ـ 3110011/دالر
ـ 3310321/دالر

ـ 8820141/دالر
ـ 0140333/دالر
ـ 3080302/دالر
ـ 3280232/دالر

ـ 110043/دالر
ـ 3020228/دالر
ـ 0110210/دالر
ـ 002310133/دالر

ـ 440382/دالر
ـ 3220342/دالر
ـ 1230010/دالر
ـ 000810200/دالر

ـ 43/2/دالر
ـ 3830402/دالر
ـ 0300288/دالر
ـ 002200202/دالر

558

خواهان گزارش حسابرسی مؤسسه حسابداری دلویت هاسکینز اند سلز را که قابلیـت اعمـال روش ارزشـیابی
مورد استفاده در تعیین قیمت تمام شده جاری و همچنین محاسبات خواهان را تأیید میکند ،تسلیم کرده است.
 .111خواهان اظهار داشته است که ارزشیابیهای مزبور نباید مورد ایراد و اعتراض باشد ،زیـرا شـرکت نفـت
ترازنامه سدیران برحسب قیمتهای موجود در تاریخ  12ژوئن  3[ 3323تیرماه  ]3102را به ثبت رسانده که نشان
میدهد ارزش «زمین ،ساختمانها ،تسهیالت کمپ و غیره» و «ساختمان در دست بنا» ،ـ 201020003/دالر بـوده
است .هرگاه هزینه انباشته استهالک (که آن نیز در سند تسلیمی شرکت نفت آمـده) از مبلـغ مزبـور کسـر شـود،
ارزش داراییهای ثابت سدیران طبق ترازنامه تنظیمی شرکت نفت به ـ 000310124/دالر بالغ میگـردد کـه ایـن
مقدار از مانده ارزش دفتری خالص که خواهان با استفاده از هریک از شاخصهـای فـوقالـذکر بـه دسـت آورده،
بیشتر است .خواهان به الیحه شرکت نفت بهعنوان تأییدیه ارزش پیشنهادی خود استناد کرده است.
 .113متعاقب قرار اعدادی اکتبر دیوان مبنی بر اینکه سدیران در تاریخ  00نوامبر [ 3323اول آذرمـاه ]3102
مصادره گردیده ،خواهان ارقام جدیدی را به دیوان تسلیم کرد که در آنها افزایش ارزش اعیانی و سـاختمانهـا و
تجهیزات در فاصله بین تاریخ ارزیابی قبلی ،یعنی  12ژوئن  3[ 3323تیرماه  ]3102و  00نوامبر [ 3323اول آذرماه
 ]3102منظور گردیده است .خواهان بر مبنای  32/3درصد افزایش ادعایی در «شاخص قیمت کاالهای مصرفی»
(که مشخص نشده شاخص قیمتها در ایران است یا در امریکا) ،مدعی شده که ارزش دارایـیهـایش بـه میـزان
ـ 3130301/دالر افزایش یافته است.
 .131شرکت نفت ارزشیابی خواهان را مبالغهآمیز خوانده و آن را رد کرده است .شرکت نفت ،مکاتبات داخلـی
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سدیران را بهعنوان مدرک معارض تسلیم نموده که حسب ادعا حاکی است که مساحت ساختمانهای کمپ اهواز
که شامل دفتر کار و خوابگاه بوده ،جمعاً ـ 0/222/متر مربع و انبارها  8/222متر مربع بـوده اسـت .شـرکت نفـت
سپس اضافه کرده که «قیمت ساختمانهای تیپ «الـف» (دفتـر و خوابگـاه) بایـد متـر مربعـی ـ 00222/ریـال و
ساختمانهای تیپ «ب» (انبار) متر مربعی ـ 10222/ریال در نظر گرفته شود» .بدین ترتیب ،ارزش ادعـایی فقـط
ـ 4102220222/ریال یا ـ 8330012/دالر به دست میآید .ولی شرکت نفت نه سـندی در تأییـد ارقـام پیشـنهادی
خویش تسلیم نموده و نه مأخذی برای آنها ذکر کرده است.
 .133در مورد اثاثه و تجهیزات ،شرکت نفت صرفاً اظهار نموده که «وسایل دفتری سدیران حتی یک پـنجم
مبلغ مورد ادعا ارزش ندارد» و لذا نتیجه گرفته است که خواهان نمیتواند «رقمـی بـیش از مانـده دفتـری آنهـا
مطالبه نماید».
 .130شرکت نفت در مورد قیمت واقعی داراییهای ثابت به دلیل و مدرک دیگری استناد نکرده و در آخـرین
اظهاریه تسلیمی خود به دیوان ،دو فقره ترازنامه سدیران را ارائه نموده است .یکی از این ترازنامهها را کـه عنـوان
آن «ترازنامه تعدیلی به دالر امریکا است ،آقای خسرو آریا (کارمند سابق اسکو و «مدیر مالی» فعلی شرکت ملـی
حفاری ایران) تهیه کرده و دیگری را که تحت عنوان «صورتوضعیت در  00نـوامبر [ »3323اول آذرمـاه ]3102
میباشد ،آقای جان کاورد ،حسابدار انگلیسی شرکت نفت تنظـیم نمـوده اسـت .ترازنامـه تعـدیلی ،ارزش «زمـین،
ساختمانها و تسهیالت کمپ» را ـ 004200320/دالر نشان میدهد که چنانچه هزینـه اسـتهالک متناسـب از آن
کسر شود ،برابر ـ 103820043/دالر میگردد .در صورتوضعیت ،ارزش «زمین و ساختمانها» ،به اضـافه «اثاثـه و
مبلمان» فقط ـ 002230222/دالر درج شده است .شرکت نفت درباره این تفاوت قیمت توضیحی نداده است.
 .131حتی اگر رقم اخیر بهعنوان ارزش دفتری صحیح داراییها پذیرفته شود ،روشـن اسـت کـه در اسـتفاده
صرف از قیمت واقعی دفتری ،اثرات تورم و افزایش ارزش داراییها که خواهان آن را اثبات نموده و شرکت نفـت
آن را رد نکرده ،منظور نمیشود .از این رو ،نظر دیـوان ایـن اسـت کـه ارقـام پیشـنهادی خواهـان ارزش معقـول
داراییهای ثابت سدیران را نشان میدهد .از آنجا که خواهان مدعی شده که در این مورد دو نوع شاخص بالنسبه
متفاوت قابل اعمال است ،مقتضی است که میانگین مبالغی که از کاربرد آن دو شاخص به دست میآیـد ،منظـور
63
گردد .بنابراین ،دیوان بر این نظر است که ارزش داراییهای ثابت سدیران ـ 001300431/دالر بوده است.
 .0موجودی انبار

 .137خواهان ادعا کرده است که ارزش موجودی انبار سدیران در موقع مصادره سـدیران بـالغ بـر ـ203000302/
دالر بوده است 64.خواهان در تأیید ادعـای خـود گـزارشهـای انبـار مـاه ژوئـن  3323را (کـه بـه همـان شـیوه
گزارشهای سیسا که در بند  23فوق مورد بحث قـرار گرفـت ،محاسـبه شـده) ارائـه نمـوده کـه ارزش ناخـالص
 .63یعنی میانگین دو رقمی که بدواً ادعا شده (ـ 003200042/دالر) به اضافه افزایش ارزش دارایـیهـا از ژوئـن تـا نـوامبر (بـه میـزان
 3130301دالر) .شرکت نفت نسبت به صحت محاسباتی که خواهان در این خصوص ارائه نموده ،اعتراضی نکرده است.
 .64رقم مزبور در دادخواست  203010408/22دالر ذکر شده بود .مبلغ مورد ادعا در الیحه بعدی خواهان اندکی تعدیل شده است.

حکم شماره 809ـ519ـ8



551

موجودی سه انبار سدیران را ـ 200340030/دالر نشان میدهد .خواهان بابت کاالهایی که در گـزارش ،کـاالی در
حال ترانزیت ذکر شده ،یعنی کاالهایی که در واقع نهایتاً سیسا بدانها دست یافته یا به فروشندگان مسترد شـده،
مبالغی کسر نموده و مبلغ مورد ادعا را به دست آورده است.
 .131همانطور که در بحث مربوط به موجودی انبار سیسا ذکر شد ،شرکت نفت ترازنامه فرضی [منتهی بـه]
تاریخ  12ژوئن  3[ 3323تیرماه  ]3102سدیران را به ثبت رسانده است .شرکت نفت در ستون داراییهای ترازنامه
مزبور ،موجودی انبار را ـ 200240038/دالر ذکر کرده است .خواهان ادعا نموده که تأیید ارزش ناخـالص موجـودی
انبار توسط شرکت نفت (یعنی ارزش ناخالص پیش از کسر کاالهای در حال ترانزیت ،برگشتی و سایر تعـدیالت)،
دال بر آن است که در مورد ارزش موجودی انبار طبق دفاتر و سوابق شرکت ،اختالف مهمی بـین طـرفین وجـود
ندارد .با آنکه شرکت نفت پاسخ داده است که صحت آن ارقام را تأیید نکرده و فقـط بـرای نشـان دادن فزونـی
بدهیهای سدیران بر داراییهای وی بدانها استناد نموده ،ولی این مطلب حائز اهمیت است که شرکت نفـت در
واقع بهعنوان دلیل یکی از ادعاهای مهم خود در این پرونده ،یعنی ورشکستگی ادعایی سدیران ،بـه ارقـام مزبـور
استناد جسته است.
 .130مسأله مهمتر اینکه در آخرین تذکاریه شرکت نفت ،حسابدار آن شرکت اظهار نموده که «برطبق دفاتر
فارسی ،موجودی انبار در تاریخ  00نوامبر [ 3323اول آذرماه  ]3102بالغ بر ـ 202040222/دالر بوده است» ،یعنـی
رقمی که باز بیشتر از مبلغ مورد ادعای سدکو است .همانطور که در باال گفته شد ،شرکت نفت گزارشهای ماه
نوامبر  3323انبار را در اختیار داشته و تسلیم آن در حکم پذیرش ارزش موجودی انبار بوده و مؤیـد آن اسـت کـه
کاالها تقریباً همان قدر ارزش داشتهاند که سدکو ادعا کرده است.
 .134آقای جان کاورد ،حسابدار انگلیسی شرکت نفت ،ارزش موجودی انبار طبق «دفاتر فارسی» را یک سوم
تقلیل داده ،ولی این کار را نه به این جهت انجام داده که انبار موجودی نداشته یا دارای ارزش ویـا مقـادیری کـه
خواهان ادعا کرده ،نبوده است ،بلکه بنا به اظهار حسابدار مزبور« ،همه میدانند که هرگاه قسمت عمده موجـودی
انبار در معرض فروش گذاشته شود ،به دلیل عوامل مختلفی نظر کسری موجودی ،منسـوخ شـدن یاعـدم تمایـل
خریداران به پرداخت قیمت کامل ،ارزش کامل موجودی به دست نمیآید .لذا ارزش قابل تحقـق ،دو سـوم ارزش
65
دفتری ،یعنی ـ( 003020222/دالر) در نظر گرفته شده است».
 .131با توجه به اینکه شرکت نفت ارزش دفتری موجودی انبار در  00نـوامبر [ 3323اول آذرمـاه  ]3102را
پذیرفته ،دلیلی وجود ندارد که بر مبنای این فرض عمل شود که موجودی انبار در صـورت تصـفیه واقعـی ،ارزش
کمتری میداشت (رجوع شود به :بند  082فوق) .لذا دیوان بر این نظر است که ارزش موجودی انبـار سـدیران در
هنگام مصادره ـ 203000302/دالر بوده است.

 .65آقای خسرو آریا ،حسابدار دیگری که شرکت نفت ترازنامه تنظیمی وی را تسلیم نموده ،اظهـار داشـته کـه ارزش دفتـری بایـد بـه
نصف کاهش داده شود.
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ج) ارزش ادعاهای مبتنی بر صورتحساب سدیران

 .133سدیران دو فقره قرارداد حفاری با ایران منعقد کرده بود .یکی از آنها مربوط به اجاره هشت دستگاه دکـل
حفاری به اسکو و دیگری مربوط به اجاره دو دستگاه دکل حفاری به شرکت نفت بود .حسابهای دریافتنی وصول
نشده ناشی از عملیات موضوع این دو قرارداد باید جزئی از ارزش سدیران در هنگام مصادره محسوب شود.
 .3موضوعات کلی
الف) صورتحسابهای اصالح شده

 .101همانطور که در بندهای  330تا  330باال در بحث مربوط به صورتحسابهای سیسـا ذکـر شـد ،پیمانکـار
اندکی پس از اعتراض اسکو یا شرکت نفت برخی از صورتحسـابهـا را اصـالح کـرد و شـرکت نفـت اشـتباهات
دیگری را که در تهیه و ارسال صورتحساب یا در محاسبات خواهان وجود داشـته ،طـی لـوایحش تصـحیح کـرده
است .به شرحی که در باال آمد ،خواهان به این اصالحات ایرادی نگرفته و لذا مورد قبول میباشند.
ب) پرداختهای ریالی

 .103به شرحی که در بندهای  338تا  302باال گذشت ،شرکت نفت پارهای از صورتحسـابهـای دالری را کـه
طبق قرارداد میبایست  80درصد آنها به دالر و فقط  10درصد آن به ریال پرداخت شود ،تماماً به ریال پرداختـه
است .خواهان موافقت کرده است که کلیه پرداختهای ریالی ،از جمله پرداختهای ریـالی اضـافه بـر  10درصـد
یادشده بابت صورتحسابهای خاص را به نرخ قراردادی  22/0ریال برای هر دالر به بستانکار حساب شرکت نفت
منظور نماید.
 .100همچنین بـه شـرحی کـه در بنـد  303فـوق بحـث شـد ،در حکـم حاضـر مقـادیر محکـومٌ بـه بابـت
صورتحسابهایی که تماماً به ریال قابل پرداخت بودهاند ،به نرخ تسعیر آن موقع ،یعنی بـه نـرخ  22/10ریـال بـه
دالر تبدیل خواهد شد.
 .0سابقه قرارداد اسکو

 .101به موجب قرارداد شماره 103ـ022ـ20ـ«( 1قرارداد شماره  )»103که از اول آوریل  30[ 3322فروردینماه
 ]3108به موقع اجرا گذاشته شد ،سدیران هشت دستگاه دکل حفاری بـه شـمارههـای  2 ،2 ،8 ،4 ،1 ،0 ،3و ،31
همراه با پرسنل عملیاتی الزم در ازای حقالزحمه توافقشدهای در اختیار اسکو قرار داد.
 .107اعتصابات اواخر سال  3322که باعث کاهش بهرهبرداری از دکلهای سیسا شد ،تقریباً در همان موقـع
و به همان اندازه موجب کاهش بهرهبرداری از دکلهای سدیران نیز گردید .بالنتیجه در ماههای سپتامبر و نـوامبر
برای مدتی عملیات کامالً متوقف شد .همینطور پس از قتل آقـای گـریم[ ،مـدیر] اسـکو ،سـدیران عملیـاتش را
تعطیل کرد و کارکنان خارجیاش را از ایران بیرون برد و باعث شد کـه عملیـات دکـلهـای حفـاری مقـارن 02
دسامبر [ 3322هفتم دیماه  ]3102متوقف گردد.
 .101خواهان ادعا کرده است که پیش از اول مارس  32[ 3323اسفندماه  ]3102پرسنل ایرانی اسکو شـفاهاً
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به سدیران دستور دادند که دکلها را مجدداً به کار اندازد .شرکت نفت تأیید کرد که طی تلکس مـورخ  02فوریـه
[ 3323هشتم اسفندماه  ]3102به سدیران اطالع داد که «فعالیت خود را که متوقف نموده بود ،مجدداً آغاز نماید و
وفق ماده  40قرارداد ،یک دستگاه حفاری از مجموع  2دستگاه از قرارداد خارج شود» .شرکت نفت تلکس یادشده
را تسلیم نکرده است ،لکن سوابق نشان میدهد که اسـکو در تـاریخ  02فوریـه [ 3323هشـتم اسـفندماه ]3102
تلکسی به شرح زیر مخابره کرده است:
«ایران تقاضا کرده است که یکی از دکلها (دکل شماره  )4که طبق قرارداد عرضه گردیده ،از رده خارج شود.
خواهشمند است جواباً موافقت خود را مبنی بر خارج کردن این دکل اعالم فرمایید».
خواهان طی تلکسی که ظاهراً در تاریخ اول مارس [ 32اسفندماه] به اسکو مخـابره شـده ،تقاضـا کـرده کـه
مراتب زیر تأیید شود :خواباندن دکل شماره  4طبق ماده  40صورت گرفته 66و آغاز  82روز مهلت مقرر برای ایـن
کار از  02فوریه [هشتم اسفند] بوده و در صورت لزوم باید بهرهبرداری از دکل در مدت اخطار ادامه یابد .بعداً اسکو
در تاریخ  3آوریل  02[ 3323فروردینماه  ]3102طی نامهای به آیروس در لندن تأیید کرد که فسـخ اجـاره دکـل
شماره  4به شرحی است که در تلکس سدیران ذکر شده است.
 .100خواهان مدعی شده است که طبق تقاضای شفاهی مبنی بر شروع مجدد کار در اوایل مارس ،عملیـات
دو دستگاه از دکلها ،یعنی دکـلهـای شـماره  1و  2را ازسـرگرفت .سـپس در تـاریخ  02مـارس [ 3323هشـتم
فروردینماه  ]3102شرکت نفت طی نامهای به سدیران ،رسماً به وی اخطار کرد که «این شرکت مایل است کلیه
دکلهای حفاری تحت اجاره در قرارداد شماره 103ـ02ـ20ـ[ 1کذا] جهت آغاز عملیـات در اسـرع وقـت ممکـن،
تجهیز و آماده گردند» .تا  0آوریل  38[ 3323فروردینماه  ]3102سدیران توانست یک دستگاه دکل دیگر ،یعنـی
دکل شماره  2را به کار اندازد ،لکن تا اواخر تابستان نتوانست بهرهبرداری از چهار دستگاه دکل بقیه را ازسرگیرد.
 .104سدیران توضیح داد که چون پرسنل کار آزموده ایرانی به تعداد کافی نبود ،وی نتوانست بالفاصله پـس
از تقاضای شرکت نفت دکلها را از نو به کار اندازد 67.خواهان و در این رابطه ادلـه و مـدارکی ارائـه نمـوده کـه
حاکی است وی اقداماتی جهت آوردن کارشناسان خارجی مورد نیاز به عمل آورد ،لکن قبـل از حصـول موافقـت،
شرکت نفت در  31آوریل  04[ 3323فروردینماه  ]3102به سدیران چنین نوشت:
«پیرو نامه مورخ [ 02/3/2درخواست  02مارس  3323مربوط به شروع مجدد کار دکلها] در مورد راهانـدازی
دستگاههای حفاری آن شرکت که تحت قرارداد فوق در خدمت این شرکت میباشند ،به اطـالع مـیرسـد کـه از
تاریخ نامه ذکر شده تاکنون اقدامی در جهت راهاندازی دستگاههای شماره  8 ،4 ،0 ،3و  31شرکت به عمل نیامده
است ،ضمن محفو داشتن سایر حقوق شرکت که در قرارداد فیمابین پیشبینی شده است ،با استناد به مفاد مـاده
 43قرارداد ،شرکت قرارداد مذکور را از تاریخ  31[ 02/3/04آوریل  ]3323فسخ مینماید .الزم به تذکر اسـت کـه
 .66ماده  40مقرر میدارد که« :طی مدت اعتبار این قرارداد ،شرکت هـر موقـع بخواهـد مـیتوانـد بـا دادن اخطـار کتبـی  82روزه» و
پرداخت هزینههای مصرحه «از استفاده از هریک از هشت دستگاه حفاری موضوع این قرارداد بدون تغییر شرایط قرارداد صرفنظر نماید».
از این رو ،دکل شماره  4از تاریخ  02آوریل [ 3323هشتم اردیبهشتماه  ]3102از قرارداد حذف گردید.
 .67رجوع شود به :بند .3
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دستگاههای  2 ،1و  2که اکنون مشغول کارند میتوانند تا پایان قرارداد در خدمت این شرکت باقی بمانند».
 .101خواهان مدعی شده است که علیرغم نامه مورخ  31آوریل  04[ 3323فروردینماه  ]3102فسخ ادعایی
قرارداد در مورد دکلهای سدیران هرگز به مرحله اجرا در نیامد و هر دو طرف کماکان بـه اجـرای قـرارداد ادامـه
دادند .سدیران به عملیات دکلها ادامه داده و سرانجام کالً شش دستگاه از هفت دستگاه دکل باقیمانـده موضـوع
قرارداد را به کار انداخت .خواهان ادعا مینماید که بهرهبرداری از دکلهای شماره  2 ،1و  2در بهار آغاز شد و تا 2
نوامبر [ 32آبانماه] ادامه یافت و بهرهبرداری از دکلهای شماره  0 ،3و  8کـه در اواسـط اوت شـروع شـد ،تـا 2
نوامبر [ 32آبانماه] نیز ادامه پیدا کرد .دکل شماره  31هرگز دوباره به کار انداخته نشـد .بنـا بـه اظهـار خواهـان،
شرکت نفت صورتحسابها را کماکان ،هرچند فقط به ریال ،پرداخت میکرد .اینکه شرکت نفت ،فسخ قرارداد در
ماه آوریل را قطعی تلقی نکرده ،با این واقعیت تأیید میشود کـه آن شـرکت در  02نـوامبر [ 3323هفـتم آذرمـاه
 ]3102مجدداً اظهار عالقه کرد که قرارداد را فسخ نماید.
 .103شرکت نفت قبول کرده که سدیران توفیق یافت دکلهـای شـماره  2 ،1و  2را در مـاههـای مـارس و
آوریل و دکلهای شماره  0 ،3و  8را «پس از ژوئن  »3323از نو به کار اندازد؛ لکن شرکت نفت ادعا کرده اسـت
که این کار طبق یک «قرارداد الحاقی» که در  02مه [ 3323هفتم خردادماه  ]3102بین شرکت نفـت و سـدیران
منعقد گردیده و شامل برنامه عملیاتی زیر بوده ،صورت گرفته است:
 .3از تاریخ  02فوریه [ 3323هشتم اسفندماه  ]3102از تعداد دکلهایی که پیمانکار به کار انداخته ،طبق ماده
 40قرارداد اصلی ،یک دستگاه حذف و کل تعداد دکلهای مورد بهرهبرداری به هفت دستگاه کاهش خواهد یافت.
 .0از تاریخ  31آوریل  04[ 3323فروردینماه  ]3102پیمانکار طبق ماده  43قرارداد اصلی چهار دستگاه دیگـر
از مجموع دکلها حذف و کل تعداد دکلهای مورد بهرهبرداری را به سه دستگاه کاهش خواهد داد.
 .1از تاریخ  02ژوئن [ 3323هفتم تیرماه  ]3102پیمانکار دو دسـتگاه دکـل جدیـد بـه کـار انداختـه و شـمار
دکلهای در حال بهرهبرداری را به پنج دستگاه خواهد رساند.
 .4از تاریخ  02اوت [ 3323پنجم شهریورماه  ]3102پیمانکار یک دستگاه دکل دیگر به کار انداختـه و شـمار
دکلهای مورد بهرهبرداری را به شش دستگاه خواهد رساند.
 .0در صورتی که نیازهای عملیاتی شرکت تغییر یابد و عدم لزوم اجرای بندهای  1و  4باال به اطالع پیمانکار
برسد ،هزینههای پیمانکار بابت نگهداری پرسنل الزم برای بهـرهبـرداری از دکـلهـای مـذکور جهـت بررسـی و
پرداخت به شرکت تسلیم خواهد شد .شرکت فقط در قبال پرداخت هزینههای پرسنلی مسئولیت خواهد داشت.
شرکت نفت ادعا کرده که «قرارداد الحاقی توسط معـاون مـدیرعامل سـدیران» امضـا شـده ،لکـن «نسـخه
 .68طبق ماده 8ـ3ـ 43زودترین تاریخ فسخ ادعایی میتوانست  02آوریل [ 3323هشتم اردیبهشتماه  ،]3102یعنی تاریخی باشـد کـه
موعد اخطار  30روزه قراردادی منقضی میگردید .این نامه حاکی از آشفتگی اوضاع در آن وقت است ،چه در نامه شرکت نفت که ظـاهراً
به منظور فسخ قرارداد نوشته شده ،به این مطلب که دکل شماره  ،4قبالً یعنی در  02آوریل [ 3323هشتم اردیبهشتماه  ]3102از شمول
قرارداد خارج گردیده ،توجهی نشده است .در واقع به شرحی که در زیر خواهد آمد ،شرکت نفت در اواخر نـوامبر  3323بـار دیگـر درصـدد
فسخ قرارداد برآمد.
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مصدقی» که تسلیم نموده فاقد امضا یا تاریخ بوده وصرفاً مهری با این عبارت که «توسط شرکت و پیمانکار امضا
شد» دارد که از آن معلوم نمیشود آن کسی که ظاهراً سند را از جانب سدیران امضا کرده ،کیست .شـرکت نفـت
مدعی شده است که قرارداد اصالحی «به تقاضای مدیران ایرانی پیمانکار و پیش کشیدن نیازهای مالی بـه علـت
خارج از دسترس بودن ذخیره دالری و تحت کنترل خواهان بودن آن ذخایر ،منعقد شده است».
 .111وقتی که آقای تورن ،مدیرعامل سدیران ،چند ماه بعد قرارداد الحاقی را دریافت کرد ،تلکسی به شرکت
نفت مخابره و ضمن رد قرارداد متذکر شد که هیچیک از مدیران ایرانی سدیران اجازه نداشته چنین تغییـری را در
قرارداد بدهد .در تلکس همچنین بار دیگر یادآوری شده بود که «هر سندی که شرکت حفاری سـدیران را متعهـد
سازد ،باید به امضای مدیرعامل برسد» و اضافه شده بود که «کارل اف.تورن ،کماکان مدیرعامل شـرکت حفـاری
سدیران میباشد».
 .113سدیران پس از آنکه در تابستان تالش کرد که روابطش را با شرکت نفت به حالـت عـادی برگردانـد،
سرانجام با ارسال تلکس مورخ  2نوامبر  32[ 3323آبانماه  ]3102خود اقدام به فسخ قرارداد نمود .فسخ قـرارداد،
ظاهراً به استناد ماده  44آن صورت گرفته که سدیران را مجاز مینماید به دلیل عدم تأدیـه مبـالغ قابـل پرداخـت
«ظرف مدتی معقول» قرارداد را فسخ کند .در پاسخ سدیران ،شرکت نفت نیز در تـاریخ  02نـوامبر [ 3323هفـتم
آذرماه  ]3102با استناد به «قصور ،ضعف مدیریت ،فقدان مهارت کافی همراه با کمبـود وسـایل الزم» ،قـرارداد را
فسخ کرد .همانطور که دیوان نظر داده است تا آن موقع دولت کنترل سدیران را در دست گرفته بود.
 .1ادعاهای مبتنی بر صورتحسابهای مرتبط با قرارداد اسکو

 .110شرایط قرارداد شماره  103اساساً مشابه شرایط قرارداد شماره  113سیسا با اسکو است .صورتحسـابهـای
مربوط به مواد خاص قرارداد همراه با ایرادات شرکت نفت راجع به پرداخت آنها ،بـه ترتیـب مـورد بررسـی قـرار
خواهد گرفت.
 .111ولی قبل از بررسی شرایط خاص قرارداد ،الزم است ادعـای شـرکت نفـت دایـر بـر ایـنکـه «قـرارداد
الحاقی» مورخ  04مه [ 3323سوم خردادماه  ]3102الاقل در بعضی موارد جایگزین قـرارداد شـماره  103شـده و
تعداد دکلهای مورد بهرهبرداری طبق قرارداد شماره  103را کاهش داده ،بررسی شود .همانطور که در باال ذکـر
شد ،شرکت نفت نسخه امضا شده قرارداد ادعایی مزبور را تسلیم نکرده است .حتی در صورت بـه ثبـوت رسـیدن
ادعای شرکت نفت دایر بر اینکه قرارداد به امضای آقای دهقان ،معاون ایرانی مدیرعامل سدیران رسیده بوده ،به
نظر نمی رسد که کارکنان ایرانی سدیران بهتنهایی و بدون تصویب آقای تورن مدیرعامل شرکت که در آن موقـع
در دبی مستقر بود ،قادر بوده باشند چنین تغییری را در قرارداد بدهند .به طوری که گفته شد ،آقای تورن به محض
اطالع از قرارداد ادعایی در پاییز  ،3323از جانب سدیران آن را مردود و غیرمجاز شمرد .از تلکس مورخ  04ژوییـه
[ 3323دوم مردادماه  ]3102روشن است که در واقع آقای تورن در آن موقع از قرارداد الحاقی ادعـایی بـیاطـالع
بوده است؛ چه وی در آن تلکس ناخرسندی خود را از قصور شرکت نفت در بیاطالع گذاشـتن سـدیران در مـورد
تعداد دکلهایی که شرکت میخواست مورد بهرهبرداری قرار گیرد ،یعنی اطالعاتی که قرارداد الحـاقی بـه منظـور
گنجاندن آنها منعقد گردیده بود ،ابراز داشت .بنابراین ،قرارداد ادعایی ،حتی به فـرض اصـالت ،غیرمجـاز بـوده و
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نمیتواند الزامآور تلقی شود .لذا دیوان شرایط قرارداد اصلی را کامالً نافذ و معتبر میشمارد.
الف) ماده 3ـ0

 .117طبق ماده 3ـ 8قرارداد ،نرخهای اصلی اجاره دکلهای حفاری و بهرهبرداری از آنها به شرح زیر است:
3ـ . 0شرکت (اسکو) طبق جدول شماره هفت این قرارداد حقالزحمه پیمانکار (سدیران) را طبق نرخهای زیر
پرداخت خواهد کرد:
ـ 30302/دالر امریکا
نرخ روزانه
ـ 30100/دالر امریکا
نرخ آمادهبهکار
ـ 00800/دالر امریکا
نرخ فورسماژور
ـ 20341/دالر امریکا
نرخ با تخفیف
مبلغ مقطوع طبق ماده 4ـ8
نرخ انتقال
خواهان ادعا نموده که مبلغ ـ 3102240324/دالر از صورتحسابهایی کـه طبـق مـاده 3ــ 8صـادر گردیـده،
پرداخت نشده است.
 .111شرکت نفت ایراد گرفته است که از مبلغ مورد ادعا باید ـ 3208880203/دالر بابت مـدتی کـه دکـلهـا
متوقف بودند ،ـ 0220140/دالر بابت صورتحسابهایی که حسـب ادعـا دریافـت نشـده و ـ 0200222/دالر بابـت
اشتباهات سدیران در صورتحسابها کسر شود .شرکت نفت همچنین مدعی شده که عالوه بر مبالغی که خواهان
ذکر کرده ،مبلغ ـ 302820222/دالر نیز پرداخته است .بدینسان شرکت نفت اذعـان کـرده کـه بـه طـور خـالص
ـ 4300222/دالر قابل پرداخت میباشد .مانند قرارداد شماره  ،113شـرکت نفـت تقریبـاً کلیـه صورتحسـابهـای
صادره بابت دکلهای مورد بهرهبرداری را (گرچه به طوری که در زیر بحث شده ،تماماً به ریال) پرداخت میکـرد.
لذا قسمت اعظم اختالف طبق ماده 3ـ 8قرارداد حاضر راجع به صورتحسابهایی است که سدیران براساس «نرخ
آمادهبهکار» برای مواقعی که دکلها به علت اعتصابات ماههای سپتامبر و نوامبر  3322و متعاقـب خـروج پرسـنل
خارجی در اواخر دسامبر  3322خوابیده بودند ،صادر کرده است.
 .110شرکت نفت مدعی شده است که بابت دورههایی که عملیات کامالً متوقف بوده نباید چیـزی پرداخـت
شود .خواهان به نامه مورخ  32ژانویه  02[ 3323دیماه  ]3102که اساساً مشابه همـان نامـه مـرتبط بـا قـرارداد
سیسا با اسکو است ،استناد کرده و خود را محق میداند که بابت دورههای راکد بودن [دکلها] به نرخ آمادهبهکـار
اجاره دریافت نماید .این نامه را که سدیران به اسکو فرستاده آقای بوش« ،مدیر حفاری» اسـکو هـم امضـا کـرده
است .در این نامه ،سدیران از آقای بوش خواسته که تأییدیهای دایر بر ایـن صـادر نمایـد کـه سـدیران در طـول
اعتصابات اواخر سال  3322صورتحسابها را صحیحا ًبه نرخ آمادهبهکار برای اسکو ارسال داشته است و نیز از وی
خواسته تأیید کند که متعاقب خروج کارکنان خارجی اسکو و سدکو در اواخر دسامبر سال  3322اسکو به سـدیران
دستور داده عملیات را متوقف و وضعیت آمادهبهکار را حفظ و صورتحسابها را به نرخ آمادهبهکـار ارسـال نمایـد و
سدکو تأییدیه مورد درخواست را دریافت کرده است.
 .114همانطور که در بندهای  308تا  311باال در رابطه با دکلهای سیسا بحث شد ،به نظر مـیرسـد کـه

حکم شماره 809ـ519ـ8



515

نامه بوش معتبر بوده است .این نامه ،و اینکه اسکو صورتحسابهای به نرخ آمـادهبـهکـار مربـوط بـه دورههـای
اعتصاب را پرداخته ،دلیل کافی بر این امر است که اسکو نرخهای آمادهبهکار بـرای دورههـای اعتصـاب را مجـاز
شمرده است .از این رو ،دیوان بر این نظر است که اسکو به سدیران اجازه داده که در طول مدت اعتصاب در اواخر
سال  3322دکلهایش را در وضعیت آمادهبهکار نگهدارد و بنابراین ،صورتحسابهای ارسالی به نرخ آمادهبهکار در
طول مدت اعتصاب ،قابل پرداخت میباشد.
 .111لکن همانطور که باز در باال بحث شد ،دیوان بر این نظر است که اختیار آقای بوش تا آن درجه نبـوده
که چنان تغییراتی در قرارداد بدهد که پرداخت نرخ آمادهبهکار در درازمدت یعنی پس از عزیمت کارکنان خارجی را
نیز در بر گیرد .چون جز اجازه آقای بوش هیچگونه دلیلی مبنی بر تجویز چنین تغییری در شرایط قـرارداد توسـط
اسکو وجود ندارد ،به نظر دیوان اجازه اعمال نرخ آمادهبهکار برای دوره توقف عملیات بعد از خـروج کارکنـان ،بـه
نحو صحیح داده نشده است .بهعکس ،به نظر میرسد دورههای رکود در درجه اول ناشی از عـواملی بـوده کـه در
حکم فورسماژور میباشند.
 .113بنابراین ،صورتحسابهای صادره به نرخ آمادهبهکار برای دوره بعـد از خـروج کارکنـان ،حقـاً بـه نـرخ
فورسماژور قابل پرداخت است .در پرونده حاضر ،این دوره از تاریخ  02دسامبر [ 3322هفتم دیماه  ]3102شروع
و ظاهراً تا  13مارس  33[ 3323فروردینمـاه  ]3102تقریبـاً در زمـانی کـه سـه دسـتگاه از دکـلهـای سـدیران
(دکلهای شماره  2 ،1و  )2و همچنین پنج دستگاه از شش دستگاه دکل سیسا از نو شـروع بـه کـار کـرد ،ادامـه
داشته است.
 .171پس از  13مارس [ 33فروردین ماه] ،همانطور که در باال نتیجه گرفتـه شـد (رجـوع شـود بـه :بحـث
مربوط به دکل شماره  22سیسا در بندهای  343و  340فوق) ،نرخ صحیح قابل پرداخت بابـت صورتحسـابهـای
مابهاالختالف دکلها ،نرخ روزانه میباشد .گرچه دکلهای شماره  0 ،3و  8ماهها پس از صدور دسـتور ،آغـاز بـه
کار نکردند و دکلهای شماره  4و  31هرگز کارشان را از سر نگرفتند 69،با این حال ،دلیل عدم توانایی سـدیران
به ازسرگیری عملیات دکلها ،این بود که شرکت نفت کارکنان اصلی سیسا و سدیران را به پـروژههـای خـودش
مأمور کرده بود .از این رو ،نرخ روزانه ،قطع نظراز اینکه عملیات واقعاً از چه موقعی آغاز شده ،از تاریخ  13مـارس
 33[ 3323فروردینماه  ]3102تا هنگام ختم قرارداد ،در مورد کلیه دکلها قابل اعمال میبوده است .دیوان بر این
نظر است که قرارداد در مورد دکل شماره  4در تاریخ  02آوریل [ 3323هشـتم اردیبهشـتمـاه  ]3102و در مـورد
هفــت دســتگاه دک ـل دیگــر در  2نــوامبر  32[ 3323آبــانمــاه  ]3102فســخ گردی ـده اســت ،ول ـی مثــل مــورد
صورتحسابهای سیسا ،صورتحسابهای مربوط به دکلهایی که واقعاً کار نمیکردند ،نه به نرخ روزانه ،بلکـه بـه
نرخ آمادهبهکار ،تهیه و ارسال میگردید .بنابراین ،مبلغ حکم به مقدار مورد ادعا محدود خواهـد شـد .لـذا سـدیران
طبق صورتحسابها مبلغ ـ 308230823/دالر بابت دوره اعتصاب ،مبلغ ـ 108230823/دالر بابت صورتحسابهـای
 .69مدت اخطار  82روزه برای دکل شماره  4که به تقاضای شرکت نفـت در  02فوریـه [ 3323هشـتم اسـفندماه  ]3102عملیـات آن
خاتمه یافت ،ظاهراً مقارن  02آوریل [ 3323هشتم اردیبهشتماه  ]3102به پایان رسید .طبق تشریفات فسخ ،دکل میبایسـتی تـا پایـان
آن مدت کار میکرد ،لکن دستگاه مزبور هرگز از نو به کار انداخته نشد.
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دوره فورسماژور و مبلغ ـ 103400002/دالر بابت دوره پس از  13مارس  33[ 3323فروردینماه  703102طلبکـار
است.
 .173بهعالوه ،شرکت نفت دریافت هفت صورتحساب ،جمعاً به مبلغ ـ 0220140/دالر را تکذیب کرده است.
خواهان رونوشت آن صورتحسابها را تسلیم نکرده و توضیحی هم در مورد عدم تسلیم آنها نـداده اسـت .طبـق
خالصه صورتحسابهای خواهان ،کلیه این صورتحسابها در تاریخ  12ژوئن [ 3323نهم تیرمـاه  ]3102صـادر و
در جلو شماره هر صورتحساب حروف « »ACCدرج شده است .از آنجا که سدیران معمـوالً در آخـرین روز مـاه
ایرانی صورتحساب می فرستاده و نه آخرین روز ماه میالدی و مطابق معمول الزم بود صورتحسابهـای کارهـای
انجام شده در  00ژوییه [ 13تیرماه] ارسال گردد ،ولی صورتحسابهای مـذکور صورتحسـابهـای ویـژه تعهـدی
) (accrualبه شمار میرفتند که به منظور نشان دادن مبالغ تعهدات ایجـاد شـده تـا تـاریخ  12ژوئـن 3[ 3323
تیرماه  ]3102تنظیم گردیده بودند.
 .170دلیل صدور این صورتحسابها ظاهراً این بوده که سدکو بـدواً ارزش دعـاوی مبتنـی بـر صورتحسـاب
سدیران را فقط تا  12ژوئن  3[ 3323تیرمـاه  ]3102مطالبـه مـیکـرد .بنـابراین ،محتمـل اسـت کـه واقعـاً ایـن
صورتحسابها هرگز وجود خارجی نداشـتهانـد .فـیالواقـع ،خواهـان غیـر از ذکـر فهرسـتوار آنهـا در خالصـه
تسلیمیاش ،مدرک دیگری دال بر وجود آنها یا ارسال آنها به شرکت نفت ارائه نداده است.
 .171اما حتی اگر این صورتحسابهای ویژه ارسال هم نشده باشد ،در ارزیابی صحیح داراییهای سدیران در
هنگام مصادره باید صورتحسابهای مربوط به کار انجام شده یا وصولیهای آخرین هفته ماه ژوئن  3323منظـور
گردد .در محاسبات سدکو مربوط به مطالبات دوره اول ژوییه تا  00نوامبر [ 3323دهم تیرماه تا اول آذرماه ]3102
(که پس از صدور قرار دیوان مبنی بر اینکه سدیران نه طبـق فـرض خواهـان در  12ژوئـن [ 3323نهـم تیرمـاه
 ،]3102بلکه در  00نوامبر [ 3323اول آذرماه  ]3102مصادره گردیده ،تسلیم شده) ،صورتحسابی بابت مـاه ژوئـن
وجود ندارد .بنابراین ،برای منعکس نمودن ارزش کار انجام شـده در فاصـله بـین  03ژوئـن  13[ 3323خردادمـاه
( ]3102یعنی هنگامی که صورتحسابهای قبلـی صـادر شـده)،و  12ژوئـن [ 3323نهـم تیرمـاه  ،]3102دیـوان
صورتحسابهای « »ACCرا بهعنوان مدرک ارزش ادعای مبتنی بر صورتحسابهای سدیران علیه شرکت نفـت
میپذیرد .صورتحسابهای مزبور بالغ بر ـ 0220140/دالر میباشند.
 .177هیچ مبلغ مورد مطالبه دیگری قابل پرداخت نیست .مبلغ ـ 0200228/دالری که سدکو مطالبه کرده ،به
دلیل اصالح صورتحسابها و جایگزینی آنها با صورتحسابهای بعدی «ب» کـه توسـط شـرکت نفـت تسـلیم
 .70این ارقام به شرح زیر به دست آمده است :حکم به مبالغ کامل مورد ادعا بابت صورتحسابهای دوره اعتصاب 82/84 ،درصد مبالغ
صورتحسابهای ارسالی بـه نـرخ آمـادهبـهکـار در دوره فـورسمـاژور (ــ 108230333/دالر=  × %82/84ــ 802820022/دالر) ،و (مبلـغ
ـ 103400002/دالر) مورد ادعا به نرخ آمادهبهکار به شرح مندرج در صورتحساب بابت مدتی که حقاً به نرخ روزانه قابل ادعـا بـوده اسـت.
 10درصد مبالغ مندرج در صورتحساب مورخ  02آوریل  13[ 3323فروردینماه  ]3102در جمع کل فورسماژور (بابـت مـدت  03تـا 13
مارس  3 /تا  33فروردین) و  80درصد صورتحسابها در جمع کل نرخهای آمادهبهکار (از اول تا  02آوریل  30/تا  13فروردین) ،منظـور
شده است .ارقام مزبور شامل مبالغ بعد از  12ژوئن [ 3323نهم تیرماه  ]3102نیست ،چه این ارقام به طـور جداگانـه در بنـدهای  408تـا
 480زیر بررسی شده است.
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گردیده ،رد میشود .مبالغ دیگر نیز به دلیل اینکه قبالً پرداخت گردیدهاند ،رد میشوند .مبلغ ـ 2320832/دالر باید
بابت  80درصد چند صورتحساب دالری که تماماً به ریال پرداخت شده و لذا مـورد قبـول خواهـان قـرار نگرفتـه،
منظور شود .همانطور که در باال گفته شد ،کلیه پرداختها ،اعم از اینکه به ریال یا به دالر صورت گرفته باشـد،
باید به طور کامل [جزء پرداختیهای خوانده] منظور گردد.
 .171عالوه بر این ،مبلغ ـ 2830122/دالر باید بهعنوان پرداخت بابت سـه فقـره صورتحسـابی کـه خواهـان
آنها را پرداخت نشده محسوب مـیدارد ،منظـور گـردد .شـرکت نفـت مـدارکی تسـلیم نمـوده حـاکی از آنکـه
صورتحسابها را طی چکی به تاریخ اول اوت  32[ 3323مردادماه  ]3102پرداخته است .ظاهراً نتیجهگیری قبلـی
خواهان دایر بر اینکه شرکت در  12ژوئن [ 3323نهم تیرماه  ]3102مصادره شده ،منجر بدان گردیده که وی این
مبلغ را پرداخت نشده محسوب نماید .خواهان چیزی از مبالغ دریافتی پس از آن تـاریخ را قابـل منظـور کـردن در
حساب ندانسته و در عین حال تصدیق کرده است که در واقع چند فقره پرداخت که جمعـاً بـالغ بـر ـ408280204/
دالر میشده ،در فاصله بین اول ژوییه و  00نوامبر  32[ 3323تیرماه و اول آذرماه  ]3102دریافت و پیشنهاد کرده
است که دریافتیهای مزبور یا مبالغی که مدعی است بابـت آن دوره طلبکـار بـوده ،پایاپـای شـود .بـا توجـه بـه
نتیجهگیری دیوان مبنی بر ایـنکـه سـدیران در تـاریخ  00نـوامبر [ 3323اول آذرمـاه  ]3102مصـادره گردیـده،
پرداختهای مزبور را باید بابت صورتحسابهایی دانست که پرداخت به منظور تصفیه آنهـا انجـام گرفتـه اسـت
(البته این پرداختها نباید در مواردی که جهت تهاتر صورتحسابهای صادره پیش از  12ژوئن [نهـم تیرمـاه] بـه
کار رفته ،مجدداً در پرداخت تعهدات ماههای ژوییه تا نوامبر منظور گردد (رجوع شود به :بند  480زیر) .بدینسـان،
سه فقره صورتحسابی که جمعاً بالغ بر ـ 2830122/دالر میشوند ،پرداخت شده تلقی میگردند.
 .170خالصه آنکه دفاتر سدیران در هنگام مصادره باید رقم دریافتنی بابت صورتحسابهـای صـادره طبـق
ماده 3ـ 8را مبلغ ـ 302230432/دالر نشان دهد.
ب) ماده 0ـ0

 .174در ماده 0ـ 8قرارداد فرمولی برای تعدیل افزایش یا کاهش هزینههای کارگری ،مواد و مصالح ویـا حمـل و
نقل نسبت به سطح هزینهها در اول آوریل  30[ 3322فروردینماه  ]3108در نظر گرفته شده بـود .خواهـان ادعـا
کرده است که رقم خالص صورتحسابهای صادره بابت این قبیـل تعـدیالت کـه پرداخـت نشـده ،کـالً بـالغ بـر
ـ 001280342/دالر میشود .شرکت نفت پذیرفتـه کـه بـهطـور خـالص مبلـغ ـ 302380242/دالر قابـل پرداخـت
می باشد 71.شرکت نفت به محاسبات خواهان در مورد مبلغ تعدیل ایرادی نگرفته ،لکن استدالل کرده است که از
مبالغ مورد ادعا باید سه قلم کسر شود.
 .171مهمتر از همه ،شرکت نفت به تعداد کثیری از صورتحسابهایی که در دوران بیکـاری دکـلهـا صـادر
شده ،یعنی اساساً همان مدتی که شرکت نفت نسبت به پرداخت نرخ آمادهبهکار یا نرخ دیگـری طبـق مـاده 3ــ8
معترض بوده ،ایراد گرفته است .دیوان داوری نرخهای صحیح قابل پرداخت برای دکلها را در مدت اعتصاب و
 .71این رقم ظاهراً شامل اشتباهات حسابداری به مبلغ ـ 200201/دالر به نفع خواهان است.
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طی دوره بعد از خروج کارکنان خارجی ،تعیین کرده است .به دالیل مشـروح در بنـدهای  343و  302فـوق ایـن
قبیل تعدیالت به نحو مقتضی در مورد مبالغ مزبور نیز صورت گرفته است .بنابراین ،ایراد شرکت نفت رد میشـود
72
و مبلغ ـ 302380023/دالر بابت صورتحسابهای صادره در دوره رکود دکلها در حکم منظور میگردد.
 .173شرکت نفت مضافاً مدعی شده است که تعداد هفت فقره صورتحساب ،جمعـاً بـه مبلـغ ـ 200013/دالر
دریافت نشده است .صورتحسابهای مزبور که با حروف « »ACCدر جلو شماره صورتحساب مشخص شـدهانـد،
صورتحسابهای «تعهدی» محسوب میگردند .همانطور که در باال بحث شد ،این صورتحسابها بهویـژه بابـت
دوره بین تاریخ معمولی صدور صورتحساب ،یعنی پایان هر ماه ایرانی و دورهای که خواهان بدواً تصمیم بـه قطـع
ادعای مربوط به صورتحسابهایش گرفت ،یعنی  12ژوئن [ 3323نهم تیرماه  ]3102صادر شده بودند .به دالیلـی
که در باال بحث شد ،نظر دیوان این است که مبلغ صورتحسابها باید قابل پرداخت باشد.
 .111دو فقره صورتحساب مورد مطالبه بعداً به شرحی که شرکت نفت نشان داده ،تصحیح شـدند .لـذا مبلـغ
پرداخت نشده مورد مطالبه طبق این صورتحسابها به میزان ـ 12/088/دالر،رد میشود.
73
 .113بنابراین ،حساب دریافتنی طبق ماده 0ـ 8باید در دفاتر سدیران مبلغ ـ 003320304/دالر باشد.
ج) ماده 7ـ 0و 4ـ0

 .110طبق مواد 4ـ 8و 2ـ 8سدیران حق داشت هزینه نقل و انتقالهای ضروری کمپ و دکـل در طـول مـدت
قرارداد را به نرخهای معینی دریافت کند .طبق ادعای خواهان ،از این بابت مبلغ ـ 0220212/دالر پرداخـت نشـده
است.
 .111شرکت نفت استدالل کرده است که در حال حاضر ،دیگـر چیـزی از آن بابـت قابـل پرداخـت نیسـت.
شرکت نفت اظهار داشته که مبلغ ـ 3120000/دالر پرداخته و خواهان آن را به حسـاب وی منظـور نکـرده اسـت.
شرکت نفت ،مابهالتفاوت این ارقام را بر مبنای صورتحسابی به مبلغ ـ 3410228/دالر بابت انتقال دکل شماره  4و
کمپ که بنا به گفته وی ،هرگز صورت نگرفته ،قابل پرداخت نمیداند؛ گرچـه قبـول کـرده کـه در صورتحسـاب
دیگری ،مبلغ ـ 020/دالر به نفع خواهان اشتباه شده است.
 .72این مبلغ به طریق زیر به دست میآید :همچنانکه در مورد صورتحسابهای مشابه موضوع ماده 3ـ 8عمل شد ،مبـالغ منـدرج در
صورتحسابهای صادره ( 28/233دالر) در دورههای اعتصاب ،عیناً پذیرفته میشود .مبلغ صورتحسابهای صـادره در دوره فـورسمـاژور
به  82/84درصد مبالغ مندرج در آنها کاهش داده شـده تـا کـاهش مشـابه در مبـالغ مـورد حکـم طبـق مـاده 3ــ 8را مـنعکس نمایـد
(ـ 4830433/دالر =  × 82/84%ـ 283/214/دالر کل مبلغ مندرج در صورتحساب) .مبالغ مورد حکم بابت دوره بیکاری پس از  13مارس
 33( 3323فروردینماه  )3102به ترتیبی که در مورد صورتحسابهای مشابه طبق ماده 3ـ 8عمل شـده ،بـه مبـالغ صورتحسـاب (یعنـی
ـ 4280111/دالر) محدود گردیده است ،هرچند که عمالً نرخ باالتر روزانه قابل اعمال بوده است.
 .73یعنی ـ 28/233/دالر (دورههای اعتصاب) به اضافه ـ 4830433/دالر (دورههای فورسماژور) به اضافه ـ 4280113/دالر (دورههـای
عملیاتی مورد حکم به نرخ آمادهبهکار) به اضافه ـ 220141/دالر (صورتحسابهـای  )ACCبـه اضـافه ـ 302380242/دالر (مـورد قبـول،
شامل ـ 200301/دالر اشتباه به نفع خواهان)=  003320304دالر.
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 .117الزم به یادآوری است که دکل شماره  4بهطور مشخص در تاریخ  02فوریه [هشتم اسفند] بـدون ذکـر
دلیل از قرارداد حذف شد و این امر در  02آوریل [ 3323هشتم اردیبهشتماه  ]3102قطعیت یافـت .بـه صـراحت
ماده  40در صورت چنین فسخی «شرکت باید معادل هزینه انتقال دکـل بـه اهـواز را پرداخـت نمایـد» .بـه نظـر
می رسد که بابت این مبلغ ،طبق این ماده صورتحساب صادر شده باشد .لذا ایراد شرکت نفت مبنی بر اینکه «کار
هرگز انجام نشده» ،وارد نیست؛ چه تعهد پرداخت بابت خدمات نبوده ،بلکه جنبه نـوعی خسـارت تعیـین شـده در
قرارداد را داشته است .بنابراین ،ایراد شرکت نفت مردود و صورتحساب قابل پرداخت شناخته میشود.
 .111در رابطه با استدالل شرکت نفت که خواهان پرداختهای شـرکت را کـمتـر نوشـته ،دیـوان مالحظـه
مینماید که مبالغی که پرداخت نشده محسوب گردیدهاند ،معادل  80درصد بخش دالری صورتحسابهایی اسـت
74
که تماماً به ریال پرداخت گردیده و لذا باید پرداخت شده تلقی شود .با افزودن مبلغ ـ 020/دالر اشتباه محاسـبه
به مبلغ صورتحساب ،جمعاً مبلغ ـ 3440182/دالر بابت مواد 4ـ2/8ـ 8به دست میآید.
د) ماده 1ـ0

 .110طبق ماده 0ـ 8سدیران متعهد بوده وسایل حفاری بیشتری را به نرخهای معین در اختیار سـدکو بگـذارد.
خواهان ادعا کرده که از این بابت مبلغ ـ 3010301/دالر و ـ 303210382/ریال پرداخت نشده است.
 .114شرکت نفت در مورد مبلغ پرداخت نشده صورتحسابهای ریالی ،با خواهان موافق بوده ،لکن اسـتدالل
کرده که باید از مانده صورتحسابهای دالری مربوط به دورههای بیکاری دکلهای مورد بحث مبلـغ ـ3220348/
دالر کسر شود و لذا مانده پرداخت نشده مورد قبول شرکت نفت ،فقط ـ 340322/دالر میباشد.
 .111ولی از قرارداد چنین بر نمیآید که پرداخت اجارهبهای این وسایل طبق ماده 0ـ 8منوط به بهرهبـرداری
عملی از دکلها باشد .طبق قرارداد پرداخت بابت وسایل عرضه شده ،به نرخ مورد توافق مشخص گردیـده اسـت.
هیچگونه ذکری از این نرفته که اجاره وسایل باید فقط هنگامی که دکل مورد بهرهبرداری است ،پرداخـت شـود و
به دورههای فورسماژور یا وضعیت آمادهبهکار اجارهای تعلق نگیرد .بنابراین ،ایـراد شـرکت نفـت مـردود شـناخته
میشود.
 .113بدینسان مبلغ ـ 3010301/دالر و ـ 303210382/ریال (برابر ـ 020242/دالر پس از تسـعیر) کـه جمعـاً
ـ 3030322/دالر میشود ،باید بهعنوان حساب دریافتنی سدیران طبق ماده 0ـ 8منظور شود.
هـ) ماده 0ـ0

 .101در این ماده پرداخت اجارهبهای اضافی به علت فرسایش بیشتـر دسـتگاههـای سـدیران بـه هنگـام حفـر
«چاههای انحرافی» پیشبینی شده است .خواهان مدعی است کـه طبـق دسـتورات اسـکو ،سـدیران «چـاههـای
 .74شرکت نفت ادعا کرده که اشتباه دیگری در خالصه صورتحساب خواهان وجود دارد ،بدین قرار که خواهان یک فقره صورتحسـاب
را به میزان ـ 330840/دالر کمتر نوشته ،ولی ضمناً مدعی شده که مبلغ صحیح به طور کامل پرداخت گردیده است .چون خواهان در این
مورد هیچ اظهارنظری نکرده ،دیوان میپذیرد که صورتحساب مزبور پرداخت شده است.
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انحرافی» حفر نموده و بابت آنها صورتحسابی جمعاً به مبلغ ناخـالص ـ 320280/دالر صـادر کـرده کـه پـس از
کسورات مالیاتی و مبالغی که قبالً پرداخت شده ،مبلغ ـ 80214/دالر به صورت مبلغ مورد ادعا بـاقی مانـده اسـت.
شرکت نفت این رقم را به استثنای یک اشتباه در محاسبه که آن را به میزان ـ 2/دالر کاهش میدهد ،قبول دارد.
خواهان اعتراضی به این امر نکرده است .لذا مبلغ صحیحی که طبق ماده 8ـ 8به سدیران قابل پرداخت مـیباشـد
باید ـ 80208/دالر قید گردد.
و) ماده 3ـ1ـ0

 .103در این ماده پرداخت مبالغ اضافی در رابطه با حفاری در نقاط دور افتاده پیشبینی شده است .خواهان ادعـا
کرده که دو دستگاه از دکلها ،یعنی دکـلهـای شـماره  4و  31در نقـاط دور افتـاده حفـاری مـیکردنـد و بابـت
صورتحسابهای صادره طبق ماده 3ـ2ـ 8مبلغ ـ 410341/دالر و ـ 003240842/ریال پرداخت نشده است.
 .100شرکت نفت قسمت اعظم مبلغ مورد ادعا بابت صورتحسابهای دالری را رد و فقـط ـ 30320/دالر آن
را بهعنوان مبلغ قابل پرداخت قبول کرده است .صورتحسابهای رد شده مربوط به دورههایی است که دکلها کار
نمیکردهاند .در قرارداد ذکر شده که مبلغ اضـافی قابـل پرداخـت جهـت حفـاری در نقـاط دور افتـاده عـالوه بـر
«نرخهای دیگری است که در این سند تعیین شده» که ظاهراً شامل نرخهای فورسماژور و آمادهبهکار مـیشـود.
بنابراین ،طبق قرارداد بیکار بودن دکل مستقر در یک نقطه دور افتاده تأثیری بر استحقاق سدیران بـرای دریافـت
هزینههای حفاری در نقاط دور افتاده طبق ماده 3ـ2ـ 8ندارد .لذا اعتراض شرکت نفت رد میشود.
 .101شرکت نفت در رابطه با صورتحسابهای ریالی اظهار داشته که رقم مورد ادعای خواهان باید به میزان
 0/0درصد دیگر ،یعنی به میزان ـ 0240433/ریال بابت مالیات پیمانکار کاهش داده شود؛ ولـی روشـن اسـت کـه
صورتحسابها پس از کسر مالیات متعلقه صادر شده است .در هریـک از ایـن صورتحسـابهـا درسـت مثـل هـر
صورتحساب دیگری که سدیران صادر کرده ،بهروشنی قید شده« :جمع خالص بدهی شما» .بنابراین ،دلیلی نیست
که تصور شود که در این صورتحسابهای بخصوص به جای ذکر مبلغ خالص ،مبلـغ ناخـالص ذکـر شـده اسـت.
خالصه تسلیمی خواهان حاکی است که  0/0درصد مالیات قبالً از مبالغ مورد ادعا کسر شده است .لذا ایراد شرکت
نفت مردود شناخته میشود.
 .107از این رو ،دفاتر سدیران باید مبلغ ـ 410341/دالر و ـ 003240842/ریال (برابـر ـ 400408/دالر پـس از
تسعیر) که جمعاً ـ 200200/دالر میشود ،بهعنوان حساب دریافتنی طبق ماده 3ـ2ـ 8نشان دهد.
ز) ماده 3ـ0

 .101در ماده 3ـ 8قرارداد ،تأمین پرسنل اضافی مورد نیاز اسکو پیشبینی شده است .سدکو طبق این ماده مبلـغ
ـ 201240400/ریال به عنوان مانده حساب مطالبه می نماید .شرکت نفت استدالل کرده که مبلغ مورد ادعای مزبور
باید به میزان ـ 303300328/ریال پرداختهای اضافی که خواهان منظـور نکـرده ،کـاهش داده شـود و لـذا مبلـغ
خالصی که شرکت نفت قابل پرداخت میداند ـ 203230022/ریال است .شرکت نفت مـدارکی تسـلیم نمـوده کـه
نشان میدهد وی مبلـغ مـورد اخـتالف را طـی چـک مـورخ اول اوت  32[ 3323مـرداد  ]3102پرداختـه اسـت.
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همانطور که در بند  140باال گفته شد ،خواهان پرداختهایی را که پس از تـاریخ  12ژوئـن [ 3323نهـم تیرمـاه
 ]3102به عمل آمده ،منظور نکرده است .بنابراین ،مبلغ ـ 303030328/ریال پرداختی باید از مبلغ الزمالتأدیه کسـر
شود .مانده ـ 203230022/ریال برابر ـ 3200331/دالر پس از تسعیر است که بایـد حقـاً مبلـغ قابـل پرداخـت بـه
سدیران محسوب شود (پرداختهایی که در اینجا پذیرفته میشود لزوماً دیگر از مبالغ قابـل پرداخـت بابـت دوره
ژوییه تا نوامبر  3323به شرح مندرج در بند  480زیر کسر نخواهد شد).
ح) ماده 33ـ0

 .100در ماده 33ـ 8قرارداد مقرر گردیده که اسکو هزینه آب تأمین شده توسط سدیران را پرداخت نماید .خواهان
ادعا کرده که کالً مبلغ ـ 0003420324/ریال از این بابت طلبکار است .شرکت نفت ادعا کرده که پرداخت دیگـری
به مبلغ ـ 303320002/ریال به عمل آورده که خواهان منظور ننموده و بدین ترتیب ،مبلـغ خـالص قابـل پرداخـت
مورد قبول شرکت نفت ـ 0103430328/ریال میشود.
 .104مبالغی که خواهان منظور نکرده ،طی چک مورخ اول اوت  32[ 3323مردادمـاه  ]3102پرداخـت شـده
است .به دالیل مذکور در فوق ،این مبلغ باید بهعنوان پرداخت بابت بدهی محسوب شود.
 .101بنابراین ،دیوان بر این نظر است که مبلغ ـ 0103430328/ریال 75برابر ـ 1420442/دالر پس از تسـعیر
باید حساب دریافتنی سدیران تلقی گردد.
ط) ماده 31ـ0

 .103ماده 31ـ 8مربوط به پرداخت هزینه خوراک و مسکن کارکنان اسکو است .خواهان ادعا کـرده کـه از ایـن
بابت کالً مبلغ ـ 100183/دالر قابل پرداخت میباشد.
 .141شرکت نفت ادعا کـرده کـه مبلـغ خـالص ـ 30004/دالر بایـد غیرقابـل پرداخـت شـناخته شـود ،چـه
صورتحساب مربوط به دکلی بوده که در آن هنگام خوابیده بود .صورتحساب در دوره فورسماژور در مارس 3323
صادر شده ،لکن این امر ظاهراً مانع از مطالبه هزینه بابت خوراک و مسکنی که واقعاً تـأمین شـده ،نمـیشـود .در
صورتحساب به «خوراک و مسکنی» که در مقر دکل تأمین شده ،اشاره گردیده و «گزارشهای تهیه غـذا» بـدان
ضمیمه شده است .بدینسان اینکه دکل عمالً کار نمیکرده ،ربطی به پرداخت هزینههای خوراک و مسکن ندارد.
مؤید این امر آن است که شرکت نفت در همان موقع صورتحسابهای مشابه دیگر را که مربوط به دکل شماره 4
بوده و آن هم کار نمیکرده ،پرداخته است .بنابراین ،اعتراض مزبور رد میشود.
 .143شرکت نفت همچنین استدالل کرده است که وجوه دیگری نیز به میزان خالص ـ 30203/دالر پرداخت
نموده که خواهان آن را منظور نکرده است .در واقع ،به نظر میرسـد کـه خواهـان اشـتباهاً مبلـغ ـ 310004/دالر
مرکب از ـ 30803/دالر پرداختی در اول اوت  32[ 3323مردادماه  ]3102و ـ 10821/دالر پرداختی به ریال (معادل
 .75در این مبلغ  02ریال دیگر ،بابت اشتباهی که در صورتحساب سدیران بوده و شرکت نفـت آن را پذیرفتـه ،منظـور گردیـده اسـت.
همانطور که در باال گفته شد ،در بند  480از پرداخت ماه اوت که در اینجا به حساب آمده ،دیگر نباید چیزی کسر شود.
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 80درصد صورتحسابهای دالری که میبایستی به دالر پرداخت شده باشد) را در محاسبه منظور نکـرده اسـت.
به دالیل مذکور در قسمتهای پیشین این حکم ،صورتحسابهای مزبور باید پرداخت شـده محسـوب و از مبـالغ
مورد ادعا کسر شوند .مبلغ خالص ـ 00123/دالر بابت جمع اشتباه حساب موجود در صورتحسابها که مورد ایراد و
اعتراض واقع نشده ،منظور و از مبلغ مورد ادعا کسر میشود.
76
 .140لذا نظر دیوان این است که مبلغ ـ 330218/دالر باید بهعنوان حساب دریافتنی مربوط به ماده 31ـ8
در دفاتر سدیران منعکس شود.
ی) ماده 4ـ4

 .141خواهان ادعا کرد که سدیران بابت افزایش حقوق تأمین اجتماعی و هزینههـای کـارگری مبـالغی طلبکـار
است .خواهان بهویژه ادعا کرده که مبالغ زیر به وی قابل پرداخت اسـت :ـ 1430002/دالر بابـت افـزایش حقـوق
تأمین اجتماعی ،مبلغ ـ 303230282/دالر بابـت افـزایش هزینـههـای کـارگری از اول ژوییـه  32[ 3322تیرمـاه
 ،]3108مبلغ ـ 300020022/دالر بابت افزایش هزینههای کارگری از  01اوت [ 3322اول شهریورماه  ،]3102مبلغ
ـ 8000823/دالر بابت افزایش هزینههای کارگری از اول ژانویه  33[ 3323دیماه  ،]3102مبلغ ـ 0410321/دالر
بابت پرداخت دو برابر حقوق به دستور فرماندار نظامی به کارکنانی که در اعتصابات شرکت نکـرده بودنـد و مبلـغ
ـ 0200443/دالر بابت هزینههای ناشی از افزایش تعداد کارگران دکلها به دستور شـرکت نفـت .ادلـه و مـدارک
خواهان در تأیید افزایش ادعایی هزینهها و استحقاقش به بازیافت آنها هماننـد ادعـای مشـابه وی در رابطـه بـا
قرارداد شماره  113سیسا است .خواهان ادعا کرده که این اضـافات طبـق مـاده 2ــ 2قـرارداد هزینـههـای قابـل
بازپرداخت به سدیران میباشد که گزارش حسابرسی ،شمول آن ماده را تأییـد کـرده و در نامـه مـورخ  32ژانویـه
 02[ 3323دیماه  ]3102آقای بوش مشخصاً تصویب شده است.
 .147شرکت نفت اعتراض کرده که بابت مبالغ مورد ادعا طبق ماده 2ـ 2مطلقاً چیزی قابل پرداخت نیست و
همانطور که در رابطه با قرارداد شماره  113سیسا ادعا کرده ،در اینجا هم مدعی شده است که مطلقاً هیچیک از
77
صورتحسابها به تأیید یا تصویب نمایندگان شرکت نفت نرسیده است.
 .141به دالیلی که مشروحاً در بندهای  322تا  323باال بیـان شـد ،دیـوان ادعـای افـزایش حقـوق تـأمین
اجتماعی ،افزایشهای اولیه هزینههای کارگری [هزینههای پرداختی از اول ژوییـه  32/3322تیرمـاه  3108و 01
اوت  / 3322اول شهریورماه  ،]3102پرداخت دو برابر حقوق به دستور فرمانـدار نظـامی و هزینـه افـزایش تعـداد
کارگران را که جمعاً به ـ 104320038/دالر بالغ میگردد ،میپذیرد.
 .140لکن از این مبلغ باید ـ 20223/دالر بابت صورتحساب تکراری که مورد اعتراض قرار نگرفته ،کسر شود.
بنابراین ،جمع کل مبلغی که به طور صحیح حساب دریافتنی سدیران محسوب میشود ـ 104230810/دالر است.
 .76یعنی ـ 100183/دالر (مبلغ ادعا) منهای ـ 310004/دالر (پرداختهای منظور نشده) منهای ـ 00122/دالر (اشتباه حساب).
 .77شرکت نفت همچنین معترض بود که صورتحسابهای « »ACCرا دریافت نکرده است.
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ک) ماده 0ـ30

 .144طبق این ماده ،سدیران بابت خدمات و مواد اضافی مورد نیاز اسکو ،صورتحساب میفرستاده است .خواهان
ادعا کرده که از این بابت به طور خالص مبلغ ـ 230433/دالر و ـ 200220222/ریال طلبکار است.
 .141شرکت نفت در پاسخ استدالل کرده که از مبالغی که بابت صورتحسـابهـای دالری ادعـا شـده بایـد
ـ 040202/دالر بابت اشتباه در صورتحسابها و نیز ـ 30048/دالر بابت صورتحسابی که حسب ادعا دریافت نشده
و ـ 30/808/دالر بابت پرداختهایی که خواهان منظـور نکـرده ،کسـر شـود .بـدین ترتیـب کـالً ـ 400482/دالر
بهعنوان رقم قابل پرداخت پذیرفته شده باقی میماند.
 .143ادله و مدارک تسلیمی ظاهراً تصحیحات ادعایی شرکت نفت در صورتحسابهـا (غیـر از صورتحسـاب
شماره  2203به مبلغ ـ 10432/دالر) را تأیید میکند .این امر منجر به کسر مبلغ ـ 030112/دالر از مبلغ مورد ادعا
میشود .صورتحسابی که حسب ادعا صادر نشده به دیوان تسلیم گردیده است و چنین به نظر میرسـد کـه طبـق
رویه معمول تجاری صادر شده باشد .لذا مبلغ (ـ 30048/دالر) طلب معتبر و قابل پرداخت است .بـاالخره بـه نظـر
میرسد که خواهان جمعاً ـ 310128/دالر پرداختی ،یعنی مبلغ ـ 80211/دالری که به جای دالر به ریـال دریافـت
شده و مبلغ ـ 20141/دالر که در ماه اوت  3323پرداخت گردیده را در محاسبه منظور نکرده است .بنا بـه دالیـل
مشروح در فوق ،این پرداختها باید منظور شوند .لذا کالً مبلغ ـ 480220/دالر قابل پرداخت محسوب میگردد.
 .111در مورد صورتحسابهای ریالی ،شرکت نفت ادعا کرده که از ارقام خواهـان بایـد مبلـغ ـ003220020/
ریال بابت اشتباه در صورتحساب ،مبلغ ـ 320222/ریال بابت یک فقـره صورتحسـاب نامشـخص ،مبلـغ ـ20833/
ریال بابت «اشتباهات کوچک و بزرگ» دیگر و مبلغ ـ 308020130/ریال بابت پرداختهایی که سدکو بـه حسـاب
منظور نکرده ،کسر گردد .دیوان داوری بر این نظر است که تصحیحات شرکت نفت مستدل بوده و مورد اعتراض
قرار نگرفته است .به همین نحو ،اعتراض شرکت نفت به صورتحساب بدون شماره و نامشخص ،پذیرفته میشود.
اما «اشتباهات کوچک و بزرگ» ادعایی شرکت نفت ،نه ثابت شده و نه توضیحی در مورد آن داده شـده و لـذا رد
میشـود .باالخره خواهان مبلغ ـ308020130/ریالی را که در اوت  3323پرداخت شده بـه حسـاب منظـور نکــرده
است .این مبلغ نیز باید از مبلغ مـورد ادعـا کسر شود .بدین ترتیب ،رقـم صحیح قابل پرداخت ـ 008810043/ریال
78
(برابر ـ 120202/دالر پس از تسعیر) و جمع کل مبلغ قابل پرداخت طبـق ماده 8ـ ،30ـ 240840/دالر میشود.
ل) ماده 3ـ0ـ13

 .113طبق این ماده ،اسکو مسئول پرداخت زیان بابت خسارت وارده به وسایل حفاری داخل چاه یا از بین رفـتن
آنها بوده است .خواهان ادعا کرده که صورتحسابهایی که طبق ماده 3ـ0ــ 13بابـت خسـارات وارد بـه وسـایل
صادره شده و پرداخت نگردیده ،کالً بالغ بر ـ 130132/دالر میشود.
 .78در اینجا نیز باید ـ 20141/دالر و ـ 308020130/ریال پرداختهای ماه اوت ،از محاسبات ماههـای ژوییـه تـا نـوامبر حـذف شـوند
(رجوع شود به :بند  480زیر).
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 .110شرکت نفت استدالل کرده که مبلغ مورد ادعا باید بـه میـزان ـ 40220/دالر جهـت «تصـحیح اشـتباه
حساب» ،کاهش داده شود .دیوان داوری این تصحیح را میپذیرد و بنابراین ،مبلغ ـ 080048/دالر طلب سدیران و
79
به وی قابل پرداخت میباشد.
م) ماده 1ـ70

 .111در ماده 1ـ 40قرارداد مقرر شده بود که هرگاه اسکو به عملیات دکلی خاتمه دهد ،بایـد خسـارتی را کـه در
قرارداد تعیین گردیده ،از جمله «خسارت ویژهای به میزان ـ 011/دالر در روز» پرداخت نماید .خواهان ادعـا کـرده
که اسکو میبایستی به علت ختم عملیات دکل شماره  4در چهارم آوریـل  30[ 3323فـروردینمـاه  ]3102مبلـغ
خالص ـ 00284/دالر بپردازد و این مبلغ هنوز پرداخت نشده است.
 .117شرکت نفت تصدیق کرده که مبلغ مزبور الزمالتأدیه است .لذا دیوان بر این نظر است که مبلغ ـ00284/
دالر باید بهعنوان وجه دریافتنی طبق ماده 1ـ 40در دفاتر سدیران منعکس گردد.
ن) ماده 3ـ01

 .111طبق ماده 3ـ 02قرارداد ،اسکو ملزم بود موادی نظیر بنزین و نفت گاز را فراهم نماید .هنگامی که اسکو به
تعهــد خــود عمــل نکـرد ،ســدیران مــواد را خریـداری و صورتحســاب آن را بــرای اسـکو فرســتاد .حســب ادعــا
صورتحسابهای پرداخت نشده جمعاً بالغ بر ـ 3480282/ریال است.
80
 .110شرکت نفت ادعا کرده که مبلغ ـ 480443/ریال پرداخته که خواهان آن را منظور نکرده است .ادله و
مدارک حاکی است مبلغ خالص ـ 420120/ریال در اوت  3323پرداخت شده که منظور نگردیده اسـت .ایـن رقـم
باید از مبلغ ادعا کسر شود .بدین ترتیب ،سدیران بـه موجـب مـاده 3ــ 02جمعـاً مبلـغ ـ 2330422/ریـال معـادل
ـ 300228/دالر طلبکار است و باید در ارزش سدیران منظور شود.
ص) 3ـ 1

 .114شرکت نفت همانطور که در مورد سیسا عمل کرده بود و شرح آن در بندهای  330تا  333بـاال رفـت ،در
سال  3323به دلیل اینکه سدیران ضمانتنامه ای برای پرداخت حقوق تأمین اجتماعی نداده بود ،شروع به کسر 0
درصد اضافی از مبالغ پرداختی به سدیران نمود .خواهان ادعا کرده که سدیران در واقع ضـمانتنامه الزم را افتتـاح
کرده بوده و کسورات مزبور منغیرحق بوده است .لذا خواهان از این بابت صورتحسابهایی به مبـالغ ـ3240318/
 .79از مبلغ مزبور یا مبالغ دیگر مربوط به این ماده از قرارداد چیزی بابت مالیات پیمانکار کسر نشده و شرکت نفت هم ادعا نکـرده کـه
باید از آنها مالیات کسر میشده است.
 .80شرکت نفت مضافاً بهدرستی خاطرنشان ساخته است که خواهان اشتباهاً مبلغ ناخالص صورتحسـاب شـماره  2402را ـ0020031/
ریال ذکر کرده است ،در حالی که رقم مزبور در واقع رقم خالصی است که پس از کسر مالیات در صورتحساب منعکس شده .به هر حـال،
اشتباه مزبور تأثیری در ادعا ندارد ،چه خواهان دیگر از رقم «ناخالص» مورد ادعای مالیاتی کسر نکرده است.
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دالر و ـ 808120400/ریال فرستاد .شرکت نفت صورتحسابها را نپذیرفت.
 .111در پرونده نسخهای از ضمانتنامه صادره بانک بازرگانی به نفع اسکو کـه پرداخـتهـای سـدیران بابـت
حقوق تأمین اجتماعی را به طور مشخص طبق قرارداد تضمین مینماید ،موجود است .دیوان مدارک دیگری را نیز
مالحظه مینماید که حاکی است ضمانتنامه مزبور حداقل تا تاریخ سوم مارس  30[ 3322اسفندماه  ]3102تمدیـد
شده و در آن تاریخ شرکت نفت آن را به مبلغ ـ 03002220333/ریال معتبر دانسته است .در سوابق هیچگونه دلیلی
حاکی از عدم اعتبار ضمانتنامه جز ادعای صرف شرکت نفت دایر بر اینکه «سدیران ...از وصول وجـه ضـمانتنامه
بانکی که به منظور تضمین پرداخت این تعهد قراردادی (پرداخت حقوق تـأمین اجتمـاعی) داشـته ،بـا تمهیـداتی
جلوگیری نموده است» ،دیده نمی شود .دیوان براساس این سوابق باید نتیجه بگیرد کـه کسـورات حقـوق تـأمین
اجتماعی ناروا بوده و سدیران حق داشته جهت بازیافت آنها صورتحساب بدهد .از این رو ،مبلـغ ـ 3140318/دالر
و ـ 808120400/ریال (معادل ـ 340143/دالر) ،جمعاً ـ 0030020/دالر ،دریافتنی سدیران محسوب میشود.
ع) کسور ناروا از صورتحسابها

 .113به عالوه خواهان برای مبالغی که مدعی است شرکت نفت به ناروا بابـت «اعالمیـههـای بـدهکار» کسـر
کرده ،صورتحساب داده است .خواهان میگوید که «اعالمیههای بدهکار» توضیح کافی نداشته یا مستند نبودهانـد
و لذا باید مردود شناخته شوند .این مبلغ جمعاً ـ 803400112/ریال است.
 .131شرکت نفت ادعای خواهان را انکار نکرده ویا توضیحی در این مورد نداده است .بنابراین ،ادعا پذیرفتـه
شده تلقی و مبلغ ـ 803400112/ریال برابر با ـ 200133/دالر دریافتنی معتبر محسوب میشود.
ف) پیشپرداختها

 .133خواهان اظهار داشته است که سدیران پیشپرداختهایی از اسکو یا شرکت نفت دریافت نموده و قبول دارد
که این پیشپرداختها باید از مبالغ قابل پرداخت کسر شوند .بنا بـه اظهـار سـدکو ،سـدیران در سـپتامبر  3322و
ژانویه و مارس  ،3323پیشپرداختهایی جمعاً به مبلغ ـ 401200013/دالر دریافت کرد .پیشپرداختهای ریالی در
سپتامبر  3322و فوریه و مارس آوریل  ،3323جمعاً ـ 00203020323/ریال بوده است.
81
 .130شرکت نفت ادعای خواهان در مورد مبالغ دالری پیشپرداختها را قبول کرده ،لکن متذکر گردیـده
که بخشی از مبالغ قبالً بابت صورتحسابهای آبانمـاه ( 3102اکتبرــ نـوامبر  )3323منظـور شـده اسـت .دلیـل
خواهان جهت منظور نکردن پیشپرداختی که شرکت نفت ذکر نموده ،این بوده که پیشپرداخت در فوریـه 3322
پس از مصادره سدیران ،صورت گرفته است .بنابراین ،پیشپرداخت مزبور نباید منظور شود (البته صورتحسابهایی
که ادعا میشود با این پیشپرداختها تصفیه شده باید در تاریخ مصادره ،تأدیه نشده تلقی گردند) .بنابراین ،صورت
ریزی که خواهان از پیشپرداختهای دالری تسلیم کرده ،پذیرفته میشود.
 .81تنها اختالف این بوده که شرکت نفت معادل دالری یک فقـره پرداخـت ریـالی را در محاسـبات پـیشپرداخـتهـای دالری خـود
منظورکرده است.
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 .131شرکت نفت تأدیه پیشپرداختهای ریالی را به مبالغی که خواهان ذکر کرده ،پذیرفته است 82،هرچنـد
که اظهار داشته که بعضی از این مبالغ قبالً وصول شده بوده و لذا مبالغی را که هنوز پرداخت نشـده کـاهش داده
است .اما مبالغی که ظاهراً وصول شده ،پس از مصادره صورت گرفته و لذا در اینجا منظور نمیشـوند .از ایـن رو،
نظر دیوان این است که مبلغ ـ 401200013/دالر و مبلغ ـ 00203020323/ریال (معادل ـ 108220082/دالر) یعنـی
جمعاً ـ 202000233/دالر باید از میزان بدهی که طبق قرارداد شماره  103در باال احتساب گردیده ،کسر شود.
ص) خالصه

 .137به طور خالصه مبالغی که طبق قرارداد سدیران با اسکو بهعنـوان دریـافتنیهـای معتبـر سـدیران تعیـین
گردیده ،به شرح زیر میباشد:
شرح

مبلغ قابل پرداخت

ماده 3ـ8
ماده 0ـ8
ماده 4ـ2/8ـ8
ماده 0ـ8
ماده 8ـ8
ماده 3ـ2ـ8
ماده 3ـ8
ماده 33ـ8
ماده 31ـ8
ماده 2ـ2
ماده 8ـ30
ماده 3ـ0ـ13
ماده 1ـ40
ماده 3ـ02
ماده 3ـ2

ـ302230432/
ـ003320304/
ـ3440182/
ـ3030322/
ـ80208/
ـ200200/
ـ3200331/
ـ1420442/
ـ330218/
ـ104230810/
ـ240840/
ـ080048/
ـ00284/
ـ300228/
ـ0030020/

کسورات ناروا

ـ785300/

جمع

ـ 3003220082/دالر
(ـ)202000233/

کسر میشود :پیشپرداختها

 .82جز اینکه وی یک فقره پرداخت ریالی را منظور نکرده و در عوض آن را بهعنوان پرداخت دالری ذکر کرده است.
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ـ 203040483/دالر

 .7سابقه قرارداد شرکت نفت

 .131خواهان ادعا کرده که در تاریخ  02ژانویه [ 3322هشتم بهمنماه  ]3108سدیران و شرکت نفت قـرارداد 1
آر/د – «( 3قرارداد شرکت نفت») را منعقد سـاختند کـه بـه موجـب آن سـدیران دو دسـتگاه دکـل حفـاری بـه
شمارههای  32و  33همراه با پرسنل عملیاتی الزم در مقابل عوض مشخصی در اختیار شرکت نفت قـرار داد .بـه
موجب این قرارداد ،قرار بود سدیران صورتحسابهای مربوط به کارهای انجام شده را به شرکتی به نـام سـژیران
که کارگزار شرکت نفت بود ،تسلیم کند .در قرارداد تصریح شده که به صورتحسابهای پرداخت نشـده تـا تـاریخ
پرداخت ،بهرهای به نرخ  30درصد در سال تعلق گیرد و مضافاً مقرر گردیده که از مبالغ قابل پرداخت به دالر80 ،
درصد به دالر و  10درصد به ریال به نرخ  22/0ریال برای هر دالر پرداخت گردد.
 .130نرخهای خدمات طبق ماده  32و ضمیمه چهار قرارداد به شرح زیر تعیین شده است:
تی ـ 3ـ نرخ عملیاتی
ی ـ  0ـ نرخ آمادهبهکار به تقاضای شرکت
ت
تی ـ  1ـ نرخ آمادهبهکار به تقاضای پیمانکار
تی ـ  4الف ـ نرخ آمادهبهکار به مدت طوالنی ،با خدمه
تی ـ  4ب ـ نرخ آمادهبهکار به مدت طوالنی ،بدون خدمه
تی ـ  0الف ـ نرخ فورسماژور با خدمه در ایران
تی ـ  0ب ـ نرخ فورسماژور بدون خدمه در ایران
تی ـ  8ـ نرخ فسخ قبل از موعد

روزانه ـ 300221/دالر
روزانه ـ 330032/ریال
روزانه ـ 330032/دالر
روزانه ـ 330032/دالر
روزانه ـ 30232/دالر
روزانه ـ 320288/دالر
روزانه ـ 20188/دالر
روزانه ـ 20188/دالر

 .134موضوع مقدماتی که باید بررسی شود ،اختالف طرفین راجع به متن معتبر قرارداد اسـت .شـرکت نفـت
ایراد گرفته است که نسخه تسلیمی خواهان در واقع نسخه معتبر قرارداد نیست و استدالل کرده که متن صـحیح،
متنی بوده که سدیران در بدو امر در پاسخ به درخواست شرکت نفت از شـرکتهـای مختلـف جهـت شـرکت در
مناقصه ،تسلیم کرده است .شرکت نفت ادعا کرده است که قرارداد اصلی سدیران براساس فرمی بوده که شـرکت
نفت جهت وی ارسال کرده است« :روابط قراردادی از زمان شروع کار ...کالً براساس قراردادی بود که همـراه بـا
اوراق [مناقصه] برای سدیران ارسال شده بود» .شرکت نفت همچنین توضیح داده که:
«براساس این قرارداد ،شرکتکنندگان در مناقصه ،از جمله سدیران ،نرخهای مورد نظر خود را به شرکت ملی
نفت ایران اعالم نمودند و پس از بررسی پیشنهادات به شرکت سدیران اطالع داده شـد کـه برنـده مناقصـه
شناخته شده و میتواند براساس پیشنویس ارائه شده در مناقصه ،عملیات را شروع نماید».
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شرکت نفت ادعا کرده که به هر حال ،قراردادی که خواهان به دیوان تسلیم کرده ،قراردادی نبود که سدیران
بدواً همراه با [اوراق] مناقصه خود به شرکت نفت داده ،بلکه طبق استدالل شرکت نفت در سپتامبر  3322پـس از
آنکه خواهان برنده مناقصه شناخته شد ،سدیران «فرم متفاوتی از قرارداد را برای امضا به شرکت ملی نفت ایران
تسلیم نمود .این فرم جدید مورد قبول شرکت ملی نفت ایران واقع نشد و شرکت نفـت از سـدیران خواسـت فـرم
مورد توافق را امضا کند که در تمام اوقات قرارداد اولیه مورد استناد شرکت نفت بوده و روابط پیمانکار براساس آن
تنظیم میشده است».
 .131اما شرکت نفت نگفته متن قراردادی که تسلیم کرده ،در واقع سندی بوده کـه سـدیران در اصـل آن را
تسلیم نموده و مورد توافق قرار گرفته است ،بلکه شرکت نفت صرفاً فـرم قـراردادی را کـه در هنگـام درخواسـت
شرکت در مناقصه بهعنوان «فرم مورد نظر شرکت نفت» به کلیه شرکتهای حفاری داده شده بـود ،ارائـه نمـوده
است .سند تسلیمی شرکت نفت بدون امضا و بدون اسامی طرفین قرارداد بوده و هیچگونه نرخی در آن ذکر نشده
است و روشن است که نمیتوانسته یک قرارداد معتبر محسوب شود.
همچنین دستکم یکی از ضمائم سندی که شرکت نفت تسلیم کرده ،در واقع از متن قرارداد تسلیمی خواهان
83
اقتباس شده ،زیرا هر دو با یک ماشین تحریر تایپ شده و دارای پارافهای مشابه در پایین صفحه میباشند.
 .133خواهان منکر آن نشده است که فرم قرارداد تسلیمی وی به شرکت نفت همـراه بـا پیشـنهاد اولیـهاش
ممکن است با نسخه تسلیمی به دیوان که بهعنوان قرارداد معتبر بدان اسـتناد مـیشـود ،فـرق داشـته باشـد .امـا
خواهان اصرار کرده که قرارداد تسلیمی به دیوان با آنکه آن هم فاقد امضا است« ،قراردادی است که مورد توافق
طرفین بوده و اجرا میشده است» .خواهان بهعنوان دلیل لزوم پذیرش متن تسلیمی خود به جـای مـتن تسـلیمی
شرکت نفت ،متذکر گردیده که در متن تسلیمی شرکت نفت مقرر شده که پرداختها کالً به دالر امریکا باشـد ،در
حالی که در متن تسلیمی خواهان مقرر گردیده که  80درصد پرداختهـا بـه دالر امریکـا و  10درصـد بـه ریـال
صورت گیرد.
 .711مهمتر از همه اینکه شرکت نفت به نرخهای مندرج در متن قرارداد تسلیمی خواهان اعتراض نکـرده و
در واقع نظر به اینکه در متن تسلیمی شرکت نفت نرخی درج نشده ،بدیهی است این متن نمی تواند مورد اسـتناد
قرار گیرد .لذا دیوان متن قرارداد تسلیمی خواهان را معتبر میشناسد.
 .713ظاهراً عملیات موضوع قرارداد در  02ژانویه [ 3322هشتم بهمنماه  ]3108آغـاز شـد و بنـا بـه اظهـار
خواهان بدون اشکال جدی تا پاییز  3322ادامه یافت.
اما در سپتامبر و نوامبر  3322کارگران ایرانی دکل ها دست به اعتصاب زدند .از آن پس کار تا اواخـر دسـامبر
 3322ادامه یافت تا اینکه عملیات دو دستگاه دکل با خروج کارکنان خارجی سدیران متوقف گردید.
 .710آقای آ .پیرو ،مدیرعامل سژیران ،کارگزار شرکت نفت ،در تاریخ چهارم ژانویه  34[ 3323دیماه ]3102
 .83رجوع شود به :ضمیمه  0هر دو متن قرارداد .در واقع ،شرکت نفت بهعنوان مبنای یکی از ادعاهای متقابل خود به ضمیمه شماره 0
متن قرارداد خواهان استناد مینماید.
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تلکسی بدین مضمون به سدیران مخابره کرد :بدینوسیله تأیید میشود که شرکت نفت تصمیم گرفته اسـت کـه
عملیات حفاری در نار (محلی که دکلهای سدیران کار میکردند) را به مدت  30روز متوقف نماید .لذا خواهشمند
است تا اطالع ثانوی در حال آمادهبهکار «بدون خدمه» بمانید .تا  32ژانویه با توجه به اوضاع تصمیم دیگری اتخاذ
خواهد شد.
بعد از آن ،آقای پیرو ،طی نامه مورخ  38ژانویه  08[ 3323دیماه  ...]3102به سدیران چنین نوشت :عطف به
تلکس مورخ چهارم ژانویه  34[ 3323دیماه  ...]3102به اطالع میرساند که طبق پـیشبینـی شـرکت نفـت بـه
احتمال خیلی قوی توقف عملیات در نار به علت اوضاع و احوال جاری ،بیش از آنچه قـبالً تصـور مـیشـد ،ادامـه
خواهد داشت .از نظر شرکت نفت ،حالت فورسماژور از چهارم ژانویه  34[ 3323دیماه  ]3102یعنی تاریخ تلکس
فوقالذکر ما ،وجود داشته است .با توجه به مصالح آن شرکت توصیه میشود در اسرع وقت ممکن جهـت بررسـی
موضوع در دفتر این شرکت حضور بههمرسانید.
 .711خواهان به تغییر بعدی وضعیت دکلها از حالت آمادهبهکار به فورسماژور اعتـراض کـرده و در جلسـه
مورخ سوم فوریه  34[ 3323بهمنماه  ]3102مراتب را به اطالع شرکت نفت و سژیران رسـاند .در همـان جلسـه
سدیران به نرخ مجاز آمادهبهکار «بدون خدمه» (روزانه ـ 30232/دالر) اعتـراض کـرد و اظهـار داشـت کـه طبـق
قرارداد این نرخ فقط برای مدتهای طوالنی قابل اعمال است .لذا استدالل نمود که نرخ صحیح ،نرخ آمادهبهکـار
با خدمه (روزانه ـ 330032/دالر) میباشد .بدینسان سدیران خود را محق میدانست که «به نرخ آمـادهبـهکـار بـا
خدمه حداقل تا  38ژانویه  08[ »3323دیماه  ]3102صورتحساب بدهد.
 .717خواهان مضافاً مدعی شد که وی به شرکت نفت اطالع داد که  38ژانویـه  08[3323دیمـاه  ]3102را
بهعنوان تاریخ آغاز صورتحسابهای فورسماژور و از همان تاریخ نیز اخطار فسخ قرارداد را میپذیرد ،مشروط بـر
آنکه «وجوه پرداخت نشده ،بالفاصله دریافت گردد» .حسب ادعا سدیران بر مبنای این تفاهم صورتحسـابهـا را
به نرخ فورسماژور با خدمه فرستاد 84.اما بنا به اظهار خواهان ،شـرکت نفـت صورتحسـابهـای معوقـه را طبـق
درخواست پرداخت نکرد .بنابراین ،در مارس  3323سدیران صورتحسابهای جدیدی بابت مابهالتفـاوت بـین نـرخ
فورسماژور و نرخ آمادهبهکار تسلیم و از آن به بعد نیز صورتحسابها را به نرخ آمادهبهکار صادر کرد .بـدینسـان
خواهان ادعا کرده که حق دارد تا تاریخ فسخ قرارداد به نرخ آمادهبهکار صورتحساب بفرستد.
 .711پس از دستور اولیه شرکت نفت مبنی بر توقف عملیات ،دیگر دو دکل مزبور از نو شروع به کـار نکـرد.
شرکت نفت اظهار داشت که قرارداد را از تاریخ چهارم فوریه  30[ 3323بهمنمـاه  ]3102فسـخ کـرده اسـت .در
پنجم فوریه  38[ 3323بهمنماه  ]3102سژیران به شرح زیر به سدیران نوشت:
 .84به نظر میرسد که سدیران در واقع برای  32روز اول ژانویه ،به نرخ آمادهبهکـار و بعـد از آن بـه نـرخ فـورسمـاژور صورتحسـاب
فرستاده است که احتماالً پیرو دستورات اولیه شرکت نفت در تلکس مورخ چهارم ژانویه  34[ 3323دیماه  ]3102بوده است .بـه یکـی از
صورتحسابهای این دوره که به دیوان تسلیم گردیده ،یادداشتی ضمیمه شده که در آن ظاهراً فقـط  38روزی کـه طبـق توافـق نهـایی
مشمول نرخ آمادهبهکار میگردید ،تأیید شده است.
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«پیرو جلسه مورخ سوم فوریه  34[ 3323بهمنماه  ]3102که با حضور آقایان حقـانی و دهقـان از طـرف آن
شرکت در دفتر آقای صالحی تشکیل شد ،بدینوسیله تأیید میگردد که تعهدات قراردادی شـرکت نفـت در مـورد
دکلهای شماره  32و  33در نار ،از تاریخ چهارم فوریه  30[ 3323بهمنماه  ]3102منتفی تلقی میشود .بنابراین،
همانطور که نامه شماره  SE 3/2230مورخ  38ژانویه  08[ 3323دیماه  ]3102حاکی اسـت ،تقاضـا مـیشـود
نماینده مجاز خود را تعیین و او را جهت نهایی کردن فسخ قرارداد بالفاصله به دفتر این شـرکت در تهـران اعـزام
فرمایید.
متعاقب تسلیم اخطار فسخ قرارداد توسط شـرکت نفـت ،خواهـان در  32مـارس  02[ 3323اسـفندماه ]3102
تلکسی به شرح زیر به سژیران و شرکت نفت مخابره کرد:
ب) عطف به نامه شماره  SE 3/2230مورخ  38ژانویه [ 08دیماه] آن شرکت که در آن حالت فورسمـاژور
اعالم شده است ،طبق ماده 3ـ0ـ4ـ 32قرارداد الزم است که اخطار ظرف ده روز از تاریخ شـروع رویـداد ،تسـلیم
گردد .بالنتیجه ششم ژانویه [ 38دیماه] میتواند زودترین تاریخ پیدایش حالت فورسماژور محسوب گـردد .طبـق
ماده 0ـ0ـ4ـ 32نرخ آمادهبهکار تا  38ژانویه [ 08دیماه] قابل اعمال میباشد.
ج) به طوری که اطالع دارید همه کارگران دکلهای شماره  32و  33ایرانی هسـتند و کلیـه آنهـا بـه طـور
مداوم در محل حاضر و آماده شروع مجدد کار بودهاند .این شرکت عملیات حفاری برای اسـکو را مجـدداً در  04و
 00فوریه [پنجم و ششم اسفند] ازسـرگرفت و توجـه شـما را بـه ایـن مطلـب جلـب مـینمایـد کـه اگـر حالـت
فورسماژوری وجود داشته ،با آغاز مجدد عملیات حفاری در ایران ،حالت مزبور پایان یافته است.
85
د) بنا به مراتب پیشگفته ،به نظر می رسد که قرارداد به استناد ماده 1ـ 0قابـل فسـخ نیسـت و مفـاد مـاده
4ـ 860ناظر بر فسخ است .معهذا توصیه قبلی خود را مجدداً تکرار و آمادگی خود برای همکاری با شرکت نفـت و
سژیران ،به هر نحو ممکن در رابطه با این موضوع را اعالم میداریم.
 .710بعد از آن در  02آوریل [ 3323هفتم اردیبهشتماه  ]3102شرکت نفت به سدیران چنین نوشت:
همانطور که آگاهی دارید قرارداد استفاده از دو دستگاه حفاری آن شرکت در عملیات اکتشافی نار و کنگان فسـخ
 .85متن ماده 1ـ 0به شرح زیر است :شرکت این حق را برای خود محفو نگه میدارد که پس از توقف عملیات واحـد حفـاری در اثـر
فورسماژور به مدت  82روز متوالی قرارداد را بدون پرداخت وجه یا غرامتی به پیمانکار به استثنای وجوهی که قبالً عاید شده و مشـمول
ماده  02ماده فرعی 0ـ4ـ 32هستند ،فسخ کند.
 .86متن ماده 4ـ 0به شرح زیر است :شرکت میتواند با دادن اخطار رسـمی  12روزه بـه پیمانکـار ،برنامـه حفـاری را قبـل از تکمیـل
عملیات برنامهریزی شده ،فسخ نماید .فسخ قبل از موعد قرارداد که ممکن است در نتیجه این اقدام صورت گیـرد ،بـرای پیمانکـار حقـی
جهت مطالبه خسارت ناشی از کاهش مدت قرارداد ،غیر از آنچه در زیر تصریح شده ،ایجاد نمیکند .در چنین حالتی ،شرکت میتواند:
الف) قرارداد را با موافقت پیمانکار به پیمانکار دیگری واگذار کند ،ویا
ب) نرخ تی ( 8نرخ روزانه ـ 2/188/دالر برای فسخ قبل از موعد قرارداد) را تا پایان مدت اولیه قرارداد یا تا هر مدتی کـه قـرارداد تمدیـد
شده ،ویا در صورتی که پیمانکار واحد حفاری را به شخص ثالثی [اجاره داده] باشد ،تا تاریخ آمادگی پرسنل پیمانکار جهت شروع عملیـات
برچیدن دستگاه حفاری (دکلها) در محل ،به پیمانکار بپردازد .در کلیه ایـن مـوارد ،پیمانکـار بایـد طبـق روشهـای صـحیح در منـاطق
نفتخیز آخرین چاه را ببندد.
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گردیده است .خواهشمند است تاریخ انتقال این دستگاهها را از محل یاد شده همچنین اقدامات مربوط بـه تمدیـد
مدت نگهداری آنها را در ایران اعالم فرمایید.
 .714در سوابق امر ،هیچ مکاتبه دیگـری تـا  2نـوامبر  32[ 3323آبـانمـاه  ]3102بـین طـرفین بـه چشـم
نمیخورد .در آن روز آقای کارل اف .تورن بهعنوان «مدیرعامل شرکت حفاری سژیران» تلکسی به شرح زیـر بـه
شرکت نفت و سژیران مخابره کرد:
با توجه به اینکه شما به تعهداتی که طبق قرارداد فوقالذکر (در مورد دکلهای شماره  32و  )33دارید ،عمل
87
نکردهاید ،بدینوسیله سدیران قرارداد مزبور را به استناد ماده 0ـ 0آن از این تاریخ فسخ مینماید.
مقتضی است که دکلهای شماره  32و  33را بیدرنگ مسترد فرمایید و نیز اقـدامات الزم جهـت اخـذ کلیـه
جوازهای صادراتی الزم را طبق تعهدات قرارداد خود و با در نظر گرفتن اصرار آن شرکت مبنی بر اینکه دکـلهـا
به نام شرکت نفت به ایران وارد گردد ،به عمل آورید.
همچنین مقتضی است که کلیه صورتحسابهای معوق را بالفاصله پرداخت فرمایید .سدیران حسـاب خـود را
در بانک بازرگانی بسته و کلیه پرداختها باید به حساب سدیران نزد فرست نشنال بنـک داالس ،تگـزاس ،واریـز
شود.
 .711خواهان ادعا کرده است که قرارداد ،برخالف ادعای شرکت نفت ،در چهارم فوریه  30[ 3323بهمنمـاه
 ]3102فسخ نشده ،بلکه در تاریخی که تلکس مزبور مخابره گردیـده ،یعنـی هشـتم نـوامبر  32[ 3323آبـانمـاه
 ،]3102فسخ شده است.
 .1ادعاهای مبتنی بر صورتحسابهای مرتبط با قرارداد شرکت نفت
الف) پرداخت بابت صورتحسابهای مبتنی بر نرخ روزانه (ماده 3ـ)34
88

 .713در ماده  32قرارداد پرداخت حقالزحمه به نرخهای مختلف مذکور در فوق پیشبینی شده بـود .خواهـان
ادعا نموده است که مبلغ خالص ـ 003830320/دالر و ـ 33004430001/ریال هنوز پرداخت نشده است.
 .3صورتحسابهای ماه نوامبر

 .731سدیران از هفتم نوامبر تا اول دسـامبر  38[ 3322آبـانمـاه تـا  32آذرمـاه  ]3102کـه طـی آن بـه علـت
اعتصابات کارگران ایرانی ،دو دکل حفاری کار نمیکرد ،به نرخ «فورسمـاژور بـا خدمـه در ایـران» صورتحسـاب
صادر کرده است .خواهان ادعا کرده که هیچیک از صورتحسابهای صادره بابت کارهای انجام شده در نوامبر که
 .87متن ماده 0ـ 0از این قرار است :هرگاه شرکت به هریک از تعهداتی که طبق این قرارداد دارد ،عمل نکند ،پیمانکار بـا دادن اخطـار
 12روزه به شرکت و بعد از تکمیل کارهایی که طبق روش صحیح کار در مناطق نفتخیز یا طبق مقررات جاری ضروری باشد ،میتوانـد
کار را متوقف و قرارداد را فسخ کند ،بدون آنکه این اقدام به غرامت مقرر در این قرارداد لطمهای بزند.
 .88بر خالف قراردادهای اسکو که صورتحسابهای آن تمامـاً بـه دالر بـود و دالر  /ریـال بـه نسـبت مشخصـی پرداخـت مـیشـد،
صورتحسابهای قرارداد شرکت نفت به طور جداگانه به دالر و ریال صادر میشد .ولی همان نسبت در اینجا نیز حفـظ شـده و در واقـع
برای هر قلم کار دو صورتحساب صادر میشد ،یکی به ریال بابت  10درصد هزینه و دیگری به دالر برای  80درصد هزینه.
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بالغ بر ـ 4320203/دالر و ـ 3002020220/ریال میباشند ،پرداخت نشده است .شـرکت نفـت ادعـای مربـوط بـه
پرداخت فورسماژور را رد کرده و مدعی شده است که سدیران که «برخالف سایر پیمانکاران از اضافه کردن مزد
[کارگران] خودداری میکرد» در واقع مسبب اعتصاب بوده است .شرکت نفت استدالل کرده کـه بنـابراین ،فقـط
صورتحسابهای ماه نوامبر که مربوط به دوره اعتصاب نباشد ،قابل پرداخت است .شرکت نفت مـدعی شـده کـه
قبالً این مبالغ یعنی ـ 3220301/دالر و ـ 203100320/ریال را پرداخته است.
 .733اعتصاب کارگران سدیران وضعیت کالسیکی است که پرداخت نرخهای فورسماژور را ایجاب میکنـد.
اظهارات شرکت نفت که در آن سدیران به خاطر امتناع از باال بردن دستمزد کـارگران مسـئول اعتصـاب قلمـداد
شده ،منطقی نیست .لذا دیوان بر این نظر است که عمل سدیران در صدور صورتحسابها به نرخ فورسمـاژور بـا
خدمه در طول دوره اعتصاب صحیح بوده و لذا کل مبلغ صورتحسابهای مربوط به دوره اعتصاب قابـل پرداخـت
میباشد.
 .730در رابطه با ادعای شرکت نفت مبنـی بـر ایـنکـه قـبالً مبلـغ ـ 3220301/دالر و ـ 203210320/ریـال
پرداخته است ،دیوان داوری مالحظه مینماید که شرکت نفت دو فقره «دستور پرداخت» به تاریخهای  12 ،02مه
[ 3323هفتم و نهم خردادماه  ]3102تسلیم نموده که ظاهراً شرکت مزبور بـدان وسـیله مبـالغ مـورد ادعـا را بـه
سدیران پرداخت کرده است .این اسناد را مجتبی محمود دهقان که در آن موقع معاون مدیرعامل سدیران در ایران
بوده ،بهعنوان گیرنده امضا کرده است .خواهان دریافت این مبالغ را تصدیق نموده و توضیح داده است که وی این
مبالغ را بهعنوان «پیشپرداخت» تلقی میکرده ،نه پرداخـت بابـت صورتحسـابهـای مشـخص ،زیـرا کـه مبلـغ
پرداختی برابر مبلغ مندرج در صورتحسابها نبوده است .دلیلی نیست که پرداختهای مزبور پـیشپرداخـت تلقـی
گردد و لذا مبالغ فوقالذکر جزئی از پرداخت بابت صورتحسابهای مورد نظر به حساب خواهد آمد .بنابراین ،بابـت
صورتحسابهای دوره اعتصاب مبلغ ـ 0030228/دالر و ـ 208200821/ریال (برابر با ـ 3010023/دالر با تسعیر بـه
نرخ قراردادی  22/0ریال برای هر دالر) کالً مبلغ ـ 1010222/دالر پرداخت نشده است.
 .0صورتحسابهای بعدی

 .731سدیران ادعا کرده که حق داشته به تقاضای شرکت نفت ،بابت تمامی ماه ژانویه  3323به نرخ آمادهبهکـار
با خدمه صورتحساب بدهد .نامبرده این حق را بر تلکس مورخ چهـارم ژانویـه  34[ 3323دیمـاه  ]3102شـرکت
نفت مبتنی ساخته که در آن شرکت نفت از سدیران خواسته که به مـدت  30روز در حالـت آمـادهبـهکـار« بـدون
خدمه» به سر برد .خواهان اظهار داشته که سدیران ،علیرغم نص تلکس ،صورتحسابها را به نرخ آمادهبهکار «بـا
خدمه» صادر کرده ،زیرا  30روز مشمول نرخ آمادهبهکار «بدون خدمه» مندرج در ماده 4ـ4ـ 32قرارداد نمـیشـد،
زیرا ماده مزبور ناظر بر بیکاری «به مدت طوالنی» است.
 .737اختالف بر سر نرخهای آمادهبهکار با خدمه یا بدون خدمه در نیمه اول ماه ژانویه عمالً اهمیت چنـدانی
ندارد ،چه شرکت نفت در رسیدگیهای حاضر ،ظاهراً نرخ «با خدمه» را قابل پرداخت میداند؛ ولـی اسـتفاده از آن
نرخ را بر شرایطی از قرارداد که بر اعالم ادعایی خود دایر بر وجود فورسماژور از چهارم ژانویه  34[ 3323دیمـاه

حکم شماره 809ـ519ـ8



589

 ]3102ناظر است ،مبتنی می سازد .طبق ماده 0ـ0ـ4ـ 32قرارداد ،هنگامی که حالت فورسماژور اعالم میشود ،از
زمان پیدایش فورسماژور تا تسلیم اخطار فورسماژور و تا  32روز دیگر پس از اخطـار ،از نـرخ «آمـادهبـهکـار بـا
خدمه» استفاده میشود .همانطور که در بند  420باال اشاره شد ،شرکت نفت ادعا کرده که اخطار مورخ  38ژانویه
[ 08دیماه] از چهارم ژانویه [ 34دیماه] نافذ بوده و لذا نرخ «آمادهبهکار با خدمه» تا  34ژانویه [ 04دیماه] قابل
اعمال بوده است .شرکت نفت ادعا کرده که از آن پس تا چهارم فوریه  30[ 3323بهمنماه  ،]3102یعنی تاریخی
که حسب ادعای خود ،قرارداد را فسخ کرده ،نرخ فورسماژور بدون خدمه قابل اعمال بوده است.
 .731هرگونه مشکلی که احیاناً دیوان در پذیرش اعالم شرکت نفت دایر بر وجـود فـورسمـاژور ادعـایی در
تاریخی بیشتر میداشت ،با این واقعیت برطرف شده است که سدیران وجود حـالتی را کـه اکنـون مـورد ادعـای
شرکت نفت می باشد ،پذیرفته است .سدیران در تلکس مورخ  32مارس  02[ 3323اسفندماه  ]3102خـود متـذکر
شده است:
« عطف به نامه .. .مورخ  38ژانویه [ 08دیماه] شما که ضمن آن حالت فورسماژور اعـالم شـده اسـت ،بـه
اطالع میرساند که طبق ماده 3ـ0ـ4ـ 32اخطار باید ظرف ده روز پس از وقوع رویداد تسلیم شـود .بالنتیجـه،
زودترین تاریخی که میتوان گفت حالت فورسماژور به وجود آمده ،ششم ژانویـه [ 38دیمـاه] اسـت .طبـق
ماده 0ـ0ـ4ـ 32نرخ آمادهبهکار تا  38ژانویه قابل اعمال خواهد بود (خط تأکید اضافه شده است).
بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد که طبق ماده 3ـ 32هزینه ژانویه  3323میبایست به نرخ آمادهبهکار با خدمـه
از تاریخی که فورسماژور آغاز شده ـ ظاهراً اول ژانویه [ 33دیماه]ـ تا  38ژانویـه [ 08دیمـاه] ،یعنـی تـاریخی
باشد که نرخ فورسماژور قابل اعمال گردید .لذا مبلغ ناخالص قابل پرداخت بابت  38روز حالت آمادهبهکار به نـرخ
روزانه ـ 330032/دالر برای دو دستگاه دکل ،برابر ـ 1220222/دالر میباشد.
 .730با اینکه سدیران ابتدا صورتحساب مربوط به مابقی ماه ژانویه را به نرخ فورسماژور داده بود ،ولی بعداً
مدعی شد که حق دارد بابت مابقی ماه ژانویه و تا تاریخی که خواهان قرارداد را نهایتاً فسخ شده تلقی کرد ،یعنـی
تا هشتم نوامبر  32[ 3323آبانماه  ]3102از نرخ کامل آمادهبهکار با خدمه اسـتفاده کنـد 89.شـرکت نفـت اظهـار
تمایل کرد که فقط نرخ فورسماژور (پس از انقضای مدت اخطار آمادهبهکار اول) را آنهم تا چهـارم فوریـه 3323
[ 30بهمنماه  ]3102بپردازد .شرکت نفت ادعا کرده کـه قـرارداد از چهـارم فوریـه  30[ 3323بهمـنمـاه ]3102
بهکلی فسخ شده و از آن به بعد هیچگونه تعهدی در مقابل سدیران نداشته است.
 .734به نظر دیوان داوری ،ادعای مربوط به صورتحسابهای به نرخ آمادهبهکار برای تمام سال  3323قابـل
تأیید نیست .اجازه اولیه برای حالت آمادهبهکار محدود به  30روز بوده و تبدیل آن به حالت فـورسمـاژور ،بنـا بـه
اعتراف خود سدیران ،منجر به تجویز استفاده از نرخ آمادهبهکار تا  38ژانویه  08[ 3323دیمـاه  ]3102گردیـد .از
آن به بعد ،نرخ فورسماژور با خدمه ،به شرحی که بدواً صورتحساب شده ،قابل اعمال بوده است.
 .89خواهان ابتدا فقط میخواست که صورتحسابهای صادره تا  12ژوئن [ 3323نهم تیرماه  ]3102پرداخت گـردد .در الیحـه بعـدی
ادعای خود را به مدت بعد از آن تاریخ گسترش داد .ادعا بابت صورتحسابهای مربوط به بعد از  12ژوئن [نهم تیرماه] در بندهای  408تا
 480زیر مورد بحث قرار گرفته است.
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 .731به نظر میرسد که شرکت نفت فیالواقع قرارداد را در چهارم فوریه  30[ 3323بهمنمـاه  ]3102فسـخ
کرد .ولی این نتیجهگیری که شرکت نفت بدان وسـیله مـیتوانسـته خـود را بـهطـور یکجانبـه از کلیـه تعهـدات
قراردادیش رها سازد ،منطقی نیست .در نامهای که سدیران در پنجم فوریه  38[ 3323بهمنماه  ]3102به سژیران
فرستاده ،ضمن اشاره به فسخ قرارداد ،از اینکه طرفین در مورد ابرای فوری از کلیه تعهدات قراردادی خود توافـق
کردهاند ،ذکری به میان نیامده است ،بلکه در آن قید شده:
بدینوسیله تأیید میشود که تعهدات قراردادی شرکت نفـت در مـورد دکـلهـای شـماره  32و  33در نـار ،از
چهارم فوریه  30[ 3323بهمنماه  ]3102خاتمه یافته تلقی میشود .بنابراین ،از شما خواسـته مـیشـود ،در اسـرع
وقت ممکن ،برای نهایی کردن فسخ قرارداد ،نماینده مجازتان را به دفتر ما در تهران اعزام فرماییـد (خـط تأکیـد
اضافه شده است).
شرکت نفت ادعا نکرده است که چنین ترتیباتی داده شده است .شرکت نمیتوانست به خواست خود بـه طـور
یکجانبه از شرایط قراردادی ناظر بر «فسخ قرارداد» که بهوضوح شرایط حاکم محسوب می شوند ،شانه خالی کند.
سدیران در تلکس مورخ  32مارس  02[ 3323اسفندماه  ]3102به این شرایط استناد کرد:
د) بنا به مراتب پیشگفته ،به نظر میرسد که قرارداد به استناد ماده 1ـ[ 0فسخ با ذکر دلیل] قابل فسخ نیسـت
و مفاد ماده 4ـ 0ناظر بر فسخ است.
باالخص طبق ماده 4ـ ،0چنانچه قرارداد بدون ذکر دلیل فسخ شود ،شرکت نفت باید:
نرخ تی( 8 -روزانه  20188/-دالر برابر نرخ فورسماژور بدون خدمه) را تا پایان مدت اولیه قرارداد یا تا هر مـدتی
که قرارداد تمدید شده ،ویا در صورتی که پیمانکار واحد حفاری را به شـخص ثـالثی اجـاره داده باشـد ،تـا تـاریخ
آمادگی پرسنل پیمانکار برای شروع عملیات برچیدن دستگاه حفاری در محل بپردازد.
 .733شرکت نفت ادعا نکرده است که قرارداد با ذکر دلیل فسخ شده است .در واقع ،در همان تلکـس مـورخ
 32مارس  02[ 3323اسفندماه  ،]3102سدیران اظهار تمایل کرده که می تواند به محض درخواست ،کار را مجدداً
شروع نماید:
ج) به طوری که اطالع دارید ،همه کارگران دکلهای شماره  32و  33ایرانی هسـتند و کلیـه آنـان بـه طـور
مداوم در محل حاضر و آماده شروع مجدد کار بودهاند. ...
بنابراین ،به نظر میرسد که در صورت فسخ قبل از موعد قرارداد توسط شرکت نفت ،طبـق قـرارداد سـدیران
حق داشت از تاریخ چهارم فوریه [ 30بهمنماه] ،یعنی تاریخ فسخ ،تا پایان مدت اولیه قرارداد ،غرامت فسخ قبل از
موعد به نرخ روزانه ـ 20188/دالر را دریافت نماید.
 .701طبق قرارداد پرداخت غرامت فسخ موقعی متوقف میگردد که سدیران دکلها را به طرف ثـالثی اجـاره
دهد .ظاهراً سدیران فکر میکرده که میتواند دکلها را در خارج از ایران مورد بهرهبرداری قرار دهد و این مطلـب
را در جلسه مورخ سوم فوریه  34[ 3323بهمنماه  ]3102به اطالع شرکت نفـت رسـاند« :مـا معتقـدیم کـه اگـر
بتوانیم این دکلها را از ایران خارج سازیم ،میتوانیم تقریباً بالفاصله بهرهبرداری از آنها را آغاز کنـیم» .سـدیران
متوجه بود که اگر چنین محلی برای بهرهبرداری از دکلها پیدا میشد ،پرداخت غرامـت فسـخ قطـع مـیگردیـد:
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«چنانچه با ما همکاری نموده و در تحصیل کلیه جوازها و اسناد الزم جهت خارج ساختن دکلها بـه ما کمک
کنید ،ما حاضریم به محض شروع عملیات این دکلها ،از غرامت بقیه مدت اخطار فسـخ صـرفنظر کنـیم» .ولـی
دکلها هرگز برای بهرهبرداری توسط اشخاص ثالث به خارج فرستاده نشدند و شرکت نفت نیز ادعا نکـرده اسـت
که امکان بهرهبرداری در ایران وجود داشته یا فراهم شده است .بنابراین ،غرامت فسخ میبایست تـا پایـان مـدت
قرارداد پرداخت میگردید.
 .703مدت قرارداد در بدو امر  212روز (دو سال) بود ،یعنی [قرارداد] تقریباً تا ژانویه  3322ادامـه مـییافـت؛
ولی خواهان مشخصاً ادعا کرده است که قرارداد را در تاریخ هشتم نوامبر  32[ 3323آبانماه  ]3102با ذکـر دلیـل
فسخ و بدین ترتیب از حق خود برای دریافت غرامت فسخ بیشتری صرفنظر کرده است .بنابراین ،بابت فسخ قبل
از موعد میبایستی از چهارم فوریه تا هشتم نوامبر  30[ 3323بهمـنمـاه  3102تـا  32آبـانمـاه  ]3102غرامـت
پرداخت میشد؛ ولی نظر به اینکه خواهان بابت این بخش از ادعا فقط تا تاریخ  12ژوئن  3[ 3323تیرماه ]3102
مبالغی مطالبه کرده ،لذا غرامت فقط برای  342روز ،یعنی از چهارم فوریه تا  12ژوئن محاسبه شده است.
 .700بنابراین ،مبلغ ناخالصی که صحیحاً به نرخ فورسماژور با خدمـه از  32ژانویـه  3323تـا سـوم فوریـه
 02[ 3323دیماه تا  34بهمنماه  ]3102احتساب شده ،ـ 1330328/دالر و بابت فسـخ قبـل از موعـد ،از چهـارم
فوریه تا  12ژوئن  30[ 3323بهمنماه  3102تا  32آبانماه  ،]3102ـ 004030824/دالر است کـه بـا هزینـههـای
دوره اول آمادهبهکار ،یعنی از اول تا  38ژانویه [ 33تا  08دیماه] دریافتنی ناخالص بابت ماههای ژانویه تـا ژوئـن
 3323کالً بالغ بر  10004/882دالر می شود .چنانچه از این مبلغ  0/0درصد بابت مالیات پیمانکار کسر شود ،رقـم
خالص قابل پرداخت ـ 1/244/483/دالر خواهد بود 90.بنابراین ،با منظور کردن مبلغی (ـ 1010222/دالر) که بابت
صورتحسابهای دوره اعتصاب قابل پرداخت تشخیص داده شده ،دفـاتر سـدیران بایـد در  00نـوامبر [ 3323اول
آذرماه  ]3102مبلغ ـ 101320428/دالر دریافتنی نشان دهند.
ب) پرداخت بابت صورتحسابهای مربوط به کارهای متفرقه (ماده 4ـ)34

 .701ماده 2ـ 32قرارداد 91مقرر میداشت که شرکت نفت هزینههای مستقیم به اضافه  30درصـد حـقالزحمـه
خدمات و بهای موادی را که پیمانکار عالوه بر خدمات و مواد تصریح شده در قـرارداد تـأمین مـیکـرد ،بپـردازد.
خواهان ادعا کرده است که از آن بابت مبلغ خالص ـ 4120223/دالر و ـ 202820204/ریال پرداخت نشده است.

 .90بدین شرح :بابت آمادهبهکار  122/222دالر=  33/032 × 0دالر ×  38روز،
بابت فورسماژور  1330328دالر=  32/288 × 0دالر ×  32روز،
بابت فسخ قبل از موعد  004030824دالر =  342 × 20188 × 0روز،
 102440483دالر = ( 0/0درصد) –  100030882دالر جمع کل ناخالص.
 .91ماده 2ـ 38در متن تسلیمی شرکت نفت.
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 .3صورتحسابهای ماه نوامبر

 .707طبق ادعای خواهان بابت صورتحسابهای نوامبر  ،3322مبلغ ـ 340022/دالر و ـ 0130238/ریال پرداخت
نشده است .شرکت نفت ایراد گرفته است که مقداری از وجوه مورد ادعا به دورههای اعتصاب مـاه نـوامبر مربـوط
بوده که عملیاتی انجام نمیشده است و ادعا کرده که قبالً آن قسمت از صورتحساب را که قابـل پرداخـت بـوده،
یعنی مبلغ ـ 80208/دالر و ـ 0020212/ریال ،تأدیه کرده است.
 .701از صورتحسابها چنین بر میآید که «کارهای متفرقهای» که طبق ماده 2ــ 32انجـام شـده در واقـع
اجارهبهای انواع وسایل حفاری اضافی بوده است .پرداخت اجارهبهای وسایلی کـه در آن موقـع در اختیـار شـرکت
نفت بود ،نباید منوط به استفاده عملی از وسایل باشد .بنابراین ،صدور صورتحساب بابت تمام مبلـغ صـحیح بـوده
است .شرکت نفت مدارک مورد اشاره در بند  430فوق را تسلیم کرده که حاکی است شرکت نفت ـ 80208/دالر و
ـ 0020212/ریال بابت این صورتحسابها در ماه مه  3323پرداخت کرده اسـت .ایـن مبـالغ بایـد از مبـالغ مـورد
مطالبه کسر شود .بدین ترتیب ،بقیه مبالغ خالصی که باید طبق ماده 2ــ 32بابـت مـاه نـوامبر پرداخـت شـود بـه
ـ 300024/دالر (یعنی ـ 20324/دالر به اضافه ـ 40432/دالر ،معادل دالری ـ 1320023/ریال) بالغ میگردد.
 .0صورتحسابهای بعدی

 .700نسبت به صورتحسابهایی (کالً به مبلغ ـ 4300223/دالر و ـ 200030212/ریال) که به استناد ماده 2ــ32
در سال  3323صادر شده ،شرکت نفت ایرادات مختلفی گرفته است .شرکت ادعا کرده که تا بـه حـال بابـت سـه
فقره صورتحسابی که بنا به ادعای خواهان پرداخت نشده ،ـ 8310330/ریال پرداخته است 92.باز خواهان اعتـراف
کرده که این رقم پرداخت شده اسـت ،لکـن آن را از صورتحسـابهـای مربـوط کسـر نکـرده ،زیـرا تمـام وجـه
صورتحساب پرداخت نشده است .بنابراین ،مبلغ ـ 8310330/ریال از صورتحسابهایی که قابل پرداخت محسـوب
میشوند ،کسر خواهد شد.
 .704شرکت نفت قسمت اعظم مانده مبالغ مورد ادعا را رد کـرده و فقـط مبلـغ ـ 10024/دالر و ـ3100242/
ریال را حقاً قابل پرداخت میداند .محاسبات شرکت نفت در مورد مبالغ قابل پرداخت مورد قبول تـا حـدی آشـفته
است ،لکن ظاهراً بر این فرض مبتنی است که صورتحسابها فقط بابت چهـار روز ،یعنـی چهـار روز اول ژانویـه،
قابل پرداخت است که اساس آن «توقف کامل ادعایی کارها از پنجم ژانویه» میباشد .اما روشن است کـه کارهـا
قبل از چهارم ژانویه متوقف شده بود ،چه سدیران بابت چهار روز اول ژانویـه بـه نـرخ آمـادهبـهکـار صورتحسـاب
میفرستاد و از نرخ روزانه استفاده نمیکرد .بهعالوه ،دلیلی وجود ندارد کـه اجارهبهای وسایـل متفـرقه ،در مدت
 .92سه فقره صورتحساب صادره در  13مارس  33[ 3323فروردینماه  ]3102طی چک مورخ  33ژوئـن  03[ 3323خردادمـاه ]3102
پرداخت شده است .رقم خالص سه صورتحساب مزبور ـ 2220213/ریال است ،در صورتی که شرکت نفت فقط ـ 8310330/ریال پرداخت
کرده است .پرداخت قسمتی از صورتحساب روشن میسازد که چرا خواهان صورتحسابها را پرداخت شده تلقی نکرده است (رجـوع شـود
به :بند  430فوق).
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توقف عملیات که صورتحسابها بابت آن صادر شده ،پرداخت نشود .بنابراین ،ایراد شرکت نفت بیپایه است.
 .701شرکت نفت به سه فقره صورتحساب دیگر به این دلیل ایـراد گرفتـه اسـت کـه ایـن صورتحسـابهـا
«مربوط به پرداختهایی است که حسب ادعا (در  12آوریل  /3323دهم اردیبهشتمـاه  )3102مـدتهـا پـس از
فسخ قرارداد به اشخاصی در خارج به عمل آمده که طرف قرارداد کارفرما نبودهاند» .این ایراد بیپایه اسـت .خـود
صورتحسابها روشن میسازند که آنها مربوط به خدماتی بودهاند که پیمانکار فرعی در ماههای اکتبـر ،نـوامبر و
دسامبر  3322انجام داده است .خدمات پیمانکار فرعی دقیقاً از نوع هزینههایی است که در ماده 2ـ 32پـیشبینـی
شده است .شرکت نفت همچنین ادعا کرده است که صورتحسابها را رد کرده بوده ،ولی مدرکی دال بر رد آنهـا
ارائه نداده است .از این رو ،تمام مبلغ مورد ادعا قابل پرداخت است .شرکت نفت به صورتحساب نهایی (به شـماره
 )2128نیز ایراد گرفته و دلیلش این بوده که از وسایل استیجاری «فقط به مدت بسیار کوتاهی تـا چهـارم ژانویـه
 34[ 3323دیماه  ]3102استفاده شده و پس از اعالم حالت فورسماژور دیگر مورد اسـتفاده قـرار نگرفتـه و بـه
سدیران عودت داده شده است» .صورتحساب حاکی است که طبق اجارهنامه ،مدت اجـاره از  00آذرمـاه  3102تـا
 13فروردینماه  31[ 3102دسامبر  3322تا  00آوریل  ]3323یعنی تاریخ صدور صورتحساب بوده اسـت .شـرکت
نفت هیچ مدرکی در تأیید ادعای خویش مبنی بر اینکه وسایل استیجاری پیش از انقضای مدت اجاره عودت داده
شده ،ارائه نداده است .بنابراین ،تمام مبلغ خالص صورتحساب به میزان ـ 3220882/دالر قابل پرداخت میباشد.
 .703شرکت نفت مابقی صورتحسابها را به دلیل اینکه پـس از چهـارم ژانویـه  34[ 3323دیمـاه ]3102
صادر شدهاند ،یکجا رد کرده است .اما همانطور که در صورتحسابها نشان داده شده ،طبق ماده 2ــ 32قـرارداد،
وسایل کماکان برای شرکت نفت تأمین میشد .بنابراین ،شرکت نفت مسئول پرداخت هزینههایی بوده کـه بـدین
ترتیب ایجاد میشده است.
 .711از این رو ،طبق ماده 2ـ ،32باید مبلـغ ـ 0310283/دالر (ــ 4300223/دالر بـه اضـافه ـ 320322/دالر
معــادل دالری ـ 802180808/ریــال) ،جمعــاً ـ 0000801/دالر بابــت صورتحســابهــای ســال ( 3323کــه
صورتحسابهای ماه نوامبر هم از آن جمله است) قابل پرداخت محسوب شود.
ج) صورتحسابهای تعدیل افزایش هزینهها (ماده )33

 .713طبق ماده  33و پیوست چهار«الف» قرارداد 93سدیران حق داشته برای تعدیل نرخهای پایهای که در
 .93مدرک دیگر دال بر اینکه متن صحیح قرارداد متنی است که خواهان تسلیم کرده ،این است کـه در مـتن تسـلیمی شـرکت نفـت
فرمول تعدیل قیمت تمام شده ذکر نگردیده ،بلکه در آن صرفاً قید شده در صورت تغییر قیمتها «شرکت و پیمانکار تشـکیل جلسـه داده
و تعدیل منصفانه نرخها را بررسی خواهند کرد» .ولی شرکت نفت صورتحسابهایی را که ظاهراً پیش از بروز مشکالت موجود این دعـوا
طبق فرمول تعدیل قیمت تمام شده مندرج در متن تسلیمی خواهان صادر شده بود ،پرداخت میکرد .فـیالمثـل ،صورتحسـابهـای مـاه
نوامبر  3322به طور کامالً روشنی با استفاده از فرمول مندرج در پیوست چهار«الف» متن قـرارداد خواهـان تنظـیم شـده اسـت .در سـند
هزینه تسلیمی سژیران برای صورتحسابهای ماه نوامبر ظاهراً به فرمول افزایش قیمت مندرج در مـتن قـرارداد خواهـان اشـاره و خـاطر
نشان شده است که «تصفیه قطعی موکول به توافق نهایی بین شرکت نفت و سدیران راجع به شـاخص قیمـتهـای محلـی در فرمـول
افزایش قیمت است» .شاخص قیمتهای محلی مورد اشاره ظاهراً یکی از دادههای مورد استفاده در فرمول است.
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ماده  32و پیوست چهار پیشبینی شده بود ،فرمول تعدیل معینی را به کار برد .با به کار بردن این فرمول در مورد
مبالغ صورتحساب شده ،سدیران طبق ماده  33صورتحسـابی بـه مبلـغ خـالص ـ 0120222/دالر و ـ302080224/
ریال دیگر ارسال نمود.
 .710شرکت نفت به دالیل مختلف به پرداخت این مبالغ ایراد گرفته است .در مـورد صورتحسـابهـای مـاه
نوامبر  3322متذکر گردیده که سژیران تشخیص داده بود که از آن صورتحسابها مجموعاً فقط مبلـغ ـ320232/
دالر و ـ 4280222/ریال قابل پرداخت بوده و این مبالغ نیز قبالً تأدیه شده است .در واقع ،مدارک موجـود ،ادعـای
شرکت نفت دایر بر پرداخت آن مبالغ را تأیید میکند و لذا مبالغ پرداخت شده از مبالغ قابل پرداخت کسـر خواهـد
شد .شرکت نفت در رابطه با صورتحسابهای ماه ژانویه ادعا نموده که در متن قرارداد تسلیمی وی فرمول تعدیل
قیمت تمام شده وجود ندارد ،بلکه در آن به توافق ویژه طرفین استناد شده و از آنجا که هیچگونه توافقی صـورت
نگرفته ،لذا چیزی قابل پرداخت نمیباشد .شرکت نفت مضافاً اظهار داشته که حتی اگر فرمـول تعـدیل منـدرج در
متن قرارداد تسلیمی خواهان قابل اعمال باشد ،مبالغی که طبق این فرمول قابل پرداخت مـیباشـند منحصـر بـه
چهار روز اول ژانویه خواهند بود .دلیل این ادعا نیز باز این سوءتفاهم است که دستگاههای حفاری در آن چهار روز
کار میکردهاند؛ ولی بعد از آن حالت فورسماژور برقرار بوده است (هر دو فرض این استدالل نادرست اسـت ،چـه
در مورد شانزده روز اول ژانویه از نرخ آمادهبهکار استفاده شده و این امر در حکم حاضـر مـورد تأییـد قـرار گرفتـه
است) .در رابطه با بقیه صورتحسابهای مربوط به ماههای فوریه تا ژوئن ،شرکت نفت میگوید که چیـزی بابـت
آنها قابل پرداخت نیست ،زیرا در این مدت هیچ استفادهای از دکلها نشده است.
 .711همانطور که در باال گفته شد ،دیوان متن قرارداد تسلیمی خواهان را نسـبت بـه طـرفین نافـذ دانسـته
است .طبق شرایط تعدیل قیمت تمام شده قرارداد ،یعنی بند یک پیوست چهـار«الـف» ،پیمانکـار حـق دارد بابـت
روزهای عملیاتی دکلها اینگونه تعدیالت را دریافت نماید:
«روزهای عملیاتی حائز شرایط» به کلیه روزهای عملیاتی دکل ،از جمله روزهای انتقال دکل ،به استثنای روزهای
مشمول نرخ تی ـ «0ب» (فورسماژور بدون خدمه در ایران) و نرخ تی ــ ( 8نـرخ فسـخ قبـل از موعـد) اطـالق
میشود.
بنابراین ،طبق فرمول قرارداد ،سدیران حق دارد تعـدیل افزایش هزینه دورههای فورسماژور با خدمـه (نــرخ
یـ« 0الف») در ایران را دریافت نماید .از آنجا که نرخ مذکور ،هم برای دوره اعتصاب نوامبر  3322و هم بـرای
ت
فاصله بین  32ژانویه و سوم فوریه  02[ 3323دیماه تا  34بهمنماه  ]3102و نرخ آمادهبـهکـار بـا خدمـه از اول
ژانویه تا  38ژانویه  33[ 3323دیماه تا  08دیماه  ]3102نرخ صحیح تشخیص داده شده ،لذا دیوان بر این نظر
است که کالً مبلغ ـ 480423/دالر 94و ـ 302840222/ریال 95بابت تعدیالت قیمت تمـام شـده بـرای دورههـای
 .94بدین شرح :ـ 000000/دالر (مبلغ صورتحسـاب نـوامبر) منهـای ـ 320232/دالر پرداخـت شـده بـه اضـافه ـ 120032/دالر (مبلـغ
صورتحساب ژانویـه) به اضافـه ـ 30808/دالر (یعنــی ـ 00838/دالر (بابت  1روز از فوریـه بـه نـرخ روزانـه ـ 23202230283/دالر طبـق
صورتحساب فوریه ضرب در  80درصد (سهم دالری) منهای  0/0درصد (مالیات)) ،مساوی ـ 480423/دالر.
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مزبور ،حقاً میتوان صورتحساب داد.
 .717سدیران مضافاً بابت تعدیل قیمت تمام شـده مربـوط بـه دوره چهـارم فوریـه تـا  12ژوئـن 30[ 3323
بهمنماه  02تا نهم تیرماه  ]3102صورتحساب داده است .همانطور که در بندهای  432تا  403فوق گفتـه شـد،
دیوان نظر داده است که در آن موقع نرخ فسخ قبل از موعد (نرخ تی ـ )8قابل دریافت بـوده اسـت .شـرط اصـلی
قرارداد در مورد تعهدات شرکت نفت در صورتی که قرارداد را قبل از موعد (بدون ذکر دلیل) فسـخ کنـد ،در مـاده
4ـ 0مندرج است .این ماده حاکی است که فسخ قبل از موعد قرارداد برای سدیران هیچگونه حقی جهـت مطالبـه
خسارت ناشی از کاهش مدت قرارداد ،غیر از دریافت نرخ تی ـ  8تا پایان مـدت اولیـه قـرارداد ایجـاد نمـیکنـد.
بنابراین ،بند یک پیوست چهار«الف» مبنی بر حذف روزهای عملیاتی دکل که تابع نرخ تی ـ  8اسـت ،از شـمول
تعدیل قیمت تمام شده ،با شرط اصلی قرارداد مطابقت دارد .اما در بند چهار پیوست این احتمال در نظر گرفته شده
است که طرفین بتوانند در صورت فسخ قبل از موعد قرارداد ،به طور جداگانه راجع بـه تعـدیل قیمـت بـه توافـق
برسند .بند چهار به شرح زیر است:
در صورت ...فسخ قبل از موعد قرارداد ،هرگاه تعدیل قیمتی الزم باشد ،این کار با توجه به اوضاع و احوالی که
منجر به وضعیت خاصی شده ،طی مذاکرات جداگانهای انجام خواهد داد.
بدینسان تعدیل قیمت تمام شده در وضعیت فسخ قبل از موعد ،مشمول کاربرد عادی فرمول تعـدیل نبـوده،
بلکه الزم بود که تحت شرایط خاصی راجع به آن مذاکره شود.
 .711به نظر می رسد که در این مورد هرگز مذاکرهای صورت نگرفته ،هرچند که شرکت نفـت کوشـید «بـه
منظور نهایی کردن فسخ قرارداد» ،ترتیبات انجام مذاکرات در تهران را فراهم آورد .میتوان فرض کـرد کـه اگـر
چنین مذاکراتی صورت میگرفت موضوع مورد بحث حاضر نیز در آن مطرح میشد؛ ولی با توجه به موضـعی کـه
شرکت نفت در نامه مورخ پنجم فوریه  38[ 3323بهمنماه  ]3102سژیران دایر بر مختومه تلقی کـردن تعهـدات
قراردادی خود از تاریخ چهارم فوریه  30[ 3323بهمنماه  ]3102اتخاذ کرده و آن را طی جریان رسـیدگی حاضـر
حفظ نموده ،گمان نمیرود که اگر مذاکراتی در آوریل سال  3323به عمل میآمد ،آن مذاکرات منجر بـه حصـول
توافقی در مورد پرداخت مطالبات استحقاقی سدیران بابت بقیه مدت اولیه قرارداد میگردید.
 .710دیوان که با چنین وضعیتی مواجه است ،بار دیگر متذکر مـیشـود کـه گرچـه شـرایط ذیـربط پیوسـت
چهار«الف» از یک طرف خودبهخود تعدیل قیمت تمام شده را تجویز نمیکند ،از سوی دیگر این را هم که طرفین
ممکن است تحت شرایط خاصی چنین تعدیلی را الزم بدانند ،نفی نمیکند .لذا دیوان بر این نظر است که در ایـن
مورد دیوان می تواند به صالحدید خود تعیین نماید که با در نظر گرفتن شرایط قرارداد و اوضاع و احوالی که در آن
شرکت نفت قرارداد را فسخ کرده ،آیا سدیران منطقاً باید حق داشته باشد که بابت مدتی از دوره بعد از سوم فوریه
 34[ 3323بهمنماه  ،]3102قیمت تمام شده را طبق فرمول قرارداد تعدیل نماید یا خیر.
 .95بدین شرح :ـ 3020032/ریال (مبلغ صورتحساب نوامبر) منهای ـ 4280222/ریال پرداخت شده ،به اضافه ـ 30302320/ریال (مبلـغ
صورتحساب های ژانویه) به اضافه ـ 800228/ریال (یعنی ـ 00838/دالر بابت  1روز از فوریه ،به نـرخ روزانـه ـ 23202230283/ضـرب در
 10درصد (سهم ریالی) منهای  0/0درصد (مالیات) ضرب در ( 22/0نرخ تسعیر)= ـ 800228/ریال) ،مساوی ـ 302840222/ریال.
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 .714محدودیت متن ماده 4ـ 0و بند یک پیوست بهروشنی حاکی از این قصد طرفین قرارداد است که اصوالً
خسارت پیشبینی شده در قرارداد به صورت نرخ تی ـ  8باید غرامت کافی بابت فسخ پیش از موعد قرارداد تلقی و
از بند چهار پیوست باید در شرایط کامالً خاصی استفاده شود .بنابراین ،دیوان حتی اگر بخواهد با اسـتفاده از آزادی
عملی که برای اتخاذ تصمیم بر مبنای انصاف دارد ،نظر دهد باید دالیل قانعکنندهای برای صدور رأی به اسـتفاده
از تعدیل قیمت طبق بند چهار بیابد.
 .711با بررسی اوضاع و احوالی که قرارداد در آن فسخ شده ،دیوان مراتب زیر را خاطرنشان میسازد.
سژیران در نامه مورخ  38ژانویه  08[ 3323دیماه  ]3102خود مذکور در بند  420باال ،تصمیم شـرکت نفـت
مبنی بر اعالم وجود حالت فورسماژور را به سدیران اطالع داد و نیز متذکر شد که به نظر شرکت نفت به احتمال
قوی توقف عملیات به مراتب بیشتر از آنچه قبالً تصور میشد ،ادامه خواهد یافت .در آن نامه ذکری از قصد فسخ
قرارداد نشده بود .ظاهراً شرکت نفت تصمیم خود دایر بر فسخ قرارداد را اولین بار در جلسه سوم فوریه 34[ 3323
بهمنماه  ]3102به نحو غیرمنتظرهای با نمایندگان سدیران در میان گذاشت .بعد سدیران موافقت کرد که اخطـار
فسخ را از  38ژانویه [ 08دیماه] (به جای مهلت  12روزه مقرر در ماده 4ـ ،)0ولی فقط به این شـرط بپـذیرد کـه
«کلیه وجوه پرداخت نشده بالفاصله دریافت گردد» (بند  424باال) .با اینکه سژیران در نامه مـورخ پـنجم فوریـه
 38[ 3323بهمنماه  ]3102خود «تأیید کرد» که تعهدات قراردادی شرکت نفت در مورد دکلهـای شـماره  32و
 ،33از چهارم فوریه [ 30بهمنماه] «مختومه تلقی میشود» ،بـه نظـر دیـوان اقـدام سـدیران در نگهـداری کلیـه
کارکنان دکلها تا مدتی بعد از چهارم فوریه [ 30بهمنماه] یعنی تا دریافت وجوه درخواستی (که سـرانجام هرگـز
پرداخت نشد) و به امید بهبود وضع سیاسی ،به نحوی که تجدید عملیات حفاری امکانپذیر گـردد ،منطقـی بـوده
است .سدیران در تلکس مورخ  32مارس  02[ 3323اسفندماه  ]3102خود به شرکت نفـت اطـالع داد کـه در آن
تاریخ دکلها از نظر پرسنل تکمیل و همه آنها ایرانی بوده و همگی به طور مداوم در محل حاضر و آماده بودهاند
که کار را شروع کنند .در این شرایط دیوان نتیجه میگیرد که دالیلی به قدر کـافی قـوی وجـود دارد کـه تسـلیم
صورتحساب بابت تعدیل قیمت تمام شده برای مدت  82روز از تاریخ چهارم فوریـه تـا چهـارم آوریـل 30[ 3323
بهمنماه  3102تا  30فروردینماه  ]3102پذیرفته شود.
 .713دیوان واقعیات کافی جهت محاسبه دقیق افزایش قیمتها طبق فرمـول منـدرج در قـرارداد ،در اختیـار
ندارد ،لکن رقم تقریبی را میتوان بهسهولت برآورد کرد .دیوان نظر داده است که بابت نرخهای روزانه منـدرج در
ماده 3ـ ،32سدیران میبایستی برای مدت مربوط به جای نرخ آمادهبهکار (روزانه ـ 330032/دالر) بـه نـرخ فسـخ
(روزانه ـ )20188/صورتحساب داده باشد .با ضرب نسبت بین این نرخها (یعنـی  20درصـد) در مقـادیر منـدرج در
صورتحسابهای تسلیمی بابت تعدیل ،به ترتیبی که خواهان از فرمول مزبور در مورد صورتحسابهای نرخ روزانه
با نرخ باالتر آمادهبهکار استفاده کرده ،مبلغی که حقاً طبق این بند بابت دوره چهارم فوریه  3323تا چهارم آوریل
 30[ 3323بهمــنمــاه  3102ال ـی  30فــروردینمــاه  ]3102قابــل مطالبــه م ـیباشــد ،یعن ـی ـ 420824/دالر و
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ـ 302400312/ریال 96به دست میآید.
 .771به طور خالصه ،با منظور نمودن صورتحسابهای دوره اعتصاب ،دریافتنی بابت تعدیل قیمت تمام شده
طبق ماده  33مبلغ ـ 300231/دالر و ـ 108320222/ریال (برابر ـ 030130/دالر) جمعاً ـ 3480423/دالر است .لکن
دیوان مالحظه مینماید که شرکت نفت (بهعنوان ادعای متقابل) مدعی شده است که کالً مبلـغ ـ 0320820/دالر
بهعنوان پیشپرداختهای مربوط به تعدیل قیمت تمام شده پرداخته است 97.خواهان وصول این پیشپرداختهـا
را انکار نکرده است .بنابراین ،پیشپرداختها از مبالغی که صحیحاً بدهی معوق تشخیص داده شـدهانـد ،بـیشتـر
بوده و سدیران از این بابت در تاریخ  00نوامبر [ 3323اول آذرماه  ]3102به طور خـالص ـ 840082/دالر بـدهکار
بوده است.
د) صورتحسابهای مربوط به افزایش حقوق تأمین اجتماعی و هزینههای کارگری (ماده )33

 .773ماده  33قرارداد همچنین به سدیران حق میداد که بابت «هرگونه تغییری که از تـاریخ  12ژانویـه 3322
[ 32بهمنماه  ]3108در نرخ مالیاتهای ایران ،سورشارژها ،حقوق و عوارض دولتی ایران ،حقوق تأمین اجتمـاعی
یا حقوق و عوارض مشابه ،نظیر آرای شوراهای محلی کار به وجود آید» ،صورتحساب صادر کند ،مشروط بر آنکه
این افزایشها در فرمول تعدیل قیمت تمام شده به حساب نیامده باشد .به موجب این شرط ،سـدیران بـه منظـور
مطالبه «افزایش نرخ حقوق تأمین اجتماعی و باال رفتن مبنای احتساب این نرخها از تاریخ  03اوت [ 3322هفـتم
شهریورماه  ،]3102طبق برگ پیوست» 98و نیز «بابت افزایش خارقالعاده هزینه نیروی کار محلـی طبـق توافـق
حاصله راجع بـه دسـتمزدها در کلیـه سـطوح صـنعت در  01اوت [ 3322اول شـهریورماه  ،»]3102هشـت فقـره
صورتحساب صادر کرده است .از قرار معلوم صورتحسابها مربوط به تمام مدت بـین اوت  3322تـا پایـان ژوئـن
 3323بوده و تماماً در تاریخ  13اکتبر [ 3323نهم آبانماه  ]3102صادر شدهاند .جمع مبالغ مـورد ادعـا ـ030230/
دالر بابت افزایش حقوق تأمین اجتماعی و ـ 1300208/دالر بابت افزایش هزینههای کارگری است.
 .770شرکت نفت بدواً اعتراض کرد که تمام صورتحسابها در تاریخ  12ژوئـن [ 3323نهـم تیرمـاه ،]3102
«یعنی درست در تاریخی که سدکو مدعی است سدیران مصادره شده ،صادر شده است» و ظاهراً منظـورش ایـن
بوده که صورتحسابها بدون مجوز صادر شده است 99.شرکت نفت مضافاً ادعا کرده که بـرخالف صـراحت مـتن
قرارداد تسلیمی وی دایر بر انجام مذاکراتی پیش از اعمال این قبیل تعدیلها ،مذاکرهای صورت نگرفته و لذا از آن
بابت چیزی قابل پرداخت نیست .باالخره شرکت نفـت اسـتدالل کـرده کـه در هـر حـال ،بعـد از چهـارم ژانویـه
 .96بدین شرح 20 :درصد مبلغ ـ 820028/دالر و ـ 000800822/ریال صورت داده شده به نرخ آماده به کـار بابـت فاصـله بـین چهـارم
فوریه تا چهارم آوریل [ 30بهمنماه تا  30فروردینماه] (شامل  23درصد جمـع کـل صورتحسـابهـای فوریـه 322 ،درصـد جمـع کـل
صورتحسابهای مارس 31 ،درصد جمع کل صورتحسابهای آوریل).
 .97یعنی ـ 3180313/دالر به اضافه ـ 003320443/ریال به نرخ تسعیر  22/0ریال برابر ـ 210212/دالر.
 .98در دو فقره از صورتحسابها ذکر شده که نرخها از  03مارس [ 3322اول فروردینماه  ]3102افزایش یافته است.
 .99در واقع صورتحسابها به تاریخ  13اکتبر [ 3323نهم آبانماه  ]3102است ،لکن دیوان قـبالً نظـر داده اسـت کـه سـدیران تـا 00
نوامبر [ 3323اول آذرماه  ]3102مصادره نشده بود.
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[چهاردهم دیماه] هیچ کاری انجام نشده و لذا صورتحسابها «بیمورد» است.
 .771روشن است که صورتحسابها پیش از مصادره سدیران و به عالوه طبق شرط مندرج در مـتن قـرارداد
خواهان که دیوان قبالً آن را معتبر شناخته ،صادر گردیده است .لذا ایـرادات شـرکت نفـت در ایـن مـوارد ،مـردود
میباشد .در رابطه با این ایراد که صورتحسابها مربوط به دورهای است که طی آن کاری صورت نگرفته ،تا حدی
که این ایراد دفاع معتبری باشد ،روشن است که صورتحسابها بابت افزایشهایی است که خیلی بیشتر ،یعنی از
اوایل مارس  3322تا پایان ژوئن  ،3323یعنی طی مدتی صورت گرفته که در قسمت اعظم آن مدت دکلها کـار
میکردهاند .در هر صورت ،اگر در واقع هزینه کارگری و هزینههای دیگر در طول این دوره افزایش یافتـه ،توقـف
عملیات ،بسته به دالیل عدم انجام کار ،الزاماً حائز اهمیت نیست.
 .777با وجود این ،دیوان نتیجه میگیرد که ادعای حاضـر بایـد بـه علـت فقـد دلیـل مـردود شـمرده شـود.
صورتحسابها همزمان با افزایش ادعایی هزینههای انجام شده ،صادر نگردیـده و بـهعـالوه ،نـه مقـدار افـزایش
هزینهها توجیه شده و نه چیزی درباره محاسبه آنها ارائه گردیده است 100.لذا این مبالغ مورد ادعا فاقـد اعتبـار و
بیاساس بوده و قابل پرداخت نمیباشند.
هـ) صورتحسابهای مربوط به کمپ مشترک

 .771طبق پیوستهای دوم«ب» و چهارم قرارداد ،سدیران حق داشت حقالزحمه ایجاد یک کمپ مشترک را به
نرخ معینی دریافت نماید .خواهان ادعا کرده است که این کار صورت گرفته و صورتحسـابهـای پرداخـت نشـده
مربوط به فاصله بین نوامبر  3322و آخر ژوئن  3323را به مبلغ ـ 300422/دالر و ـ 108030013/ریال مطالبه کرده
است.
 .770شرکت نفت قبول کرده است که کالً مبلغ ـ 10210/دالر و ـ 3400420/ریال بابت مدتی از مـاه نـوامبر
 3322که اعتصاب نبوده ،قابل پرداخت است و ادعا کرده است که این مبالغ قبالً پرداخت شده است .در مورد بقیه
مبالغ مورد ادعا ،شرکت نفت ادعا کرده است که مبلغ ـ 30231/دالر و ـ 840222/ریال بابـت چهـار روز در ژانویـه
 3323قابل پرداخت است ،لکن از آن به بعد ،به علت فورسماژور و فسخ قرارداد چیزی قابل پرداخت نیست.
 .774همانطور که در باال در رابطه با اجاره وسایل بحث شد ،به نظر نمیرسد که هزینه ایجاد کمـپ الزامـاً
منوط بدان باشد که دکلهایی که کمپ برای آنها احداث گردیده ،به انجام عملیات واقعی اشتغال داشـته باشـند.
در قرارداد به طور مشخص قید شده که «در طول اعتبار این قرارداد ،تمام روزها مشمول کلیه هزینههای متفرقـه
(از جمله هزینه کمپ مشترک) خواهد بود ،اعم از اینکه هزینه دیگری ،از جمله هزینـه مقطـوع انتقـال [دکـل] و
غیره ،قابل احتساب باشد یا نباشد و یا اینکه هیچ هزینهای تعلق نگیرد» .بنابراین ،مبلغ مورد ادعا پس از کسر
آنچه که قبالً پرداخت شده ،قابل پرداخت به سدیران تلقی میشود.
 .771شرکت نفت در الیحه توجیهی خود اظهار داشته که مبلـغ ـ 10210/دالر و ـ 3400420/ریـال پرداخـت
 .100با روشهای سیسا و سدیران در رابطه با افزایش حقوق تأمین اجتماعی و هزینه کارگری طبق قراردادهـای اسـکو کـه در آنجـا
صورتحسابهای صادره در زمان انجام هزینه ها و نیز گزارشهای حسابدار در تأیید مبالغ مورد ادعا ارائه شده ،مقایسه شود.
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کرده است .ولی از مدارک تسلیمی آن شرکت پیدا است که گرچـه در واقـع کـالً پرداخـت مبلـغ ـ 00282/دالر و
ـ 0320822/ریال تصویب شده بوده ،لکن عمـالً فقـط ـ 30302/دالر و ـ 210330/ریـال پرداخـت گردیـده اسـت.
بنابراین ،مانده تأدیه نشده و قابـل پرداخـت ـ 310420/دالر و ـ 100420118/ریـال (برابـر ـ 020412/دالر) ،جمعـاً
ـ 3410332/دالر میباشد.
(و) صورتحسابهای مربوط به هزینه کارگران پیمانی (ماده )7

 .773طبق ماده  4قرارداد ،قرار بود سدیران هزینه پرداختی به «کارگران جهت جابهجاکردن مـواد و مصـالح بـه
تقاضای شرکت ،یعنی کل هزینه کارگران پیمانی ،به اضافه  30درصد را بازیافت نماید» .خواهان ادعـا کـرده کـه
سدیران به موجب این ماده ،صورتحسابی به مبلغ خالص ـ 000480020/ریال داده که تا بـه حـال پرداخـت نشـده
است.
 .711شرکت نفت ثابت کرده است که کلیه صورتحسابهای مورد ادعا به مبلـغ ـ 102300242/ریـال را کـه
بابت دورههای بین نوامبر  13 ،3322مارس  33[ 3323فروردینماه  ]3102صادر شـده (پـس از تصـحیحاتی کـه
مورد اعتراض قرار نگرفته) ،پرداخت کرده است .بنابراین ،صورتحسابهای مزبـور صـحیحاً پرداخـت شـده تلقـی
میگردند.
 .713در رابطه با دو فقره صورتحساب آخر که هر دو به تاریخ  12آوریل [ 3323دهم اردیبهشـتمـاه ]3102
است ،خواهان ادعا کرده که کالً مبلغ ـ 302140402/ریال پرداخت نشده است .شرکت نفت فقط ـ 0320232/ریال
آن را قابل پرداخت شمرده ،ولی غیر از ذکر اینکه «فقط  4روز ،هر روز  2ساعت ،یعنی معادل ساعات عادی کـار
کارگران (دو سوم ساعات ادعا شده) ...قابل پرداخت است» ،دلیلی راجع به غیرقابل پرداخت بودن تمام مبالغ مورد
مطالبه ،ارائه نداده است .از آنجا که شرکت نفت ایراد خود را به طور روشن توضیح نداده است ،دیوان تمامی مبلغ
مورد ادعا بابت این صورتحسابها ،یعنی مبلغ ـ 302140402/ریال برابر ـ 340224/دالر را قابل پرداخت میشمارد.
ز) ادعای بهره (ماده )31

 .710ماده 1ـ 32قرارداد 101به شرح زیر مقرر داشته است:
چنانچه صورتحسابهای صادره تحت این قرارداد که مورد ایراد قرار نگرفته ،ظرف چهـل و پـنج ( )40روز از
تاریخ دریافت صورتحساب توسط سژیران به پیمانکار تأدیه نشود ،به مبالغ واریز نشده تا هنگام پرداخت توسط
شرکت نفت ،بهرهای به نرخ دوازده ( )30درصد در سال تعلق خواهد گرفت.
خواهان ،طبق این ماده ،تا  12ژوئن [ 3323نهم تیرماه  ]3102بهره قابل پرداخت بابت مطالباتی را که پـیش
از  40روز از صدور صورتحساب آنها گذشته ،محاسبه نموده و جمعاً ـ 840200/دالر بهره خواسته اسـت .شـرکت
نفت راجع به این ادعا اظهارنظری نکرده است.
 .711هرچند در شرط مندرج در قرارداد به مبالغ بدون ایراد اشاره شده ،لکن قصد طرفین آشکارا این بوده که
 .101ماده 1ـ 32متن قرارداد تسلیمی شرکت نفت.
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پس از مدت زمان معقولی جهت بررسی و تأیید صحت صورتحسابها ،بهرهای به نرخ  30درصد تا تاریخ تصـفیه
حساب تعلق گیرد .دیوان داوری نظر داده است که کالً مبلغ ـ 402320428/دالر الزمالتأدیه و قابل پرداخـت بـوده
102
است .بنابراین ،منطقی است که بهره این مبالغ به نرخ  30درصد از اول مه  33[ 3323اردیبهشـتمـاه ]3102
تا  00نوامبر [ 3323اول آذرماه  ،]3102یعنی تاریخ مصادره ،در حساب دریافتنی سدیران در هنگام مصادره منظـور
103
گردد .این مبلغ به ـ 0830323/دالر بالغ میشود.
ح) پیشپرداختها

 .717خواهان اعتراف کرده که مجموعاً ـ 0800200834/ریال دریافت نمـوده و آن را از مبـالغ الزمالتأدیـه کسـر
نکرده است .خواهان توضیح داده است که شرکت نفت هنگام پرداخت این وجوه «از صورتحسابهای خاصی نـام
برده است؛ ولی چون آنچه که شرکت نفت میپرداخت با مبلغ کل صورتحسابهای خاصی که پرداخت بابت آنها
بوده ،مطابقت نمیکرد ،لذا خواهان وجوه دریافتی از شرکت نفت را بهعنوان پیشپرداخت تلقی میکرد» .خواهـان
صورتحسابهای پرداخت شده را مشخص نکرده است ،لکن مبالغ دریافتنی با پرداختهایی کـه در پیوسـتهـای
شرکت نفت مدلل و محرز گردیده و در باال بدان اشاره شد ،مطابقت دارد .نظر به ایـنکـه دیـوان فوقـاً در بحـث
مربوط به صورتحسابهای ویژه ،پرداختهای مزبور را کامالً منظور نموده ،لذا دلیلی نـدارد کـه ایـن پرداخـتهـا
بهطور جداگانه در مقابل مبالغ الزمالتأدیه قرار داده شوند (پیشپرداختهای دیگری بابت صورتحسابهای مربـوط
به تعدیل هزینه فوقاً در بند  442منظور گردیده است).
ط) خالصه

 .711به طور خالصه ،نظر دیوان این است که مبالغ زیر بابت صورتحسابهای صادره طبق قرارداد شرکت نفت،
در تاریخ  00نوامبر [ 3323اول آذرماه  ]3102الزمالتأدیه بوده است:
شرح

ماده 3ـ32
ماده 2ـ32
ماده ( 33تعدیل افزایش قیمت ـ اضافه پرداختی خالص)
ماده ( 33حقوق تأمین اجتماعی و هزینههای کارگری)
کمپ مشترک
ماده 4

مبلغ قابل پرداخت (دالر)

ـ101320428/
ـ0000801/
()840082
ــــــــ
ـ3410332/
ـ340224/

 .102صورتحسابها به تفاریق در فاصله بین  12نوامبر و  12ژوئن [نهم آذر و نهم تیرماه] صادر شده و لـذا از  30ژانویـه تـا  30اوت
[ 00دیماه تا  04مردادماه] بهره بدانها تعلق می گرفته است .حد وسط بین ایـن دو تـاریخ ،اول مـه [ 33اردیبهشـت] اسـت کـه بـرای
سهولت ،تاریخ شروع محاسبه بهره در نظر گرفته شده است.
 .103یعنی  30درصد برای  8/2ماه ( 3درصد در ماه=  8/2درصد).
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ـ0830323/
ـ400280842/
ــــــــ
ـــــــــــــــــ
ـ400280842/

 .0صورتحسابهای مربوط به بعد از  11ژوئن [ 3343نهم تیرماه ]3111

 .710خواهان ،بدواً ارزش عالیق سهامداری خود در سدیران در  12ژوئن [ 3323نهـم تیرمـاه  ]3102را مطالبـه
میکرد .بعد از قرار اعدادی اکتبر دیوان ،مبنی بر اینکه سـدیران در تـاریخ  00نـوامبر [ 3323اول آذرمـاه ]3102
مصادره شده است ،خواهان اسناد و مدارک دیگری راجع به برآورد ارزش سدیران در هنگـام مصـادره ،بـه دیـوان
تسلیم نمود .از جمله تغییرات ،افزایش ارزش حسابهای دریافتنی سدیران بر مبنای مبالغی بود که باید بابت انجام
خدمات حفاری به موجب قراردادهای اسکو و شرکت نفت در فاصله بین اول ژوییه و  00نوامبر  32[ 3323تیرمـاه
تا اول آذرماه  ]3102پرداخت میگردید.
 .714ظاهراً سدیران بابت خدمات ارائه شده در این مدت صورتحسابی صادر نکرده ،ویا الاقل خواهان بدانها
دسترسی ندارد؛ چه نامبرده هیچگونه صورتحسابی بابت آن مدت به دیوان تسلیم نکرده و اعتراف کرده اسـت کـه
سوابق حسابداری مربوط به این دوره را در دست ندارد و ارقام مورد ادعا مبتنی بر محاسبه اخیر مبـالغ الزمالتأدیـه
است .به طور اخص خواهان بابت دریافتنی ناخالص طی آن مدت ،مبلغ ـ 3302200230/دالر مطالبه کـرده اسـت.
نامبرده اظهار داشته که این رقم را با تنظیم صورتحسابهای فرضی طبق قرارداد اسکو برای شش دستگاه دکـل
عملیاتی اسکو 104به نرخ روزانه از اول ژوییه  3323تا  00نوامبر  32[ 3323تیرمـاه الـی اول آذرمـاه  ،]3102بـه
دست آورده است .خواهان بابت دکل راکد اسکو (دکل شماره  105)31طی همان دوره به نرخ آمادهبهکار ،بابت دو
دستگاه دکل موضوع قرارداد شرکت نفت برای فاصله بین اول ژوییه و  2نوامبر [ 32تیر تا  32آبانمـاه] بـه نـرخ
آمادهبهکار صورتحساب صادر کرده است .خواهان ادعا کرده که جمع کلی که بدین طریق طبق صورتحسابهـای
صادره به دست میآید ،به طور ناخالص ـ 3302200230/دالر است که پس از کسر  0/0درصـد مالیـات پیمانکـار،
ـ 3208340223/دالر میشود .این مبلغی است که در واقع بهعنوان مبلغ قابل پرداخت به سـدیران بابـت دوره اول
ژوییه تا  00نوامبر [ 32تیر تا اول آذر] مطالبه شده است.
 .711شرکت نفت ،در پاسخ به اظهارات خواهان خاطرنشان ساخته کـه بـا اسـتفاده از روش محاسـبه مـورد
ادعای خواهان ارقام مذکور به دست نمیآید و استدالل کرده که «این امر نمایانگر روش عجوالنه و تـالشهـای
مذبوحانه آقای مالون جهت افزایش سهم سرمایه صاحبان سهام به هر طریق ممکن میباشد» .شرکت نفت غیر از
این ،استحقاق سدیران به دریافت مبلغ فوقالذکر ویا مسئولیت شرکت نفت در طول دوره ذیربط را رد نکرده است.
 .104خواهان در یک جا در الیحه خود به تعداد  0دستگاه دکل اشاره کرده ،لکن از اظهارات طرفین در جاهای دیگـر پرونـده روشـن
است که پیش از نوامبر  3323شش دستگاه به کار مشغول بودهاند.
.105خواهان بابت دکل شماره  4ادعایی ننموده و قبول کرده که دکل مزبور در آوریل  3323از شمول قرارداد خارج شده است.
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ولی دیوان داوری ادعای خواهان مبنی بر استحقاق سدیران به دریافت این عواید بابـت دوره یادشـده را بـه طـور
دربست نمی پذیرد و همانطور که شرکت نفت خاطرنشان ساخته ،ارقام خواهان با محاسباتی که بـه عمـل آورده،
مطابقت ندارد.
 .713از آنجا که دیوان نظر داده است که مسبب تأخیر در راهاندازی هفت دستگاه دکل باقیمانـده سـدیران،
موضوع قرارداد اسکو ،شرکت نفت بوده ،لذا دیوان قبول کرده است که نرخ روزانه برای هفت دسـتگاه دکـل یـاد
شده ،هم قبل و هم پس از شروع واقعی عملیات ،تا هشتم نوامبر  32[ 3323آبانمـاه  ]3102یعنـی تـاریخ فسـخ
قرارداد ،قابل اعمال می باشد .اما بابت یکی از این دکلها (دکل شماره  )31که هرگز شروع به کار نکرد ،خواهـان
فقط نرخ آماده به کار خواسته است .لذا حکم مربوط به دکل مزبور محدود به مقداری خواهد شد که خواهان تقاضا
کرده است .از این رو ،میزان دریافتنی بابت مدت زمانی که این دکلها در اختیار اسـکو بـوده ،ـ 200000888/دالر
106
تشخیص داده میشود.
 .701باالخره همانطور که دیوان نظر داده است در مورد دو دستگاه موضوع قرارداد شرکت نفت ،اسـتفاده از
نرخ آماده به کار صحیح نبوده ،بلکه باید نرخ فسخ قبل از موعد اعمال گردد و با استفاده از این نرخ ،مبلغ صـحیح
دریافتنی تا تاریخ فسخ قرارداد شرکت نفت ،در هشتم نوامبر  32[ 3322آبانماه  ]3102به ـ 002230112/دالر بالغ
107
میگردد.
 .703بنابراین ،دیوان بر این نظر است که مبلغ ـ 3200340224/دالر رقم صحیح قابل پرداخت بابت این دوره
است.
 .700خواهان اعتراف کرده است که مبلغ ـ 408280204/دالر طی مدت مزبور از شرکت نفت دریافـت کـرده
است .همانطور که در باال اشاره شد ،شرکت نفت بعضی از این پرداختها را به منظور تصفیه صورتحسـابهـای
صادره پیش از  12ژوئن [ 3323نهم تیرماه  ]3102انجام داده و دیوان فوقاً آنهـا را پذیرفتـه و پرداختـیهـا را از
مبالغ الزمالتأدیه کسر کرده است .پرداختهای مزبور که کالً بالغ بر ـ 3400222/دالر میشود نبایـد بـار دیگـر از
مبالغ الزمالتأدیه کسر گردد .بنابراین ،باید مبلغ ـ 102110022/دالر بهعنوان پرداختیهـای منظـور نشـده از مبلـغ
الزمالتأدیه کسر گردد 108.با کسر پرداختیهایی که تا به حال منظور نگردیـده ،از مبـالغی کـه دیـوان بابـت دوره
ذیربط الزمالتأدیه تشخیص داده ،رقم ـ 802820202/دالر به دست میآید که حقاً به دریافتنیهای سـدیران بابـت
فاصله بین اول ژوییه و  00نوامبر  32[ 3323تیرماه تا اول آذرماه  ]3102اضافه میگردد.

 .106بدین شرح :صورتحساب مربوط به شش دستگاه دکل فعال به نـرخ روزانـه اسـکو کـالً ـ 202320302/دالر اسـت ( 313روز × 8
دکل ×  3/302دالر) که پس از کسر  0/0درصد مالیات پیمانکار ،طبق قرارداد شماره  ،103دریافتنی خالص ـ 201820022/دالر مـیشـود.
مبلغ قابل پرداخت بابت دکل شماره  ،31به نرخ آماده به کار طبـق درخواسـت خواهـان ،ـ 303040122/دالر اسـت ( 313روز × ــ30100/
دالر منهای  0/0درصد مالیات).
 .107یعنی ـ 003330230/دالر ( 313روز ×  0دستگاه دکل × ـ 20188/دالر) منهای  0/0درصد (مالیات) = ـ 002230112/دالر.
 .108خواهان همچنین قبول کرده است که بعضی هزینههای اضافی مربوط بـه حقـوق و مزایـای کارکنـان و هزینـه مـواد و مصـالح
میبایستی متقابالً در ستون بدهیهای ترازنامه وارد میشد .این هزینهها ذیالً در بندهای  020تا  023مورد بحث قرار گرفته است.
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د) سایر داراییها
 .3داراییهای مورد ادعا در ترازنامه

 .701عالوه بر داراییهایی که در باال مورد بحث قرار گرفت ،خواهان ادعا کرده که داراییهـای جـاری دیگـری
وجود داشته که در جای دیگر ذکر نشده است .این داراییهای مشخصاً عبارتند از:
داراییهای جاری
ـ 8080333/دالر
موجودی نقدی
ـ004220340/
سپرده موقت
ـ1120480/
موجودی نقدی محدود
حسابهای دریافتنی
ـ0410333/
شرکتهای وابسته
ـ3320422/
متفرقه
ـ320104/
پیشپرداخت هزینهها
109
سایر داراییها:
ـ080308/
موجودی غیرنقدی محدود
ـ3420132/
مالیاتهای قابل بازیافت
ـ3830331/
هزینههای پرداختنی
ـ303400222/
سپردهها
 .707شرکت نفت به دلیل غیر مدلل بودن این مبلغ به درج آنها ایراد گرفته و اظهار نموده است که «اثبات
وجود این وجوه ،مالیاتها ،سپردهها ،مالیاتهای قابل بازیافت برعهده سدیران و سدکو است» .حسـابدار انگلیسـی
شرکت نفت که دفاتر شرکت (سدیران) را بازبینی کرده ،وجود موجودی نقـدی و دریـافتنیهـا را کـالً رد کـرده و
متذکر شده است که «با توجه به فشار طلبکاران ،از کلیه منـابع نقـدی موجـود در  12ژوئـن [ 3323نهـم تیرمـاه
 ]3102برای پرداخت هزینهها و سایر بدهیها ،تا  12ژوئن [ 3323نهم آذرماه  ]3102استفاده شده است .به همین
دلیل هیچگونه موجودی نقد یا سپرده موقت در داراییهای جاری منظور نشده است« .شرکت نفت غیر از فرضـی
که حسابدار به شرح فوق کرده ،هیچگونه دلیل دیگری دایر بر اینکه داراییها واقعاً خـرج شـده ،ارائـه نـداده و در
هیچ جا نیز وجود آنها را انکار نکرده است.
 .109خواهان در ابتدا ،زیر سرفصل «هزینههای پرداختنی» در تاریخ  12ژوئن [ 3323نهم تیرماه  ]3102مبلـغ ـ 0320222/دالر ثبـت
کرده بود ،لکن بعداً از مبلغ مزبور ـ 080824/دالر بابت «کاهش ارزش دفتری و استهالک» انواع وامها ،حقالزحمه خدمات و هزینه ثبـت
کسر کرد .خواهان از ترازنامه اصالحی منتهی بـه  00نـوامبر [ 3323اول آذرمـاه  ]3102خـود مبلـغ ـ 4020211/دالر کـه آن را «عوایـد
قراردادهای آینده» نامیده ،حذف کرده است .خواهان تصدیق کرده است که در  3322این مبلغ بهعنوان پرداخـت بخشـی از بـدهیهـای
سدیران در رابطه با خرید سه دستگاه دکل سدیران توسط سدکو در خارج از ایران «به صفر تقلیل داده شد» .به دالیلـی کـه در بنـدهای
 421و  081زیر مورد بحث قرار گرفته ،این مقدار باید بهعنوان دارایی در تاریخ  00نوامبر [ 3323اول آذرماه  ]3102محسوب گردد.
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 .701روشن است که اگر از موجودی نقدی و سایر داراییهای سدیران برای پرداخت بدهیها استفاده میشد،
الزم بود که بدهیهای مندرج در ستون دیگر ترازنامه نیز این واقعیت را نشان دهد .خواهان ثابت کرده اسـت کـه
کلیه بدهیهای این دوره معوق مانده و پرداخت نشده است .تحت این شرایط ،کاهش میزان دارایـیهـای جـاری
مذکور در ترازنامه ،بدون کاهش میزان بدهیها ،منطقی نمینماید .از ایـن رو ،دیـوان ارقـام خواهـان را در مـورد
داراییهای جاری و سایر داراییهایی که در این حکم به طریق دیگری مورد بحث قرار نگرفته ،میپذیرد.
 .0هواپیما

 .700شرکت نفت ادعا کرده است که سدکو یک دستگاه «هواپیمای سسنا»ی متعلق به سدیران را از ایران خارج
ساخته است .شرکت نفت ادعا نموده که «ارزش این هواپیما هنوز در ستون داراییهای سدیران در ترازنامـههـای
تنظیمی توسط سدکو منعکس است و سدکو مدعی  02درصد این ارزش نیز میباشد» .شرکت نفت ظاهراً خواسته
است که ارزش هواپیما از مبلغ حکم صادره به نفع سدکو ،کسر شود ،حال آنکه حسابدار انگلیسـی شـرکت نفـت
(علیرغم ایراد شرکت نفت که هم اکنون نقل شد) آن را جزء دارایی به حساب آورده و ارزش سدیران را به میـزان
ـ 480224/دالر ،یعنی معادل ارزش هواپیما افزایش داده است.
 .704خواهان پاسخ داده که هواپیمای مورد بحث متعلق به سدیران نبوده ،بلکه به سیسا تعلـق داشـته و درج
ارزش هواپیما را در ترازنامهای که سدکو برای سدیران تسلیم نموده ،انکار کرده اسـت و در واقـع در هـیچیـک از
مدارک تسلیمی خواهان چنین قلمی به چشم نمیخورد .خواهان سفارش خریـد و درخواسـت ثبـت یـک دسـتگاه
هواپیما را تسلیم کرده است .این مدارک حاکی است که مالک هواپیما «سدکو ،اینک» (یعنی سیسـا) اسـت و نـه
سدیران .اما اسناد تسلیمی خواهان مربوط به یک هواپیمای «راک ول توربو کماندر» به شماره ثبت N 9164 N
است ،نه به سسنا .در اسناد مزبور همچنین قیمت هواپیما نه ـ 480222/دالری که شرکت نفت ادعـا کـرده ،بلکـه
ـ 1020222/دالر (یعنی قیمت فروش آن در دسامبر  )3323ذکر شده است .همچنین الزم به یـادآوری اسـت کـه
شرکت نفت صورتحسابهای سرویس هواپیمای یاد شده ،بـه شـماره ثبـت  N 9164 Nرا بـهعنـوان ادعاهـای
متقابل علیه سیسا و نه علیه سدیران ،مطرح کرده است.
 .701معذلک بعضی از صورتحسابهای تسلیمی شرکت نفت در تأیید ادعایش راجع به دیون ادعایی سدیران
به چند شرکت خدمات هواپیمایی نشان میدهد که هواپیمای سسنایی نیز وجود داشـته اسـت .صورتحسـابهـای
ماهانهای که «شرکت خصوصی ار تاکسی» در فرودگاه مهرآباد تهـران برعهـده سـدیران صـادر کـرده ،حـاکی از
هزینههای ماهانه به مبلغ  202دالر «بابت حقاالمتیاز سسنا  028الف /سی» اسـت .کیفیـت دقیـق ایـن هزینـه
ماهانه مربوط به «حقاالمتیاز» توضیح داده نشده ،لکن به نظر میرسد اجارهبهای ماهانه باشد .بدینسـان معلـوم
میشود که سدیران مالک سسنا نبوده ،بلکه آن را اجاره میکرده و علت اینکه خواهان آن را بهعنوان دارایی درج
نکرده ،همین بوده است .عالوه بر این ،صورتحسابهایی که شرکت نفت بابت «حقاالمتیازهـا» و سـایر خـدمات
تسلیم کرده ،نشان میدهد که این صورتحسابها تا ماه مارس  3322صادر میشده که مبین آن است که سدیران
پس از مصادره شدن نیز هواپیما را در اختیار داشته و لذا بطالن ادعای شرکت نفت را مبنی بر اینکه سدکو پـیش
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از مصادره سدیران ،هواپیما را از ایران خارج کرده ،ثابت مینماید.
 .703صرفنظر از وضعیت واقعی سسنا ،برای ثبت هواپیما چه بهعنـوان دارایـی و چـه بـه صـورت بـدهی در
ترازنامه  00نوامبر [ 3323اول آذرماه  ]3102سدیران ،مالک و مأخذی در دست نیست.
 .1سه دستگاه دکل حفاری

 .741شرکت نفت ادعا کرده که سدیران باید سه دستگاه دکلی را که در زمان انقالب متعلق به سـدیران بـوده و
حسب ادعا در سال  3322به سدکو منتقل شده ،در ترازنامه خود نشان دهد .خواهـان تصـدیق کـرده کـه پـس از
انقالب ایران ،سه دکل حفاری متعلق به سدیران را که در آن هنگام در خارج از ایران بوده ،به خودش منتقل کرده
است .حسب ادعا سدکو این کار را طبق مقـررات وزارت خزانـهداری ایـاالت متحـده (Title 31,C.F.R Part
) 535که به شرکتهای امریکایی اجازه میداد اموال ایران را با ادعاهای خود علیه ایران تهاتر نمایند ،انجام داده
است .خواهان ادعا کرده است که در ژانویه  3322پروانهای از وزیر خزانهداری ایاالت متحده دریافـت نمـوده کـه
بهعنوان ضامن دیون سدیران ،در ازای ایفا و پرداخت دیون سدیران به بانکهای واقع در خارج ایران ،دکـلهـای
مزبور را به خود انتقال دهد .مبلغی که سدکو بابت اصل و بهره وامها از جانب سدیران به بانکهای خارجی مذکور
پرداخته کالً ـ 3102300231/دالر بوده است .سدکو مضافاً ادعا کرده که سدیران بابت «حساب بینشرکتی» مبلـغ
ـ 004210422/دالر به وی بدهکار بوده است .لذا خواهان ادعا نموده که وی در واقع سه دسـتگاه دکـل را در ازای
باطل کردن ـ 3803380332/دالر از بدهیهای سدیران خریداری کرده است.
 .743خواهان در ارزشیابی خود از اموال سدیران ارزش سه دکل را منظور نکرده است و استدالل نمـوده کـه
بدهیهایی هم که سدکو در موقع مصادره باطل کرده ،نباید در دفاتر سدیران منعکس شود .شرکت نفت ادعا کرده
که سدکو دکلها را بدون اجازه سدیران تصاحب کرده و این کار منغیرحق بوده و بنابراین ،سـدکو بایـد خسـارت
سدیران را بپردازد .شرکت نفت استدالل کرده که ارزش دکلها میبایستی در ترازنامهها منعکس و وامهـایی کـه
حسب ادعا باطل شده ،جزء بدهیها منظور شود.
 .740دیوان داوری بر این نظـر اسـت کـه در آن شـرایط انتقـال سـه دسـتگاه دکـل در ازای باطـل کـردن
ـ 3803380332/دالر از بدهیها را نمیتوان منغیرحق دانست .شرکت نفت ادعا نکرده است کـه ارزش دکـلهـا
بیش از آن مقدار بوده است .در واقع با توجه به ارزشیابی شرکت نفت از دکلهای دیگر سدیران ،به نظر میرسـد
که از نقطهنظر شرکت نفت دکلها به مراتب کمتر از آنچه که سدکو پرداخته ،ارزش داشته اسـت .گرچـه صـرف
اینکه دکلها طبق پروانهای که [وزارت] خزانهداری ایاالت متحده صادر کرده به سدکو منتقل شده اسـت ،الزامـاً
بدان معنا نیست که انتقال خالی از اشکال است ،با این حال ،دیوان هیچ دلیلی در سوابق حاکی از نادرسـت بـودن
این امر نمییابد.
 .741مسأله مهمتر اینکه انتقال ربطی به موضوعات حاضر ندارد؛ چـه انتقـال بعـد از  00نـوامبر [ 3323اول
آذرماه  ،]3102یعنی تاریخ مصادره صورت گرفته است .بنابراین ،الزم است هم ارزش دکلها بـهعنـوان دارایـی و
هم وامهای پرداخت شده و باطل شده ،بهعنوان بدهی در ترازنامه  00نوامبر [ 3323اول آذرماه  ]3102درج شـود.
بدینسان ستون دارایی ترازنامه سدیران باید ارزش سه دستگاه دکل به مبلغ ـ 3803380332/دالر را یعنـی رقـمی
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که خواهان ادعا کرده و شرکت نفت نیز پذیرفته ،نشان دهد .همینطور ستون بدهیهای ترازنامه نیز باید همـان
مبالغ باطل شده ویا تعهد شده توسط سدکو در قبال دکلهای یادشده را در تـاریخ  00نـوامبر [ 3323اول آذرمـاه
 ]3102بهعنوان بدهیهای پرداختنی نشان دهد (این موضوع در بند  081زیر مورد بحث بیشتـری قـرار گرفتـه
است).
هـ) بدهیهای سدیران

 .747در برابر داراییهایی که دیوان در باال نظر داده که در تعیین ارزش کامل عالیق مصادره شـده خواهـان در
سدیران بایستی منظور شود ،الزم است بدهیهای پابرجای آن شرکت در هنگام مصادره ،قرار داده شود .بعضی از
این بدهیها در ادعاهای متقابل شرکت نفت علیه سدکو مشاهده می شود ،حال آنکه بعضی دیگر از سـایر منـابع
موجود در پرونده ،از جمله لوایح خود خواهان مشهود است .این بدهیها به ترتیب بررسی خواهند شد.
 .3بدهیهایی که به صورت ادعاهای متقابل مطرح شده

 .741شرکت نفت تعداد زیادی ادعای متقابل علیه سدیران اقامه نموده و ادعا کرده که در رابطه بـا کـار سـدیران
برای اسکو و نیز برای شرکت نفت ،مبالغ معتنابهی تصفیه نشده باقی مانده است .این موارد ذیالً مورد بررسی قرار
خواهد گرفت .پیش از بررسی این دعاوی متقابل ،الزم به یادآوری است که بسیاری از ادعاهـای متقابـل مطـروح
علیه سدیران ،مشابه ادعاهای متقابلی است که علیه سیسا مطرح شده و دیوان به دلیل عدم صالحیت آنهـا را رد
کرده ،زیرا که آنها ناشی از قرارداد شماره  113ویا متعلق به شرکت نفت نبودهاند .با وجود این ،بدهیهای مشابه
مورد ادعا ،اعم از اینکه بهعنوان ادعای متقابل مشمول صالحیت دیوان باشد یا نباشد ،به دلیل اثری که در تعیین
ارزش سدیران و لذا حق سهامداری خواهان در سدیران در رابطه با پرونده حاضر دارند ،مورد رسیدگی قرار خواهند
گرفت .البته بررسی این قبیل بدهیها در اینجا ،به معنای صدور رأی درخصوص قابل قبول بودن یا نبودن طـرح
این قبیل دعاوی بهعنوان ادعای متقابل نیست.
الف) بدهیهایی که در ارتباط با قرارداد اسکو مطرح شده
 .3خسارت عدم ارائه صحیح خدمات
(الف) ادعای شرکت نفت

 .740شرکت نفت ادعا کرده هنگامی که کارکنان و مدیران خـارجی سـدیران در دسـامبر  3322ایـران را تـرک
گفتند ،سدیران در واقع عملیاتش را رها کرد و پس از آنکه دستور تجدید عملیات صـادر شـد ،پیمانکـار توانسـت
فقط سه دستگاه از هشت دکل تحت اجاره اسکو را به کار اندازد .بهعالوه حسب ادعا عملیات سـه دسـتگاه دکـل
فعال بهویژه به علت قصور ادعایی سدیران در تأمین پرسنل متخصص (اکثراً خارجی) که قرار بـود قسـمت اعظـم
کار قرارداد شماره  103را انجام دهند« ،بسیار ناقص» بوده است.
 .744همانطور که در رابطه با ادعای مشابهی علیه سیسا اظهار گردید ،شرکت نفـت متـذکر شـده کـه «بـا
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انتخاب کارشناس ،تعیین میزان خسارات بهسادگی میسر است»؛ لکن خود شرکت هیچگونه خسارت خاصی را کـه
ناشی از نواقص ادعایی و عدم شروع عملیات باشد ،پیشنهاد ننموده ،بلکه از دیوان تقاضا کرده است که خواهان را
به پرداخت ده درصد کل مبالغی که تحت قرارداد دریافت نموده ،محکوم کند .اما شرکت نفت مقدار خسارات مورد
ادعا را تعیین نکرده است.
(ب) پاسخ خواهان

 .741خواهان در پاسخ منکر آن شده است که کار دکلهای فعال نقص داشته و ادعا کـرده دلیـل عـدم تجدیـد
فوری عملیات چهار دکل دیگر تحت اجاره اسکو (که کار یکی از آنها هرگز ازسرگرفته نشد) این بود که شـرکت
نفت عدهای از کارکنان آموزشدیده سدیران ،بهویژه عدهای برقکار و مکانیک را به مأموریت فرستاده و آنها را به
پروژههای خود منتقل کرده بود .بدون وجود این متخصصین راهاندازی دکلهای سـدیران امکـانپـذیر نبـود .لـذا
خواهان منکر مسئولیت بابت تأخیر در عملیات یا عدم تجدید آن میباشد.
(ج) رأی دیوان

 .743شرکت نفت نتوانسته وجود و حدود خساراتی را که حسب ادعـا متحمـل شـده ،ثابـت کنـد .شـرکت نفـت
صورتحسابهایی را که در آن موقوع بابت دکلهای فعال صادر شده پرداخته و نواقص ادعایی در کار سـدیران را
برای اولین بار در این رسیدگیها بهعنوان ادعای متقابل مطرح نموده و بدین ترتیب ،نسبت به اعتبار شکایات خود
در مورد کار دکلهای فعال شک و تردید بیشتری ایجاد کرده است .در مورد دکلهـای غیرفعـال ،دیـوان داوری
(فوقاً در بندهای  343و  )340نظر داده است که عدم توانایی سدیران در به کـار انـداختن فـوری دکـلهـا طبـق
تقاضای شرکت نفت ،معلول اقدام شرکت نفت در اعزام کارکنان متخصص مورد نیاز سدیران به جاهای دیگر بوده
است .بدین منوال شرکت نفت نمی تواند بر این مبنا که سدیران نتوانسته فوراً دکلها را از نو به کار اندازد ،ادعـای
متقابلی مطرح سازد .همینطور ادعای نقص در کار دکلهای فعال بر فقدان پرسنل مورد نیاز مبتنی است .نظر به
اینکه ادعا کامالً غیرمستدل بوده و مبلغ آن مشخص نشده ،از نظر دیوان ادعا بی اساس بوده و در ارزش سدیران
در هنگام مصادره اثری ندارد.
 .0بدهی بابت پیشپرداختها و پرداختهای علیالحساب
(الف) ادعای شرکت نفت

 .711شرکت نفت ادعا کرده که اسکو و شرکت نفت مبالغ معتنابهی بهطور علیالحساب بابت صورتحسابهـای
آتی به سدیران پرداختهاند که تمام آنها بابت صورتحسابهای قابل پرداخت منظور نشده است .طبـق محاسـبات
شرکت نفت مبلغ منظور نشده ـ 103830024/دالر و ـ 10002320204/ریال میباشد.
ب) پاسخ خواهان

 .713خواهان دریافت پیشپرداختها را انکار نمیکند و قبول دارد که کلیه پیشپرداختها باید از کل مبالغی که
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قابل پرداخت تشخیص داده میشود ،کسر گردد.
(ج) رأی دیوان

 .710پیشپرداختها قبالً بابت صورتحسابهای مورد ادعا منظور و به میزان آنها مبلغ قابـل پرداخـت کـاهش
داده شده است .بنابراین ،این پیشپرداختها بار دیگر از ارزش [سدیران] کسر نخواهد شد.
 .1بدهی بابت حقوق و مزایای پایان خدمت کارکنان
(الف) ادعای شرکت نفت

 .711شرکت نفت ادعا کرده است که سدیران جمعاً ـ 200300282/دالر بابت پارهای از مزایای کارکنـان خـود را
پرداخت نکرده است .شرکت نفت در تأیید این ادعا سندی که حسب ادعا حاکی از رأی مـورخ  33دسـامبر 3323
[ 02آذرماه « ]3102شورای کارگاه» به نفع کارگران سدیران بوده و دادگستری خوزستان در تاریخ  31مـه 3322
[ 01اردیبهشتماه  ]3103حکم اجرای آن را صادر کرده ،تسلیم نموده است .فهرست و محاسبات پیوسـت بـه آن
حاکی است که مبلغ ـ 3022208810410/ریال الزمالتأدیـه اسـت .شـرکت نفـت همچنـین جـدولی تحـت عنـوان
«دعاوی کارکنان» که ظاهراً خودش آن را تهیه کرده ،تسلیم نموده است .این جدول حاکی است که سدیران باید
مبلغ ـ 0000210282/دالر بابت خسارات پایان خدمت کارکنان خود پرداخت نماید .عـالوه بـر ایـن ،شـرکت نفـت
سندی را که در  01سپتامبر [ 3322اول مهرماه  ]3103توسط «وزارت دادگسـتری» صـادر شـده تسـلیم نمـوده،
حاکی از اینکه طبق نظر «اداره کار» ،سدیران محکوم به پرداخت مبلغ ـ 430202/ریال به آقای کیومرث کریمی،
یکی از کارکنان سدیران میباشد.
(ب) پاسخ خواهان

 .717خواهان اوالً استدالل کرده که تعهد ادعایی مزبور پس از مصادره ایجاد شده و لذا حتی اگـر چنـین دینـی
وجود هم میداشت ،ربطی به ارزش سدیران در تاریخ مصادره پیدا نمیکرد.
 .711ثانیاً خواهان استدالل کرده که چیزی از آن بابت بدهکار نیست ،زیرا که حسب ادعا ،طبـق قـانون کـار
مزایای عادی پایان خدمت ،پرداخت  30روز حقوق در سال است .خواهان مضافاً متذکر شده است که حتی ادلـه و
مدارک شرکت نفت در مورد آرای شوراهای کار در پیش از انقالب که به ادعای وی نمونهای عادی نبوده و بلکـه
صدور حکم به مبالغ بسیار گزافی را نشان میدهد ،به طور متوسط حاکی از پرداخت  42روز حقوق در سال اسـت.
حسب ادعا در حکم صادره علیه سدیران پرداخت  32تا  042روز حقوق در سال و به طور متوسط متجـاوز از 022
روز در سال ،بابت مزایای پایان خدمت مقرر شده است .خواهان ادعا کرده که افزایش به این میزان باید خود یـک
اقدام ضبطی و مصادره ای تلقی شود .نامبرده همچنین استدالل کرده که رأی شورای کـار یـاد شـده ،بخشـی از
برنامه انقالبی جهت ملی کردن صنعت خدمات نفت بوده و لذا نباید در تعیین ارزش سـدیران در مـد نظـر گرفتـه
شود .وی استدالل کرده که احکام شورای کار در مقایسه با احکام قبل از انقالب ،افراطی بوده است.
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 .710خواهان مضافاً استدالل کرده که حتی اگر قرار بود چیزی بیش از  30روز حقوق ،یعنی حداقل مزایـای
پایان خدمت پرداخت شود ،طبق ماده 2ـ 2قرارداد که فوقاً در رابطه با ادعای سیسا ذکر شد ،مبالغ پرداختـی قابـل
بازیافت بود .ماده 2ـ 2قرارداد مقرر داشته که افزایش هزینـههـای کـارگری از جملـه هزینـههـای ناشـی از آرای
شوراهای کار محلی ،قابل بازیافت است .نامبرده ادعا کرده که قابل بازیافت بودن این نوع افزایش هزینهها تحـت
ماده 2ـ 2بهویژه در نامه آقای بوش تأیید شده است .لذا طبق استدالل خواهان ،حقاً نمیتوان گفـت کـه سـدیران
چیزی از این بابت بدهکار است.
 .714باالخره سدیران استدالل کرده که در صورتی که به خدمت کارکنان سدیران خاتمـه داده نشـده باشـد،
هیچگونه مزایایی بابت پایان خدمت قابل پرداخت نیست .نامبرده ادعا کرده که شرکت نفت دلیلی دایر بر ایـنکـه
واقعاً به خدمت کارکنان سدیران خاتمه داده شده ،ارائه نداده و در مقابل به اسنادی اشاره نموده کـه حـاکی اسـت
کارکنان سابق سدیران پس از مصادره آن شرکت به شرکت جدیدالتاسیس ملی حفاری ایران منتقـل گردیـدهانـد.
بنابراین ،به گفته نامبرده رأی شورای کار ناصواب بوده و نباید اثر و اعتباری برای آن قائل شد.
(ج) رأی دیوان

 .711قانونی که بدهی ادعایی بر آن استوار است ،مقرر میدارد که هرگاه کارگری بدون ذکر دلیل اخـراج شـود،
کارفرما بایستی به نسبت هریک سال خدمت معادل  30روز حقوق به کارگر پرداخت نماید .قانون مزبور همچنـین
مقرر مینماید که اگر کارگر با توجه به اوضاع و احوال ،خود را مستحق به دریافت مبالغ بیشتری بداند ،میتوانـد
به شورای کار شکایت کند (ماده  11قانون کار) .در هنگام مصادره ،هیچ رأیی از طرف شورای کار مبنی بر افزایش
مزایای پایان خدمت کارگران صادر نشده بود .بنابراین ،سدیران در موقع مصادره فقط مسئول بوده همـان مزایـای
اولیه ،یعنی  30روز حقوق را پرداخت کند .راجع به اینکه موقعی که الزم بوده این مزایا پرداخت شود ،از پرداخـت
آنها خودداری شده ویا قبالً بهعنوان بدهی منظور نگردیده ،ادعایی نشده است 110.بدهی ادعایی کالً مبتنـی بـر
رأیی است که بعداً صادر شده و لذا ربطی به ارزشیابی سدیران در هنگام مصادره ندارد.
 .713از این رو ،دیوان نتیجه میگیرد که نباید چیزی بابت مزایای اضافی پایان خـدمت کـارگران بـهعنـوان
بدهی سدیران در موقع مصادره منظور شود .همینطور ادعای آقای کریمی نیز ظـاهراً تـا سـپتامبر  3322ارزیـابی
نشده بوده و لذا ربطی به ارزش سدیران در موقع مصادره ندارد..
 .7بدهی بابت حقوق تأمین اجتماعی و مالیات
(الف) ادعای شرکت نفت

 .731بدهی بابت ماههای ژوئن تا نوامبرـ شرکت نفت ادعا کرده که سدیران مبلغ ـ 31303320080/ریـال بابـت
 .110سدکو در ترازنامه تنظیمی مورخ  12ژوئن [ 3323نهم تیرماه  ]3102خود جهت سدیران مبلـغ ـ 002310220/دالر بابـت مزایـای
 30روز حقوق کارگران تحت عنوان «مزایای پایان خدمت استحقاقی» منظور کرده است و بـرای مزایـایی هـم کـه بعـداً تعلـق گرفتـه،
وجوهی اختصاص داده است (رجوع شود به :بند  022زیر).
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حقوق تأمین اجتماعی و ـ 4202320312/ریال بابت مالیات بر درآمد و ـ 301010238/ریال بابـت مالیـات پیمانکـار
برای ماههای ژوئن الی نوامبر  3323بدهکار است .شرکت نفت هیچگونه برگ تشخیص مالیاتی 111ارائـه نـداده،
بلکه مبلغ مورد ادعا را با استناد به  14فقره چک به دست آورده که بابت پرداخت حقوق تأمین اجتماعی و مالیـات
به عهده حساب بانکی سدیران نوشته شده؛ لکن بانک تمام چکها را به علت کسـرموجودی باطـل کـرده اسـت.
شرکت نفت ادعا کرده اینکه سدیران اقدام به پرداخت وجوه مزبور کرده و اگر چکهایش بر نمیگشت ،پرداخـت
انجام میشد ،دلیل کافی بر این است که سدیران آن وجوه را بدهکار بوده و آنهـا را قابـل پرداخـت مـیدانسـته
است .همه چکها بین ماههای ژوئن و نوامبر  3323صادره شده است.
 .733شرکت نفت در تأیید اینکه ادعاهای مالیاتی و حقوق تأمین اجتماعی آن در مجموع منطقی اسـت ،بـه
نامهای که معاون مدیرعامل سدیران ،آقای دهقان ،در تاریخ  0سپتامبر  34[ 3323شهریورماه  ]3102بـه شـرکت
نفت فرستاده و حسب ادعا در آن بدهی سدیران بابت حقوق تأمین اجتماعی و مالیـات بـه مبلـغ ـ31202220222/
ریال تا آن تاریخ را پذیرفته ،استناد کرده است.
 .730سایر بدهیهای مربوط به حقوق تأمین اجتماعی :شرکت نفت ادعا کرده کـه سـدیران مقـادیر
دیگری نیز به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است .بنا به اظهار نامبرده سدیران مبلغ ـ 103230234/دالر در رابطه
با ضمانتنامههای بانکی که [سدیران] «از وصول آن با تمهیداتی جلوگیری نموده» ،بدهکار بوده است.
 .731سایر بدهیهای مالیاتی :شرکت نفت ادعا نموده که سدیران بابت مالیاتهای عقب افتاده سالهای
 3320الی  ،3322مبلغ ـ 03203330208/ریال بدهکار بوده که شرکت نفت آن را (به نرخ  22/10ریـال) بـه مبلـغ
ـ 003330321/دالر تسعیر نموده است.
(ب) پاسخ خواهان

 .737خواهان به این دلیل که نرخهای حساب شده به قدری باال است که «مضحک» مـینمایـد و نیـز بـه علـت
اینکه «دالیل مربوط به خطمشی صحیح» که گفته میشود با اجرای قوانین مالیاتی و سـایر قـوانین مربـوط بـه
تحصیل عواید برای یک کشور توسط یک دیوان داوری بینالمللی منافات دارد ،به دعاوی مالیاتی و حقوق تـأمین
اجتماعی ایراد گرفته است.
 .731خواهان مضافاً ادعا کرده که وی کلیه بدهیهای خود بابت مالیات و حقوق تأمین اجتماعی تا  12ژوئن
[ 3323نهم تیرماه  ]3102را پرداخته است .نامبرده قبول کرده که پـس از  12ژوئـن [ 3323نهـم تیرمـاه ]3102
تعهدات مالیاتی و حقوق تأمین اجتماعی دیگری در فاصله بین  12ژوئن و  00نوامبر [ 3323اول آذرماه  ]3102نیز
تعلق می گرفته است .خواهان اظهار داشت که از میزان این تعهدات اطالعی ندارد ،لکن بـر مبنـای ارقـام واقعـی
ماههای مه و ژوئن  ،3323نامبرده کالً مبلغ ـ 2220110/دالر بابت مالیات و حقوق تأمین اجتمـاعی بـرآورد کـرده
 .111شرکت نفت در جای دیگری در لوایح خود بـدهی مربـوط بـه حقـوق تـأمین اجتمـاعی مـاههـای ژوئـن الـی نـوامبر  3323را
ـ 3202100320/ریال و جرائم دیرکرد (تا آخر آذرماه  03/3182دسامبر  )3323را ـ 1202280148/ریال یعنی جمعـاً ـ 31002330002/ریـال
محاسبه کرده است.
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است.
(ج) رأی دیوان

 .730سدیران ظاهراً مبالغی را که بابت حقوق تأمین اجتماعی و مالیات ماههـای ژوئـن تـا نـوامبر  3323تعیـین
گردیده ،پذیرفته و با صدور چک برعهده حساب خود سعی کرده که آنها را پرداخت کند؛ اما چکها به علت کسر
موجودی برگشتهاند .لکن روشن است که سدیران قصد پرداخت این مبالغ را داشته است .این عمل باید به منزلـه
تأیید صحت کلی مبالغ مزبور تلقی گردد .بهعالوه جمع کل چکهای صادره تا آخر سپتامبر  3323بـا مبلغـی کـه
آقای دهقان بهعنوان دین در سپتامبر  3323پذیرفته ،منطبق است.
 .734ادعاهای مربوط به بدهیهای اضافی بابت مالیات و حقوق تـأمین اجتمـاعی ،فاقـد ادلـه مثبتـه اسـت.
هرگونه ادعایی بر مبنای ضمانتنامه حقوق تأمین اجتماعی زاید است ،چه ضمانتنامه مزبور وثیقـه پرداخـت حقـوق
تأمین اجتماعی قابل پرداخت بوده و دیوان قبالً نظرداده اسـت کـه مبـالغ الزمالتأدیـه و پرداخـت نشـده بایـد در
محاسبه منظور شوند .همینطور ،ادعای مربوط به مالیاتهای عقب افتاده کالً فاقد دلیل اسـت و مـردود شـناخته
میشود.
 .731لذا دیوان داوری نتیجه میگیرد که مبلغ ـ 32200130033/ریال (یا ـ 008220201/دالر) بایـد بـهعنـوان
بدهی سدیران بابت مالیات و حقوق تأمین اجتماعی در موقع مصادره منظور شود.
 .1بدهی بابت عیدی
(الف) ادعای شرکت نفت

 .733شرکت نفت ادعا کرده که به علت نابسامانیهـای داخلـی سـدیران در سـال  ،3323آن شـرکت نتوانسـت
تعهدات مالی خود نسبت به کارکنانش را ایفا نماید و لذا شرکت نفت مجبور شد «عیدی و حقوق ایـام مرخصـی و
سایر حقوق و مزایای این کارکنان را برای ایجاد نظم و کاهش نابسـامانی در منطقـه و صـنعت نفـت» ،بپـردازد.
شرکت نفت ادعا کرده پرداختهای مزبور را در اثر «تقاضاهای مکرر و مراجعات پی در پـی» مسـئولین سـدیران
انجام داده است .بهویژه شرکت نفت اظهار داشته که «مبلـغ ـ 8001330288/ریـال( 112معـادل ـ 2200204/دالر)
جهت پرداخت به کارکنان ...در اختیار سدیران قرار داد» .شرکت نفت در جای دیگر اظهار داشته که «شرکت ملی
نفت ایران ناچار شد به دستور مراجع حل اختالفات کارگری و مراجع دیگر ،عیدی و حقوق ایام مرخصـی و سـایر
حقوق و مزایای این کارکنان را برای ایجاد نظم و کاهش نابسامانی در منطقه و صنعت نفت بپردازد».
 .111شرکت نفت برای اثبات این بدهی ،نامه مورخ  30مه  00[ 3322اردیبهشـتمـاه  ]3103شـرکت ملـی
حفاری ایران را تسلیم کرده که در آن ،شرکت مزبور از شرکت نفـت تقاضـا نمـوده کـه «وجـوه زیـر بـه حسـاب
شرکتهای مربوطه هرچه زودتر در اختیار شرکت ملی حفاری ایران قرار داده شود تا با پرداخت آن مشکالت مالی
 .112در واقع شرکت نفت ـ 8001330228/ریال ادعا میکند ،لکن معلوم است که این ناشی از اشتباه تایپی است ،چه هم پیوسـتهـا و
هم معادل دالری ذکر شده حاکی است رقم مورد نظر ـ 8001330288/ریال میباشد.
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فوری کارکنان تا اندازهای برطرف گردد» و ظاهراً مبلغ مورد نیاز سدیران ـ 8001330288/ریال ذکر شده است .در
تلگرام داخلی مورخ هشتم ژوئن  32[ 3322خردادماه  ]3103شرکت نفت تأیید شده است که شرکت نفـت اجـازه
پرداخت «مبلغ  000میلیون ریال بابت عیدی و حقوق مرخصی کارکنان شرکتهای سابق حفـاری و خـدمات» را
صادر کرده است .شرکت نفت همچنین صورتی پیوست یک لیست طویل کـامپیوتری تسـلیم داشـته کـه ظـاهراً
حاوی «باقیمانده پرداختی بابت مرخصی سالیانه و عیدی  3102کارکنان سدکو/سدیران تا پایان نوامبر [ 3323نهم
آذرماه  »]3102است و نشان میدهد که «جمع کل بدهی به کارکنان سـدیران» ــ 8001330288/ریـال» اسـت.
صورتحساب اسفندماه  3182که در آن ضمن اشاره به نامه فوقالـذکر شـرکت ملـی حفـاری ایـران ظـاهراً مبلـغ
ـ 2200204/دالر بابت سند هزینه شرکت نفت به سدیران صورت داده شده نیز تسلیم گردیده است 113.بنـابراین،
شرکت نفت ادعا کرده که رقم مزبور باید بهعنوان بدهی سدیران از ارزش آن کسر شود.
(ب) پاسخ خواهان

 .113خواهان ادعا نموده است که اسناد و مدارک خود شرکت نفت روشن میسازد که شرکت نفت این وجـوه را
در اواسط سال  3322به شرکت حفاری پرداخته است .لذا خواهان استدالل کرده که هرگونه بـدهی کـه سـدیران
احتماالً داشته باشد ،صرفاً پس از مصادره به وجود آمده است .از این رو ،نامبرده مبلغ مورد ادعا را رد کرده است.
(ج) رأی دیوان

 .110دیوان داوری ادعای مشابهی را که شرکت نفت بهعنوان ادعای متقابل علیه سیسا مطرح کرده بود ،مـردود
شناخت؛ زیرا ادله و مدارک ثابت نمیکند که عیدی که در آن شرایط از جانب سیسا ویا به کارکنان سیسا پرداخت
شده ،برای سیسا در قبال شرکت نفت تعهدی ایجاد مینماید .بنابراین ،دیوان نظر داد که شرکت نفـت نمـیتوانـد
این ادعا را مطرح سازد.
 .111اما در پرونده حاضر مسأله این نیست که آیا شرکت نفت این ادعا را کـه سـدیران در  00نـوامبر 3323
[اول آذرماه  ]3102چنین دینی را مشخصاً به شرکت نفت داشته ،اثبات کرده یا خیر ،بلکه مسأله صرفاً ایـن اسـت
که آیا سدیران در آن تاریخ اصالً چنین دینی به کسی داشته است یا نه .خواهان اظهار کرده است کـه عیـدی در
جریان عادی کار پرداخت میشده ،لکن هیچگونه دلیلی ارائه نداده کـه عیـدی و سـایر مزایـای مـورد ادعـا واقعـاً
پرداخت گردیده و در عوض ،دفاع خود را روی این موضوع متمرکز کرده که ادعا پس از مصادره ایجاد شده است.
معذلک ادله و مدارک وی نشان میدهد که مبالغی بابت عیدی در ترازنامه تنظیمی وی برای سدیران برعهده وی
بوده است.
 .117شرکت نفت توضیح نداده است که این بدهی چه موقع به وجود آمده ،ویا چه موقع آن را به سدیران یا
 .113شرکت نفت همچنین فهرست بدون توضیحی حاوی دو فقره بدهی ادعایی ،بهعنوان پیوست تسلیم نموده است .یکی از ایـن دو
«اعالمیه بدهکار شماره  023023بابت پیشپرداختی برای پاداش عید و حقوق مرخصی پیش از تاریخ [ 3323/30/00اول دیماه ]3102
به مبلغ ـ 028/040/دالر» است .شرکت نفت هرگز ارتباط این سند را با ادعا توضیح نداده است.
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به کارکنان آن پرداخته است .ظاهراً نوروزی که عیدی مورد بحث به آن مربوط بوده ،نوروز سال  3103یعنـی 03
مارس  3322بوده است ،حال آنکه جدولی که شرکت نفت تسلیم کرده ظاهراً برای این بوده که بدهی سدیران را
«در پایان نوامبر [3323نهم آذرماه  »]3102نشان دهد .بدینسان در حالی که اسناد و مدارک مربوط به پرداختها
و مناسبتی (یعنی نوروز  )3103که به علت آن این پرداختها انجام شده ،مربوط به سال  3322و لذا حـاکی از آن
است که تاریخ به وجود آمدن بدهی پس از مصادره بوده ،با این حال ،استدالل شرکت نفت دایر بر اینکه «عیدی
و حقوق مرخصی استفاده نشده در پایان هر سال بابت کاری پرداخت میشود که در طول آن سـال انجـام گرفتـه
است» به این معنا است که قسمتی از وجوهی که شرکت نفت در سال  3322پرداخته ،به کار انجام شده پـیش از
 00نوامبر (اول آذرماه) مربوط میشده [و] باید بدهی تلقی شود.
 .111این استدالل منطقی به نظر میرسد؛ ولی شرکت نفت ثابت نکرده است که مبالغی که بهعنوان عیـدی
ادعا شده ،مبالغ مورد تعهد در  00نوامبر [ 3323اول آذرماه  ]3102بوده است .از سوی دیگر ،خواهـان در ترازنامـه
تنظیمی خود برای سدیران در  00نوامبر [ 3323اول آذرماه  ،]3102عیدی استحقاقی از ژوییه الی نوامبر  3323را
ـ 004/030/دالر ذکر کرده است.
 .110بدهی اضافی مزبور بابت عیدی حدوداً بالغ بر ـ 02/241/دالر در ماه میشود .براساس این رقم ،عیـدی
مربوط به  2ماه پس از  03مارس (یعنی تاریخی که عیدی قبلی پرداخت شده) تا  00نوامبر [اول فروردین تـا اول
آذر] ،مبلغ ـ 4280244/دالر میشود .رقم مزبور ،مبلغ معقولی بابت بدهی به نظر میرسد و دیوان نیز آن را منظـور
مینماید (رجوع شود به :بند  023زیر).
 .0بدهی بابت خسارات وارد به کارگران
(الف) ادعای شرکت نفت

 .114در این ادعا شرکت نفت مدعی شده که سدیران بابت غرامت فوت آقای جوادیپور که در  04نوامبر 3323
[سوم آذرماه  ]3102رخ داده ،بدهکار است .شرکت نفت ادعا کرده که باید مبلـغ ـ 0240222/ریـال بابـت غرامـت
فوت پرداخت شود.
(ب) پاسخ خواهان

 .111خواهان خاطرنشان ساخته که مدرک تسلیمی در تأیید این ادعا ،اشارهای به فوت آقای جوادیپـور نـدارد و
بهعالوه کارگر مزبور در  04نوامبر [ 3323سوم آذرماه  ]3102یعنی پس از تاریخ مصادره فـوت کـرده اسـت .لـذا
خواهان مسئولیت سدیران برای پرداخت این مبلغ در موقع مصادره را رد کرده است.
ج) رأی دیوان

 .113از آنجا که ادعا پس از تاریخ مصادره به وجود آمده ،لذا بدهی مزبور را نمیتوان بدهی سـدیران در موقـع
مصادره دانست.
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 .4بدهی بابت استفاده از وسایل مخابراتی
(الف) ادعای شرکت نفت

 .131وسایل رادیویی :شرکت نفت به موجب چهار فقره نامـه «مـدیر کـل امـور مخـابرات» وزارت پسـت و
تلگراف و تلفن ،ادعا نموده است که سدیران بابت استفاده از وسایل رادیـویی از  00ژوئـن  3322تـا پایـان سـال
[ 3323اول تیرماه  3102تا  32دیماه  ،]3102کالً مبلغ ـ 102320222/ریال بدهکار است.
 .133هزینههای تلفن :شرکت نفت ادعا کرده که به موجب تعـدادی صورتحسـاب ،سـدیران جمعـاً مبلـغ
ـ 308430202/ریال بابت هزینه تلفن دفتر تهران سدیران از  02فوریه  3323الی  00دسامبر [ 3323اول اسفندماه
 3102تا اول دیماه  ]3102بدهکار است.
 .130هزینههای تلگراف ـ شرکت نفت تعدادی صورتحساب جمعاً به مبلغ ـ 140422/ریـال بابـت هزینـه
تلگراف از اکتبر  3322الی ژانویه  3323تسلیم کرده است.
 .131هزینههای تلکس ـ در تأیید ادعایی به مبلغ ـ 320300/ریال بابـت تلکـسهـایی کـه سـدیران طـی
ماههای سپتامبر و نوامبر فرستاده ،صورتحسابهایی جمعاً به مبلغ ـ 300840/ریال تسلیم شده است.
 .137هزینههای پست ـ شرکت نفت همچنین ادله و مدارکی از هزینههای پرداختی به پیک دی.اچ.ال .به
مبلغ ـ 320222/ریال که ظاهراً تاریخ آن  00ژوئن [ 3322چهارم تیرماه  ]3103است ،ارائه نموده است.
(ب) پاسخ خواهان

 .131خواهان بهطور کلی منکر اعتبار هیچیک از صورتحسابها نشده و صرفاً اظهار کرده کـه اطالعـات کـافی
برای قبول یا رد ادعاها ندارد .نامبرده خاطرنشان ساخته است که در بعضی موارد تاریخی که در صورتحساب قیـد
شده ،مؤخر بر مصادره سدیران بوده است .خواهان همچنین ایراد گرفته است که هزینههای استفاده از رادیو دو بار
حساب شده ،چه به نظر میرسد که دستکم زمان معینی در هریک از چهار صورتحساب مشترک است.
(ج) رأی دیوان

 .130دیوان داوری بر این نظر است که مبلغ ـ 004200202/ریال حقاً بابت هزینههای استفاده از وسایل رادیـویی
قابل پرداخت است .در اسناد و مدارک تسلیمی علـت احتسـاب مضـاعف توضـیح داده نشـده و لـذا دیـوان مبلـغ
صورتحسابی را که بیشترین مبلغ در آن قید شده است ،مقدار صحیح بدهی تلقی میکند.
 .134هزینههای تلفن ،غیر از آنچه بابت هزینههای پس از  00نوامبر [ 3323اول آذرماه  ]3102صـورت داده
شــده ،پذیرفتــه مـیشــود .مبلــغ مربــوط بــه فاصــله بـین  00نــوامبر و  00دســامبر [اول آذر تــا اول دیمــاه] در
صورتحسابها ـ 0220330/ریال است و لذا مابقی مبلغ قابل پرداخت بابت هزینههـای تلفـن ـ 301820341/ریـال
میباشد.
 .131هزینههای تلگراف و تلکس ،به میزانی که ادعا شده ،یعنـی کـالً بـه مبلـغ ـ 020312/ریـال ،پذیرفتـه
میشوند.
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 .133به نظر میرسد هزینههای پست پس از تاریخ مصادره به وجود آمده و لذا مردود شمرده میشود.
 .101بنابراین ،کل مبلغی که تحت این عنوان بدهی سـدیران تشـخیص داده شـده ـ 102040301/ریـال یـا
ـ 040103/دالر است.
 .1بدهی بابت برق مصرفی
(الف) ادعای شرکت نفت

 .103شرکت نفت بابت برق مصرفی ،صورتحسابهایی جمعـاً بـه مبلـغ ـ 300213/ریـال تسـلیم نمـوده اسـت.
صورتحسابها ظاهراً مربوط به مدت چهار ماه ،از اواسط اکتبر  3323تا اواسط فوریه  3322است.
(ب) پاسخ خواهان

 .100خواهان ایرادی به اعتبار صورتحسابها ندارد ،لکن متذکر میشـود کـه پرداخـت ظـاهراً پـس از مصـادره
صورت گرفته است.
(ج) رأی دیوان

 .101به نظر میرسد صورتحسابها بابت برق مصرفی مدت چهار ماه ارائه شده که فقط یـک مـاه آن پـیش از
مصادره بوده است .لذا فقط میتوان یک چهارم مبلغ مندرج در صورتحسابها یعنـی مبلـغ ـ 10232/ریـال یـا 41
دالر را مربوط به سدیران در تاریخ مصادره محسوب نمود.
 .3بدهی بابت حقوق نگهبانی و اجاره محل
(الف) ادعای شرکت نفت

 .107شرکت نفت چهار فقره صورتحساب بابت «اجاره یک اتاق در زیرزمین» و بخشی از حقوق نگهبانان همان
ساختمان ،طی فاصله بین  03اکتبر و  02دسامبر [ 03مهر الی  03آذر] ،کالً به مبلغ ـ 420222/ریال ،تسلیم کـرده
است.
(ب) پاسخ خواهان

 .101خواهان به اعتبار این صورتحسابها ایرادی نگرفته است.
(ج) رأی دیوان

 .100صورتحسابها بابت اجارهبها و خدمات مربوط به فاصله بین  03اکتبر و  02دسامبر [ 03مهـر الـی  03آذر]
صادره شده و بنابراین ،روشن است که فقط نصف مبلغ مورد ادعا حقاً مربوط به سدیران در موقع مصادره میشود.
لذا مبلغ ـ 020222/ریال که معادل  024دالر است ،بدهی سدیران در موقع مصادره محسوب میشود.
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 .31بدهی بابت آب مصرفی
(الف) ادعای شرکت نفت

 .104شرکت نفت دو فقره صورتحساب بابت آب مصرفی سدیران تسلیم کرده است .یکی از این صورتحسابهـا
به مبلغ ـ 4/404/ریال مربوط به فاصله بین آوریل و اکتبر  3323و دیگـری بـه مبلـغ ـ 308280232/ریـال بـرای
فاصله بین  33ژوییه  3323و  32ژانویه  02[ 3322تیر الی  02دیماه  ]3102میباشد.
(ب) پاسخ خواهان

 .101خواهان به اعتبار صورتحسابها ایرادی نگرفته ،جز اینکه اظهار داشته است که بخشی از صورتحسابهـا
پس از مصادره صادر شده است.
ج) رأی دیوان

 .103صورتحساب مربوط به آب مصرفی تا اکتبر  3323به مبلغ ـ 40404/ریال ،به طور کامـل بایـد بـه حسـاب
سدیران منظور شود .صورتحساب دیگر که بابت آب مصرفی از  33ژوییه  3323تا  32ژانویه  02[ 3322تیـر الـی
 02دیماه  ]3102است ،فقط در حدی که به  33ژوییه تا  00نوامبر [ 02تیر تا اول آذرماه] مربوط میشود ،یعنـی
حدود دو سوم مدت مندرج در صورتحساب ،جزء بدهی سدیران محسوب میشود .از این رو ،مبلـغ قابـل پرداخـت
طبق صورتحسابهایی که حقاً باید جزء بدهی سدیران محسوب گردد ،ـ 303320233/ریال میباشد .لذا کل مبلـغ
بدهی ـ 303000010/ریال است که معادل ـ 300300/دالر میشود.
 .33بدهی بابت خدمات شرکت سیرجان جنوب
الف) ادعای شرکت نفت

 .111شرکت نفت ادعا کرده که شرکت سیرجان جنوب یک پیمانکار فرعی بوده کـه سـدیران انجـام پـارهای از
خدمات را به آن واگذار کرده بود و حسب ادعای شرکت نفت ،حقالزحمه این خدمات پرداخت نشده است.
 .113حمل دکل :شرکت نفت ادعا کرده که شـرکت سـیرجان جنـوب قبـل از انقـالب ،دکـل شـماره 30
سدیران را از بندرعباس به پاکستان حمل کرده و از آن بابت مبلغ ـ 303820222/ریال طلبکار است .شـرکت نفـت
در تأیید این ادعا ،نامه آقای محمد حسن همایی ،کارمند سیرجان جنوب را تسلیم کرده که ضمن آن اظهـار شـده
است که سدیران تمام هزینه حمل را نپرداخته و تقاضا گردیده که ادعا بابت مانده طلب ضمن پرونـده حاضـر بـه
دیوان داوری تسلیم شود.
 .110هزینههای خدمات ایمنی :همینطور ،شرکت نفت ادعا کرده که شرکت سیرجان جنـوب ،خـدمات
ایمنی و نگهبانی سدیران را تأمین میکرده است .بابت این خدمات مبلـغ ـ 402220800/ریـال ادعـا شـده اسـت.
شرکت نفت در تأیید این ادعا صورتحسابهای مربوط به این خدمات در فاصله بین مـاههـای ژوئـن  3323و مـه
 3323را که جمعاً بالغ بر ـ 402220800/ریال است ،تسلیم کرده است.
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ب) پاسخ خواهان

 .111حمل دکل :خواهان قبول کرده که شرکت سیرجان حنوب دکل شماره  30سدیران را پیش از خارج کردن
آن از ایران در سال  ،3322به بندرعباس حمل کرده است .خواهان اظهار داشته همانطور که پیوستهای شرکت
نفت حاکی است ،مبلغ مورد ادعا معادل مبلغی است که از صورتحساب اولیه به دنبال بروز اختالف و حل و فصـل
آن ،کسر شده است .از این رو ،خواهان بدهکاری بابت هزینه حمل را کالً تکذیب کرده است.
 .117هزینههای خدمات ایمنی :خواهان منکر اعتبار صورتحسابهای تسلیمی نشـده ،لکـن خاطرنشـان
ساخته است که صورتحسابها عمدتاً مربوط به دورههای بعد از مصادره بوده و اضافه کرده که سدیران نباید بابت
خدماتی که پس از آن تاریخ انجام گرفته متعهد شناخته شود.
ج) رأی دیوان

 .111دیوان داوری بر این نظر است که شرکت نفت ثابت نکرده است که مطالبات دیگـری بابـت هزینـه حمـل
دکل هنوز وجود دارد .در رابطه با خدمات نگهبانی ،مبالغ قابل پرداخت بابت ماههای قبل از  00نوامبر [ 3323اول
آذرماه  ]3102کالً ـ 302320800/ریال است .مبلغ مزبور که معادل ـ 340480/دالر است ،قانوناً بـدهی سـدیران در
موقع مصادره شناخته میشود.
 .30بدهی بابت خدمات کامپیوتری
(الف) ادعای شرکت نفت

 .110شرکت نفت ادعا کرده که سدیران مبلغ ـ 030232/ریال بابت خدمات کامپیوتری که ای.بی.ام .ارائه نموده،
بدهکار است .در تأیید این ادعا ،شرکت نفت نامهای را که شرکت جانشین ای.بی.ام .در ایران پـس از انقـالب در
سال  3320نوشته ،تسلیم کرده است که حاکی است بدهیهای معوقـه آن سـازمان تـا تـاریخ 13[ 3182/32/32
دسامبر  ]3323بالغ بر ـ 030232/ریال میباشد .بهعالوه ،شرکت نفت صـورتوضـعیتی بـه تـاریخ دسـامبر3323
تسلیم کرده که در آن شش فقره صورتحسابی که تا آن تاریخ پرداخت نشـده ،درج گردیـده اسـت .چهـار فقـره از
صورتحسابهای مذکور در آن صورتوضعیت نیز تسلیم شده ،حال آنکه این صورتحسابهـا مربـوط بـه ادعـای
جداگانه شرکت نفت بابت تعمیر ماشینهای تحریر میباشد (رجوع شود به :بند  .)040در چهار صورتحساب مزبـور
کالً مبلغ ـ 020303/ریال بابت خدمات مختلفی که ای.بی.ام .در سالهای  3322و  3323به سـدیران ارائـه داده،
مطالبه شده است.
(ب) پاسخ خواهان

 .114خواهان به اعتبار صورتحسابها ایرادی نگرفته ،ولی اظهار داشته کـه ادعـا پـس از  33ژانویـه 03[ 3323
دیماه  ]3103به وجود آمده است .نامبرده در جای دیگر پیشنهاد کرده که تـا آنجـا کـه بـدهی قبـل از مصـادره
سدیران به وجود آمده ،بهعنوان بدهی ایجاد شده در ترازنامه تنظیمی سدیران منظور گردیده است (رجوع شود به:
بند  048زیر).

  513مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده/جلد هشتم

(ج) رأی دیوان

 .111با اینکه نامه شرکت ایرانی ای.بی.ام .به شرکت نفت که در آن میزان بـدهی در دسـامبر  3323مشـخص
گردیده پس از مصادره سدیران در  00نوامبر [ 3323اول آذرماه  ]3102نوشته شده ،به نظر میرسد که چهار فقره
صورتحساب مورد بحث حاکی از آن است که بخشی از بدهی پیش از مصادره ایجاد شـده اسـت .خواهـان منکـر
اعتبار صورتحسابها نشده ویا ادعا نکرده که صورتحسابها پرداخت شده اسـت .لـذا مبلـغ ـ 020303/ریـال کـه
معادل  028دالر است ،بدهی شرکت در  00نوامبر (اول آذر) شناخته میشود.
 .31بدهی به آیپک
(الف) ادعای شرکت نفت

 .113شرکت نفت ادعا کرده که حقالزحمه بعضی خدمات که شرکت نفت ایران پانامریکن در سال  3328برای
سدیران انجام داده ،هنوز پرداخت نشده است .شرکت نفت در تأیید این ادعا دو فقره صورتحساب پرداخـت نشـده
جمعاً به مبلغ ـ 2230232/ریال تسلیم کرده است 114.یک فقره چک نیز که سـدیران در سـوم نـوامبر 30[ 3322
آبانماه  ]3108به مبلغ ـ 3220382/22/دالر به نام آیپک نوشته ،جزء مـدارک تسـلیمی مـیباشـد .شـرکت نفـت
توضیحی درباره ارتباط و اهمیت این چک نداده است.
(ب) پاسخ خواهان

 .171خواهان اظهار داشته که نتوانسته است اعتبار یا عدم اعتبار این ادعا را معلوم کند ،لکن متذکر شده که چک
پیوست مدارک شرکت نفت نشان میدهد که مبالغ معتنابهی پرداخت گردیده است .بهعالوه ،خواهان اظهار داشته
که صورتحساب مزبور یا در جریان عادی کار پرداخت گریده ویا اینکه به صورت بدهی در ترازنامـه تسـلیمی بـه
دیوان منظور شده است.
(ج) رأی دیوان

 .173دیوان داوری بر این نظر است که شرکت نفت نتوانسته ثابت کند کـه صورتحسـابهـای صـادره از سـال
 ،3328علیرغم اینکه بعداً مبالغ معتنابهی توسط سدیران تأدیه گردیده ،همچنان پرداخت نشده مانده است .از این
رو ،چیزی بابت این ادعای متقابل جزء بدهی سدیران شناخته نمیشود.
 .37عوارض اتومبیل
(الف) ادعای شرکت نفت

 .170شرکت نفت ادعا کرده که سدیران مبلغ ـ 820022/ریال بابت «عوارض اتومبیل» بدهکار است .شرکت نفت
 .114شرکت نفت در واقع ادعا کرده که مبلغ بدهی جمعاً ـ 3830800/ریال است ،لکن توضیحی درباره منشأ بدهی اضافه نداده است.
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در تأیید این ادعا صورتی بابت سه دستگاه اتومبیل تسلیم کرده که در آن ظاهراً مالیات سالهـای  3102و 3103
به میزان ـ 820222/ریال برای هر اتومبیل تعیین شده است.
(ب) پاسخ خواهان

 .171خواهان اظهار داشته است که در اسناد تسلیمی معلوم نیست مبلغ مورد ادعا چطور محاسبه شـده و در هـر
حال ،به نظر میرسد که عوارض به بعد از تاریخ مصادره مربوط باشد.
ج) رأی دیوان

 .177دیوان داوری قادر نیست از سند تسلیمی شرکت نفت ،مبنای محاسبات آن شرکت در مورد بدهی ادعایی را
معلوم نماید .بهعالوه به نظر میرسد که قسمت اعظم عوارض به دورههای بعد از مصادره مربوط باشد .لـذا مبلـغ
مورد ادعا بهعنوان بدهی شناخته نمیشود.
 .31بدهی بابت تعمیر ماشینهای تحریر
(الف) ادعای شرکت نفت

 .171شرکت نفت ادعا کرده که تعمیرات ماشینهای تحریـر سـدیران را انجـام داده کـه بابـت آن جمعـاً مبلـغ
ـ 020303/ریال به شرح مندرج در چهار فقره صورتحساب تسلیمی ،هنوز پرداخت نشده است.
(ب) پاسخ خواهان

 .170خواهان به اعتبار صورتحسابها ایرادی نگرفته ،لکن اظهار داشته که «در هر مورد که چنین خدماتی انجام
شده و صورتحساب آن پرداخت نگردیده ،بدهی عیناً در ترازنامه مورخ  12ژوئن [ 3323نهم تیرماه  ]3102سدیران
منظور شده است».
(ج) رأی دیوان

 .174دیوان داوری خاطرنشان می سازد که ادعای حاضر ،تکرار ادعایی اسـت کـه شـرکت نفـت بابـت خـدمات
کامپیوتری که در بندهای  018تا  012فوق مورد بحث قرار گرفت نیز مطرح کرده اسـت .بـدهی مبتنـی بـر ایـن
صورتحسابها قبالً پذیرفته شده و دیگر منظور نخواهد گردید.
 .30بدهی بابت خدمات هواپیمایی
(الف) ادعای شرکت نفت

 .171شرکت نفت تعدادی صورتحساب بابت خدمات هواپیمایی که شرکتهای مختلف هواپیمایی بین مـاههـای
ژوییه  3322و مه  3322ارائه دادهاند ،تسلیم کرده است .این صورتحسابها کالً بالغ بر ـ 808320182/ریال است.
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(ب) پاسخ خواهان

 .173خواهان اظهار داشته که بدهی ،به فرض وجود ،قبالً در ترازنامه  3323سدیران منعکس شده اسـت و نیـز
خاطرنشان ساخته که بعضی از صورتحسابها بعد از مصادره صادر شده است.
(ج) رأی دیوان

 .111دیوان داوری بر این نظر است که سدیران مسئول کلیه صورتحسابهایی بوده که قبـل از تـاریخ مصـادره
صادر شده است .از این رو ،جمعاً مبلغ ـ 800330882/ریـال کـه معـادل ـ 230042/دالر اسـت ،بایـد بابـت بـدهی
سدیران شناخته شود.
ب) بدهیهایی که در ارتباط با قرارداد شرکت نفت مطرح شده
 .3بدهی بابت پروازهای چارتر
(الف) ادعای شرکت نفت

 .113شرکت نفت ادعا کرده که سدیران مبالغی بابت استفاده از پروازهای چارتر شرکت نفـت ،طبـق ضـمیمه 0
قرارداد ،بدهکار است .طبق قرارداد شرکت نفت میبایستی «خدمات» مشخصی ارائه دهد که برقراری «پروازهای
چارتر بین اهواز و عسلویه برای کارکنان پیمانکار» از آن جمله بود .در قرارداد مضافاً تصریح شده است که:
«پیمانکار سهم خود از کلیه هزینههای مربوط به چنین خدماتی (ظاهراً کلیه هزینههـای مصـرحه و نـه منحصـراً
پروازهای چارتر) را به ترتیب مشروحه زیر خواهد پرداخت:
الف) سدیران بابت بعضی خدمات ،اعتباری جمعاً به مبلغ دویست و چهل و پنج هزار دالر امریکا (ـ0400222/
دالر) جهت قرارداد دو ساله ،برای شرکت نفت قائل خواهد شد.
شرکت نفت ادعا کرده که مبلغ  0400222/-دالر ،بعداً به  0800222/-دالر افزایش یافت ،اما سـدیران هرگـز
سهم خود را پرداخت نکرد.
 .110شرکت نفت در تأیید ادعای خود مبنی بر اینکه سدیران میبایست هزینه خدمات هواپیمایی را پرداخت
میکرد ،شرحی از وقایع را همراه با «محاسبه سادهای» براساس شرط فوقالذکر قرارداد ،ارائه نموده که طبـق آن
ظاهراً سهم سدیران بابت این خدمات به  3040202/-دالر بالغ میگردد.
(ب) پاسخ خواهان

 .111خواهان اظهار داشته است که طبق قرارداد سدیران هیچگونـه مسـئولیتی بـرای پرداخـت هزینـه خـدمات
هواپیمایی نداشته و محاسبات ارائه شده را مردود شمرده است.
(ج) رأی دیوان

 .117هرچند در قرارداد پیشبینی شده که سدیران سهمی از هزینهها را بپردازد ،اما پرداخت سهم تابع شـرایطی
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نظیر ارسال صورتحساب و دادن گزارش بوده که نحوه انجام آنها روشن نیست .بهعالوه ظاهراً هدف ایـن بـوده
که پرداخت سهمی از هزینه ،عالوه بر هزینه پروازهای چارتر شامل خدمات دیگری نیـز باشـد و ایـن امـر تعیـین
سهم مربوط به هزینه خدمات هواپیمایی را بهتنهایی ،به فرض وجود ،مشکل میسازد.
مضافاً دلیل و مدرکی حاکی از اینکه سهم اولیه از  0400222/-دالر به  0800222/-دالر افـزایش یافتـه ،در
دست نیست .دیوان داوری براساس مدارک تسلیمی شرکت نفت نمیتواند نتیجه بگیرد که سدیران تعهدی مبنـی
بر پرداخت مبلغ ادعایی بابت خدماتی که قرار بوده شرکت نفت طبق قرارداد ارائه نماید ،پذیرفته است .از این روز،
ادعا نمیتواند مسموع باشد.
 .0خسارات توقف عملیات در اثر اعتصابات
(الف) ادعای شرکت نفت

 .111شرکت نفت ادعا کرده که اعتصابات مـاههـای سـپتامبر و نـوامبر  3322معلـول انعطـافناپـذیری و رفتـار
غیرمنطقی سدیران بوده و لذا نامبرده نباید حق دریافت حقالزحمه این دورهها را داشته باشد .شرکت نفت سـندی
ارائه نموده که در آن ظاهراً نرخهای مربوط به مدت اعتصابات محاسبه گردیده و نتیجـه گرفتـه شـده اسـت کـه
ظاهراً بابت خسارات وارد در اثر اعتصابات ،کالً باید مبلغ  0120221/-دالر به شرکت نفت مسترد شود.
(ب) پاسخ خواهان

 .110خواهان اظهار داشته که اعتصابات تقصیر او نبوده و به هر صورت ،وی حق داشته به نرخ آمادهبـهکـار
صورتحساب بفرستد و شرکت نفت این نرخ را پرداخته است 115.از این رو ،نامبرده ادعا را رد کرده است.
(ج) رأی دیوان

 .114دیوان داوری نمی تواند اساس و مبنایی برای ادعا بیابد .مقـدمتاً خـاطر نشـان مـیشـود کـه گذاشـتن بـار
مسئولیت اعتصابات بر دوش سدیران منطقی نمینماید .مسأله مهمتر اینکه ادعا بر این فرض مبتنـی اسـت کـه
شرکت نفت صورتحسابهای صادره را پرداخته و لذا حق دارد تمام آنچه را کـه پرداختـه ،بازیافـت نمایـد .امـا از
تذکاریههای خود شرکت نفت روشن است که شرکت ،دستکم صورتحساب صـادره بابـت دوره اعتصـاب در مـاه
نوامبر را نپرداخته است .در واقع ،عدم پرداخت این صورتحسابها مبنای بخشی از ادعـای خواهـان در ارتبـاط بـا
صورتحسابها است 116.به هر حال ،همانطور که در باال در بحث مربوط بـه ادعاهـای مبتنـی بـر صورتحسـاب
اشاره شد ،دیوان نظر داده است که صدور صورتحساب به نرخ فورسماژور در طول دوره اعتصاب صحیح بوده و
 .115در واقع مدارک حاکی است که خواهان بابت دورههای اعتصاب به نرخ فورسماژور ،و نه به نرخ آماده به کار برای شرکت نفـت
صورتحساب داده است.
 .116شرکت نفت بعداً در زیرنویس تذکاریه خود خاطرنشان ساخته که مبالغی که «توسط خوانده در جلد اول ایـن تذکاریـه غیرقابـل
پرداخت تلقی شده است ،میبایست از خواسته این قلم از اقالم دادخواست کسر شود».
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شرکت نفت موظف است که صورتحسابهای تأدیه نشده را به خواهان پرداخت کند .بنابراین ،ادعایی که شرکت
نفت مطرح کرده ،بیاساس است.
 .1بدهی بابت پیشپرداختها و پرداختهای علیالحساب بازیافت نشده
(الف) ادعای شرکت نفت

 .111این ادعا مربوط به بازیافت وجوه صورتحسابهایی است که طبق قرارداد قبالً بابـت تعـدیل قیمـت واحـد
پرداخت شده است .شرکت نفت ظـاهراً مبلـغ  3180313/-دالر و  003320443/-ریـال (جمعـاً  0320820/-دالر)
مطالبه کرده؛ چه حسب ادعا صورتحسابهای تعدیل قیمت واحد تا انجـام مـذاکرات ،بـه صـورت علـیالحسـاب
پرداخت میشد .مذاکرات هرگز انجام نشد و لذا بنا به اظهار شرکت نفت این پیشپرداختها باید مسترد گردند.
(ب) پاسخ خواهان

 .113خواهان منکر دریافت پیشپرداختها نشده ،بلکه اظهار داشته که اعتبار تعدیالت قیمت واحد به طور کامل
در ادعای وی بابت صورتحسابهای پرداخت نشده ،اثبات گردیده و لذا ادعای حاضر را بیاساس شمرده است.
(ج) رأی دیوان

 .101دیوان داوری فوقاً در بندهای  412تا  442نظر داد که سدیران حق دارد بخشی از تعدیل قیمت منـدرج در
قرارداد را دریافت نماید و پیشپرداختهای مورد بحث در اینجا را در محاسبه منظـور کـرد .از آنجـا کـه مقـادیر
پرداخت شده از مبالغ الزمالتأدیه بیشتر بود ،لذا اضافه پرداختیها منظور و از کل مبلغ قابل قبـول قـرارداد کسـر
گردید .بنابراین ،دلیلی ندارد که در این بخش از حکم ،چیزی از آن بابت کسر شود.
 .103به عالوه ،خواهان در محاسبات خود تحت عنوان پیشپرداختها ،اعتباری به مبلغ  0800200834/-ریال
به نفع شرکت نفت منظور کرده است .همانطور که مالحظه شد ،شرکت نفت این پرداختها را پیشپرداخت تلقی
نکرده ،بلکه آنها را بهعنوان واریز صورتحسابهای مشخصی شمرده و دیوان هم به همان ترتیب عمـل کـرده و
در بررسی ادعاهای مربوط به صورتحسابهای سدکو آنها را به طور کامل در محاسبه منظور نمود (رجـوع شـود
به :بند  404فوق) .بنابراین ،مبالغ مذکور بدهی پابرجا محسوب نمیگردد.
 .0سایر بدهیها

 .100سایر بدهیهای سدیران در موقع مصادره در سوابق یعنی هم در لـوایح و مـدارک شـرکت نفـت و هـم در
مدارک خواهان ،بهویژه در ترازنامههای تسلیمی خواهان ،منعکس است .بدهیهای مزبور در زیر درج شده است.
(الف) بدهی به بانکهای خارجی (موضوع سه دستگاه دکل)

 .101خواهان وجود چند فقره وام به بانکهای خارجی را قبول ،ولی ادعا کرده است که سدکو ،وامهای مزبـور را
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با انتقال سه دکل به خود که راجع به آن در بندهای  422تا  421باال بحث شد ،ایفا کرده است .با اینکه خواهـان
متذکر شده که بدهیهای ناشی از این وامها نباید در ترازنامه منظور شود ،ولی دیوان معتقد است کـه چـون ایـن
بدهیها در موقع مصادره سدیران پابرجا بوده ،لذا باید در ارزش آن منعکس گردد (و همانطور کـه در بـاال بحـث
شد ،ارزش سه دستگاه دکل نیز بهعنوان دارایی منظور خواهد شد) .شرکت نفت ادعا نکـرده غیـر از آنچـه سـدکو
تقبل نموده ،سدیران وام دیگری به بانکهای خارجی داشته است .از این رو ،بدهیهای سـدیران ،میـزان وام بـه
بانکهای خارجی که سـدکو طبـق ترازنامـه مـورخ  00نـوامبر [ 3323اول آذرمـاه  ]3102پذیرفتـه ،یعنـی مبلـغ
ـ 3203400110/دالر بهعنوان بدهی درازمدت ناشی از دریافت وام از بانکهای خارجی ،مبلـغ  002280321/-دالر
بهعنوان وام سررسیده دریافتنی از بانکهای خارجی و مبلغ  3220124/-دالر بابت بهره متعلقه به وامهای خارجی
که جمعاً  3802000230/-دالر میشود ،منعکس خواهد گردید .عالوه بر ایـن ،ظـاهراً مبلـغ  1220330/-دالر کـه
خواهان آن را «بدهیهای ایجاد شده -قرارداد آینده» توصیف نموده ،در رابطه با انتقـال دکـلهـا باطـل گردیـده
117
است .این مبلغ هم باید بهعنوان یک قلم بدهی منظور شود.
(ب) بدهی به بانکهای ایرانی

 .107شرکت نفت ادعا کرده که سدیران دو فقره وامی را که از دو بانک ایرانی ،یکـی بانـک توسـعه صـنعتی و
معدنی ایران و دیگری بانک بازرگانی ایران ،دریافت نموده پرداخت نکرده اسـت .در رابطـه بـا وام بانـک توسـعه
صنعتی و معدنی ،طرفین قبول دارند که اصل وام به مبلغ  202200222/-دالر بازپرداخت نشده و حقاً بدهی شرکت
محسوب میشود.
 .101شرکت نفت بدهیهای دیگری ،از جمله مبلغ ـ 280883/دالر بابت «بهره معوق تا پایان سال »3102
[ 02مارس  ،]3323مبلغ ـ 302340034/دالر بابت «کارمزد بانکی و سود تضمین شده» سالهای  3102و 3103
تا پایان شهریورماه  03[ 3182مارس  3323الـی  00سـپتامبر  ]3323و مبلـغ ـ 303210423/دالر بابـت «جریمـه
تأخیر تأدیه» و «هزینه تمدید» تا  02مارس  12[ 3323فروردینماه  ،]3103بـه اصـل وام مـورد قبـول طـرفین،
افزوده است.
 .100خواهان پاسخ داده که بهره متعلقه بابت دورههای قبل از 12ژوئن [ 3323نهم تیرمـاه  ،]3102قـبالً در
ترازنامه تنظیمی وی تحت عنوان «بدهیهای ایجاد شده :بهره وامها» منظور شده است .خـواهان در تـرازنامـه
 .117قابل توجه است کـه خواهـان اظهـار داشـته کـه وی بـا انتقـال سـه دسـتگاه دکـل در ژانویـه  ،3322بـدهیهـایی بـه میـزان
ـ 3803380332/دالر را تقبل کرده است (رجوع شود به :بند  .)422لکن خواهان در ترازنامهای که برای سدیران تنظیم نمـوده ،ارزش ایـن
بدهیها را تا تاریخ  00نوامبر [ 3323اول آذرماه  ]3102ـ 3208330423/دالر ذکر کرده است (یعنـی مبلـغ ـ 3802000230/دالر (وامهـای
خارجی) به اضافه ـ 302010402/دالر (حساب بین شرکتی ـ رجوع شود به :بند  )123به اضـافه ـ 1220330/دالر (عوایـد قـرارداد آینـده ـ
رجوع شود به :بند  )123به اضافه ـ 1220330/دالر (عواید قراردار آینده ـ رجوع شود به :بند  .)481خواهان در این باره که آیا اخـتالف در
ارقام مزبور ناشی از تغییرات در مبالغ پابرجای بدهیها در فاصله بین  00نوامبر [ 3323اول آذرماه  ]3102و ژانویه  3322بوده یا از عامـل
دیگری سرچشمه گرفته ،توضیحی نداده است .لکن به هر صورت ،تصدیق کرده که مبلغ درشتتر در تاریخ  00نوامبر [ 3323اول آذرمـاه
 ]3102در دفاتر سدیران مندرج بوده است.
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تکمیلی خود که تا  00نوامبر [ 3323اول آذرماه  ]3102را در بر میگیرد ،با افزایش بهرهای به مبلـغ ـ0280008/
دالر بابت «بهره اضافی مربوط به کل وام بازپرداخت نشده (جاری و دراز مدت) به مبلغ ـ 202200222/دالر که به
نرخ  2درصد (نرخ توافق شده) محاسبه شده» ،موافقت کرده است .خواهان مبالغ دیگری را که پـس از  00نـوامبر
[ 3323اول آذرماه  ]3102تعلق گرفته ،غیرمرتبط خوانده و آنها را رد کرده است.
 .104دیوان داوری قبول دارد که مقادیری که بابت مدت بعد از مصادره به وام بانک توسعه صنعتی و معدنی
افزوده شده و مورد ادعای شرکت نفت است ،ارتباطی به ادعا ندارد .دیوان بر این نظر است کـه فقـط اصـل وام و
بهره متعلقه به ترتیبی که در متن ترازنامه  00نوامبر [ 3323اول آذرماه  ]3102تسلیمی خواهان برای سدیران بـه
شرح زیر منعکس است ،باید بدهی شرکت شناخته شود :اصل بدهی دراز مدت ،ـ 1/223/022/دالر ،بدهی جـاری
در  12ژوئن [ 3323نهم تیرماه  ]3102ـ 102230332/دالر ،مقـداری کـه پـس از  12ژوئـن [ 3323نهـم تیرمـاه
 ]3102به بدهی جاری تبدیل شده ـ 3/422/422/دالر ،بهره متعلقه پیش از  12ژوئن [ 3323نهم تیرمـاه ]3102
 418/044دالر ،بهره متعلقه بعد از  12ژوئن [ 3323نهم تیرماه  ]3102ـ 0280008/دالر.
 .101شرکت نفت در رابطه با وام بانک بازرگانی ادعا کـرده کـه ترازنامـه شـرکت بایـد بابـت آن وام ،مبلـغ
ـ 3302220222/دالر بدهی نشان دهد .خواهان اقرار کرده که سدیران اعتباری به مبلـغ ـ 3302220222/دالر نـزد
بانک بازرگانی داشته ،لکن استدالل نموده که تا تاریخ  12ژوئن [ 3323نهم تیرماه  ]3102فقـط از ـ201300022/
دالر آن استفاده کرده است .خواهان در ترازنامه جدید نوامبر خود قبول کرده است که به مبلغ ـ 304/232/دالری
که قبالً منظور گردیده ،مبلغ ـ 1220003/دالر دیگر نیز بهعنوان بهره متعلقـه بـه اعتبـار (تحـت عنـوان «اضـافه
برداشتی») تا  00نوامبر [ 3323اول آذرماه  ]3102افزوده شود.
 .103شرکت نفت ادعا کرده که ظاهراً مبالغ بیشتری برداشت شده و مانـده بـدهی بـه ـ 3203020183/دالر
بالغ گردیده است .مدرک این رقم بیشتر ،نامه مورخ دوم فوریه  31[ 3320بهمنماه  ]3182است .باید گفـت کـه
مانده مندرج در این نامه که قلم به قلم ذکر یا تشریح نشده ،عمدتاً بعد از مصادره حاصل شـده اسـت .از ایـن رو،
دیوان اظهار خواهان در مورد بهره متعلقه تا  00نوامبر [ 3323اول آذرماه  ]3102را میپذیرد و لـذا بـر ایـن نظـر
است که مبالغ اضافه برداشتی از اعتبار نزد بانک بازرگانی به مقداری که خواهان در ترازنامـه تسـلیمی  00نـوامبر
[ 3323اول آذرماه  ]3102خود برای سدیران پذیرفته ،یعنی اصل ـ 201300022/دالر و بهره ـ 0300122/دالر باید
بهعنوان بدهی منظور گردد.
(ج) سایر بدهیها که مورد قبول (خواهان) است

 .141عالوه بر مقادیر مورد ادعای شرکت نفت طی ادعاهای وی راجع به بدهیهای پابرجای سدیران ،خواهـان
در ترازنامههای خود وجود بدهیهای دیگری را نیز قبول کرده و این بدهیها باید در محاسـبه منظـور شـوند .بـه
استثنای اقالمی که قبالً در باال مورد بررسی قرار گرفته ،شرکت نفت به وجود مبـالغ بـدهی منـدرج در ترازنامـه
سدیران ،به شرحی که خواهان تسلیم نموده ،ایراد نگرفته است .بنابراین ،به استثنای اقالم مذکور در زیـر ،دیـوان
ارقام مندرج در ترازنامه را تا حدودی که طبق آرای صادره دیوان تغییر نیافتهاند ،میپذیرد.
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 .3تغییراتی که طی دستور صادره در ژانویه  3310رد شدهاند

 .143در ترازنامه  00نوامبر [ 3323اول آذرماه  ]3102تسلیمی خواهان دو قلم باید اصالح شود .این دو قلـم بـه
حذف بدهیهای مربوط به «حسابهای پرداختنـی» بـه «شـرکتهـای وابسـته» بـه مبلـغ ـ 302010402/دالر و
«درآمد معوق» به مبلغ ـ 002220800/دالر مربوط است .این تعدیلهـا در ترازنامـه نهـایی منتهـی بـه  00نـوامبر
[ 3323اول آذرماه  ]3102خواهان که طی اظهاریه بعد از استماع از نو تنظیم گردیده ،به عمل آمـده اسـت ،لکـن
مربوط به تغییراتی است که بنا به گفته خواهان بایستی در ترازنامههای قبلی انجام مـیشـده اسـت .دیـوان طـی
دستور مورخ ششم ژانویه  38[ 3328دیماه  ]3180این تغییرات بعـد از موقـع را رد کـرد .لـذا مبـالغ مزبـور بایـد
همچنان بهعنوان بدهی حفظ شوند .به هر حال ،مبلغ مندرج بابت حسابهای پرداختنی بـه شـرکتهـای وابسـته
حفظ میشود ،زیرا مبلغ مزبور از جمله بدهیهایی بوده که در جریان انتقال سه دستگاه دکل که در بند  081فـوق
راجع به آنها بحث شد ،تقبل یا باطل گردیده است.
 .0حسابهای پرداختنی

 .140دیوان داوری همچنین مالحظه مینماید که خواهان یک فقره بـدهی بـه مبلـغ ـ 203200032/دالر بابـت
حسابهای پرداختنی «بازرگانی» را پذیرفته است .خواهان بسیاری از بدهیهایی را کـه شـرکت نفـت بـهعنـوان
ادعای متقابل مطرح کرده ،بهعنوان دریافتنیهای معتبر پذیرفته که در حساب یادشده در ترازنامـه خواهـان بـرای
سدیران منظور شده است .مجموع حسابهای پرداختنی بازرگانی بر مبنای صورتحسابهـایی کـه ظـاهراً از نظـر
خواهان معتبر است و دیوان نیز در باال آنها را جزء بدهیهـای مسـلم شـرکت در  00نـوامبر [ 3323اول آذرمـاه
 ]3102شناخته 3240318 ،دالر است که به مراتب از آنچه خواهان قبالً پذیرفته ،کمتر است .با اینکه خواهـان در
هر مورد ادعا نکرده است که مبالغ مورد ادعای شرکت نفت قبالً تحت این عنوان در ترازنامه منظور شده ،ولی در
چند مورد این مطلب را عنوان کرده و چنین ادعایی دال بر آن است که صورتحسابهایی که اعتبـار آنهـا مـورد
اعتراض خواهان قرار نگرفته ،در این حساب منعکس گردیده است .اگر مبالغی که در باال قابـل پرداخـت شـناخته
شدند بهعنوان بدهیهای اضافی محسوب شوند ،چنین کاری بدون شک منجر به احتساب مضاعف خواهد شد .از
این رو ،دیوان رقم بزرگتر را بهعنوان بدهی مربوط به حسابهای دریافتنی بازرگانی (رجوع شود به :بندهای زیر)،
118
قابل پرداخت میشناسد.
 .141رقم ـ 203200032/دالری که خواهان بهعنوان بدهی بابت حسابهای پرداختنی بازرگانی ذکـر کـرده،
شامل مبلغ ـ 008040120/دالر است که خواهان آن را در تنظـیم مجـدد ترازنامـه نهـایی بـه بـدهی مربـوط بـه
حسابهای پرداختنی بازرگانی اضافه نموده است .مبلغ اضافی مزبور برآوردی از «هزینه خـالص مـواد و مصـالح»
مرتبط با درآمدی بوده که بنا به ادعای خواهان از اول ژوییه تا  00نوامبر  32[ 3323تیرماه تا اول آذرماه ]3102
 .118از جمله ادعاهای متقابلی که ظاهراً حسابهای دریافتنی بازرگانی در آن عنوان شده عبارتند از :هزینههای مخابرات ،هزینه بـرق
مصرفی ،حقوق نگهبانان ،هزینه آب مصرفی ،خدمات کامپیوتری و خدمات هواپیمایی.
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ایجاد شده است .خواهان این مبلغ را بر مبنای نسبت واقعی ادعایی  00درصد بین عوایـد و هزینـههـای حفـاری
خود برآورد کرده است.
 .147شرکت نفت نسبت  00درصد هزینه به عواید را معتبر ندانسته و اظهار داشته اسـت کـه خواهـان فقـط
هزینههای مستقیم حفاری و عملیات مربوطه را جزء هزینه منظور کرده و هزینههای دیگـر از قبیـل هزینـههـای
«عمـومی و اداری» (بــه مبلــغ ـ 4130380/دالر) ،اســتهالک (بــه مبلــغ ـ 202020322/دالر) و بهــره (بــه مبلــغ
ـ 108000223/دالر) را به حساب نیاورده است .بنا به اظهار شرکت نفت ،با اضافه کردن این هزینهها نسبت هزینه
به عواید به  22درصد افزایش مییابد؛ ولی به نظر میرسد هزینههایی که شرکت نفت میخواهد به هزینـه تولیـد
عواید بیفزاید قبالً در جای دیگری در ترازنامه منظور شده و لذا نباید مجدداً بهعنوان عامل هزینه در اینجا اضـافه
گردد .دیوان برآورد خواهان از هزینههای مستقیم حفاری در تولید عواید اواخر سال  3323را میپذیرد.
 ..141خواهان «هزینه خالص مواد و مصالح» را با کسر هزینههای کارگری طبق محاسبه خود ،از هزینههای
ناخالصی که با ضرب نسبت  00درصد در عواید کـل حاصـله بـه دسـت آمـده ،محاسـبه کـرده و بـدین ترتیـب،
هزینههای خالص مواد و مصالح ـ 008040120/دالر شده است 119.این هزینه خالص ادعایی مواد و مصالح بالغ بر
 02/41درصد ـ 3302200230/دالر عایدی کلی است که خواهان ادعا کرده که در این دوره به دست آورده اسـت.
خواهان رقم مربوط به «هزینههای خالص مواد و مصالح» را به دو قسمت حسابهای پرداختنی بازرگانی به مبلـغ
ـ 004120024/دالر ( )38/2و مزایای پایان خدمت به مبلغ ـ 328/232/دالر ( 1/1درصد) تقسیم کرده است.
 .140اما الزم به تذکر است که طبق نتیجهگیری قبلـی دیـوان ،عوایـدی کـه بـرای دوره اول ژوییـه تـا 00
نوامبر 32[ 3323تیرماه تا اول آذرماه  ]3102محاسبه شده ـ 3302200230/دالری که خواهان ادعـا کـرده نبـوده،
بلکه ـ 3200340224/دالر بوده است .با این حال ،به نظر میرسد که نسبتهـای مـورد قبـول خواهـان راهنمـای
مفیدی برای احتساب میزان بدهیهای مربوط به حساب بازرگانی باشند .با ضرب نسبت  02/41درصـد حاصـل از
محاسبات خواهان در ارقام صحیح درآمد« ،هزینه خالص مواد و مصالح» جمعاً ـ 102330220/دالر میشـود .طبـق
محاسبات خواهان 38/2 ،درصد این مبلغ یعنی مبلغ ـ 003300421/دالر باید مبلغ اضافی صحیح حساب دریـافتنی
بازرگانی در فاصله بین اول ژوییه و  00نوامبر  32[ 3323تیرماه تا اول آذرماه  ]3102محسوب شـود .همـینطـور
مابقی  1/1درصد یعنی ـ 330130/دالر ،بهعنوان رقم اضافی «مزایای پایان خدمت» بابت ماههای ژوییه تا نـوامبر
 3323در ترازنامه منعکس خواهد شد.
 .144از این رو ،مبلغ ـ 003300421/دالر بابت حسابهای پرداختنی بازرگانی از اول ژوییه تا  00نوامبر 3323
[ 32تیرماه الی اول آذرماه  ]3102به مبلغ ـ 008840104/دالر بدهی که خواهان تحـت ایـن عنـوان تـا  12ژوئـن
[ 3323نهم تیرماه  ]3102پذیرفته ،افزوده میشود و بدین ترتیب ،مجمـوع بـدهی بابـت حسـابهـای پرداختنـی
بازرگانی به ـ 000280222/دالر بالغ میگردد .همچنین مبلغ ـ 330130/دالر به بدهی مورد قبـول خواهـان تـا 12
 .119بدین شرح :ـ 3302200230/دالر (عایـدی کـل ادعـایی) ضـربدر  00درصـد = ـ 3200280848/دالر منهـای ـ 408800024/دالر
(هزینههای کارگری ـ رجوع شود به :بند  022زیر)= ـ 008040120/دالر.
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ژوئن [ 3323نهم تیرماه  ]3102بابت مزایای پایان خـدمت (بـه مبلـغ ـ 002310220/دالر) افـزوده شـده و بـدین
ترتیب ،جمع کل حاصل تحت عنوان مزایای پایان خدمت ،بالغ بر ـ 002310234/دالر میشود.
 .1حقوق و مزایای کارکنان

 .141خواهان همچنین پذیرفته است که بابت حقوق ،مالیات ،حقوق تأمین اجتماعی و عیدی مربـوط بـه فاصـله
بین اول ژوییه و  00نوامبر  32[ 3323تیرماه الـی اول آذرمـاه  ]3102مبلـغ ـ 408800024/دالر بـدهکار اسـت .از
آنجا که دیوان قبالً بدهیهای مالیاتی ،حقوق تأمین اجتماعی و عیدی را تعیین کرده ،لذا فقط باید بدهی مربـوط
به حقوق کسر شود (رجوع شود به :بندهای  438و  028فوق) .مبالغ مورد قبول خواهان بابت این قلم هزینـه کـه
بر «لیست حقوقهای پرداختی سدیران در ماههای مه و ژوئن  »3323مبتنی است ،ـ 100020202/دالر میباشد.
 .143خواهان مبلغ ـ 301240003/دالر هم بابت «حقوق و مزایای» مربوط به قبل از  12ژوئن [نهم تیرمـاه]
کارکنان را منظور کرده است .این مبلغ پس از کسر ـ 300/003/دالری که دیوان به طور جداگانه بدهی مربوط به
عیدی پیش از  12ژوئن [ 3323نهم تیرماه  ]3102شناخته ،مبلغ ـ 300100222/دالر بدهی اضافی تلقی میگـردد.
بدینسان جمع کل بدهی بابت حقوق و مزایا ـ 402000202/دالر است.
و) ترازنامه سدیران

 .111به طور خالصه ترازنامه زیر ارزش صحیح سدیران در موقع مصادره را منعکس نموده و نشان میدهـد کـه
 02درصد سهم سدیران از ارزش خالص ،برابر ـ 1208230322/دالر بوده است.
شرکت حفاری سدیران
 00نوامبر [ 3323اول آذرماه ]3102
داراییها
داراییهای جاری
120
ـ 8080333/دالر
موجودی نقدی
121
ـ 004220340/دالر
سپرده موقت
122
ـ 1120480/دالر
موجودی نقدی محدود
حساب دریافتنی
بازرگانی:
123
ـ 203040483/دالر
قرارداد اسکو
 .120بند  481فوق.
 .121همانجا.
 .122همانجا.
 .123بند .134
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قرارداد شرکت نفت
صورتحسابهای ژوییه تا نوامبر
شرکتهای وابسته
متفرقه
موجودی انبار
هزینههای پیشپرداخت شده
جمع داراییهای جاری
زمین ،ساختمان و وسایل
وسایل حفاری ـ ده دستگاه دکل
وسایل حفاری ـ سه دستگاه دکل
زمین و وسایل
جمع کل
جمع سایر داراییها
جمع کل داراییها
بدهیها
بدهیهای جاری
وام درازمدت سررسیده

124

ـ 400280842/دالر
ـ 802820202/دالر
126
ـ 0410333/دالر
127
ـ 3320422/دالر
128
ـ 203000302/دالر
129
ـ 320104/دالر
ـ 1201020102/دالر
125

130

ـ 8000220222/دالر
ـ 001300431/دالر
132
ـ 001300431/دالر
ـ 2402220821/دالر
133
ـ 303120328/دالر
ـ 33800320338/دالر
131

ـ 3203420241/دالر

134

 .124بند .400
 .125بند .481
 .126بند .481
 .127همانجا.
 .128بند .400
 .129بند .481
 .130بند .032
 .131بند .421
 .132بند .131
 .133بند  .481این مبلغ شامل ـ 300230021/دالر طبق ترازنامه خواهان ،به اضافه رقم ـ 4020211/دالر بابت سود قراردادهای آینـده
است که در رابطه با خرید سه دستگاه دکل سدیران (واقع در خارج از ایران) توسط سدکو ،باطل گردیده است (رجوع شـود بـه :زیرنـویس
 323فوق).
 .134این رقم شامل ـ 002280321/دالر بابـت وام بانـکهـای خـارجی (رجـوع شـود بـه :بنـد  )081و ـ 304220422/دالر کـه طبـق
اظهارخواهان قسمت سررسیده وام بانک توسعه صنعتی و معدنی پس از  12ژوئن [ 3323نهم تیرمـاه  ]3102و مبلـغ ـ 102230332/دالر
است که مشخص نگردیده ،لکن ظاهراً با قیمت سررسیده وام بانک توسعه صنعتی و معدنی پیش از  12ژوئن [ 3323نهم تیرمـاه ]3102
برابر است (رجوع شود به :بندهای  084تا .)082
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حسابهای پرداختنی
بازرگانی
شرکتهای وابسته
درآمد معوق
بدهیهای معوق
قرارداد آینده
بهره متعلقه
بهره بانک بازرگانی
حقوق و مزایا
حقوق تأمین اجتماعی و مالیات
عیدی
جمع کل بدهیهای جاری
بدهیهای درازمدت
بدهیهای درازمدت (منهای بدهیهای درازمـدت
سررسیده)
اضافه برداشتی (منهای اضافه برداشتی جاری)
ذخیره مزایای پایان خدمت
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135

ـ 000280222/دالر
ـ 302010402/دالر
137
ـ 002220800/دالر

136

138

ـ 1220330/دالر
ـ 2030204/دالر
140
ـ 0300212/دالر
141
ـ 402000202/دالر
142
ـ 008220201/دالر
143
ـ 4280244/دالر
ـ 1208230322/دالر
139

ـ 3102410010/دالر
ـ 201300022/دالر
ـ 002310234/دالر

144

145
146

 .135ای ـن مبلــغ شــامل ـ 008840104/دالر پرداختن ـیهــای پ ـیش از  12ژوئــن [ 3323نهــم تیرمــاه  ]3102و ـ 003300421/دالر
پرداختنیهای بعد از آن تاریخ است (بند .)022
 .136این رقم شامل مبالغی است که با سه دستگاه دکل سیسا تهاتر شده است (بندهای .)023 ،081
 .425بند .023
 .428بند 081
 .139این رقم شامل ـ 3220124/دالر مربوط به وام بانکهای خارجی (بند  ،)081مبلـغ ـ 0280008/دالر بابـت بهـره متعلقـه بـه وام
بانک توسعه صنعتی و معدنی از  12ژوئن  3323تا  00نوامبر [ 3323نهم تیرماه تا اول آذرماه  ،]3102و مبلـغ ـ 4180044/دالر مشـخص
نشدهای است که ظاهراً بابت بهره وام بانک یادشده قبل از  12ژوئن [ 3323نهم تیرماه  ]3102میباشد (بند .)082
 .140بهره اضافه برداشتی از اعتبار موجود نزد بانک بازرگانی تا  00نوامبر [ 3323اول آذرماه ( ]3102بند .)083
.141بند .023
 .142بند .432
 .143بند .028
 .144این مبلغ شامل ـ 32/340/110/دالر بابت وام بانکهای خارجی (بند  )081و ـ 1/223/022/دالر مشخص نشـدهای اسـت کـه
ظاهراً شامل مانده وام درازمدت بانک توسعه صنعتی و معدنی است (رجوع شود به :بند .)082
 .145بند .083
 .146این مبلغ شامل ذخیره مزایای پایان خدمت براساس  30روز حقوق به میزان ـ 0/231/220/دالر تا  12ژوئن [ 3323نهم تیرمـاه
 ]3102و  33/130دالر برای از  12ژوئن [ 3323نهم تیرماه  ]3102به بعد است (بندهای  422و .)022
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جمع کل بدهیهای درازمدت
جمع کل بدهیها
داراییها
بدهیها
سرمایه سهامداران
 02درصد سهم سدکو

ـ 0402030212/دالر
ـ 0402120312/دالر
ـ 33800320338/دالر
ـ 0402120312/دالر
ـ 8300880323/دالر
ـ 1202210232/دالر

پنجم) ادعاهای ایمیکو

 .113عالوه بر ادعاهایی که شرحشان در باال رفت ،سدکو ادعاهایی علیه شرکت نفت در رابطـه بـا قراردادهـای
بین شرکت نفت و اسکو از یک سو و یـک واحـد خصوصـی ایرانـی موسـوم بـه شـرکت صـنایع دریـایی ایـران
(«ایمیکو») از سوی دیگر ،مطرح ساخته است .سدکو ادعا کرده که مستقیماً یا بـه طـور غیرمسـتقیم صـاحب 23
درصد سهام ایمیکو بوده است .ولی سدکو در اینجا ادعای غیرمستقیمی بر مبنای مالکیت خود بر ایمیکـو مطـرح
نکرده ،بلکه ادعای مستقیمی بر مبنای سند انتقالی مطرح نموده است که حسب ادعا به موجب آن ،ایمیکـو کلیـه
حقوق خود علیه شرکت نفت را به سدکو واگذار کرده است .سند انتقال به تـاریخ  38نـوامبر  00[ 3323آبـانمـاه
 ]3102است و از جانب کارل ا .تورن ،مدیرعامل ایمیکو ،امضا شده است.
 .110اما سدکو طی ادعای جداگانهای در پرونده شماره  302که به شعبه دو ارجاع گردیده ،ادعـای متناقضـی
مطرح ساخته مبنی بر اینکه ایران عالیق سدکو در ایمیکو را در ژوئن  ،3323یعنی حدود پنج ماه پیش از انتقـال
مورد بحث ،مصادره کرده است .از آنجا که انتقال ایمیکو ،در نوامبر  3323با اجازه آقای تورن صورت گرفتـه ،لـذا
اعتبار انتقال مذکور آشکارا به این مطلب که آیا ایران واقعاً ایمیکو را در ژوئن  3323مصادره کرده یا خیر ،بسـتگی
دارد .در واقع ،ادعای واگذاری که سدکو در پرونده حاضر مطرح نموده ،طرح ادعا به گونه دیگری است کـه اعتبـار
آن منوط به این است که سدکو نتواند در پرونده  302مصادره ایمیکو را ثابت کند .بنابراین ،دیوان نمیتواند صحت
و سندیت یا اثر انتقال مزبور ویا حقوق خواهان به موجب این انتقال را تعیین نماید .از این رو پس از صـدور حکـم
حاضر ،مابقی ادعای مبتنی بر انتقال ادعایی ایمیکو به سدکو به شعبه دو دیوان منتقل خواهد شد تا در پرونده 302
ادغام شود.
ششم) بهره و هزینهها
الف) بهره

 .111دیوان داوری به شرح زیر نسبت به مبالغ محکومٌبه ،به نـرخ ده درصـد در سـال (بـر مبنـای  180روز) بـه
پرداخت بهره ساده حکم صادره میکند:
الف) در حکم مربوط به ضبط دکلهـای سیسـا ،بـه مبلـغ ـ 0802220222/دالر ،بهـره از دوم مـه 30[ 3323
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147

اردیبهشتماه  ]3103محاسبه خواهد شد.
ب) در حکم مربوط به عواید از دست رفته دکلهای سیسا بـه مبلـغ ـ 402230802/دالر ،بهـره از  32ژانویـه
148
 02[ 3320دیماه  ]3182محاسبه خواهد شد.
ج) در حکم مربوط به موجودی انبار سیسا به مبلغ ـ 003380222/دالر ،بهـره از دوم اوت  33[ 3322مردادمـاه
149
 ]3103محاسبه خواهد شد.
د) در حکم مربـوط بـه صورتحسـابهـای سیسـا بـه مبلـغ ـ 404340800/دالر ،بهـره از  03مـه 13[ 3323
150
اردیبهشتماه  ]3102محاسبه خواهد شد.
هـ) در حکم مربوط به مصادره سدیران به مبلغ ـ 1202210232/دالر ،بهـره از  00نـوامبر [ 3323اول آذرمـاه
151
 ]3102محاسبه خواهد شد.
ب) هزینهها

 .117خواهان ادله و مدارکی تسلیم نموده که طبق آنها هزینههای غیرحقـوقی وی در جریـان ایـن داوری بـه
ـ 3340288/دالر بالغ شده است .بهعالوه ،خواهان «پیشنهاد کرده که مبلغ ـ 002220222/دالر حقالوکاله معقـولی
می باشد» و با اشاره به «طول مدت و پیچیدگی این رسیدگیها» صدور حکم به پرداخت حقالوکاله به آن میـزان
را موجه شمرده است.
 .111با توجه به اینکه خواهان در قسمت اعظم دعاوی خود در این دیوان حـاکم شـده اسـت و بـا در نظـر
گرفتن اصل مندرج در مواد  12و  42قواعد دیوان و نیز در پرونـده تکنیکـال سیسـتمز اینکورپوریتـد و جمهـوری
اسالمی ایران ،صفحات  10تا  12حکم شماره 3ـ84ـ 322مورخ  02ژوئن [ 3320ششم تیرماه  ،]3184دیـوان بـه
شرح زیر حکم به پرداخت هزینهها صادر میکند:
هزینههای داوری پرداختی خواهان به میزانی که اثبات گردیده ،یعنی ـ 3340288/دالر بـه طـور کامـل اعطـا
میگردد .دیوان همچنین صدور حکم به پرداخت مبلغ ـ 3220222/دالر بابت حقالوکاله را منطقی میشمارد.
 .110بهعالوه ،خواهان در درخواست مورخ  03مه  13[ 3320اردیبهشتماه  ]3184خود نشان داده است کـه
مبلغ ـ 330820/دالر هزینه غیرضروری در ارتباط با استماع مقـرر بـرای روزهـای  34و  30مـه  04[ 3320و 00
اردیبهشتماه  ]3184که خواندگان بدون هیچ دلیل موجهی از شرکت در آن خودداری کردنـد و در نتیجـه تـاریخ
جدیدی برای برگزاری استماع مزبور در ماه ژوئن  3320تعیین شد ،متحمل گردیده است .دیوان تأیید میکند کـه
خواهان استحقاق دریافت هزینههای اضافی را که اجباراً در اثر عمل خواندگان متحمل گردیده ،دارد .قبالً مبلغ
 3 .147ماه پس از ضبط.
 0/0 .148ماه پس از مصادره (حد وسط تاریخ پرداخت عواید از دست رفته) (رجوع شود به :بند .)28
 .149تاریخ مصادره.
 .150میانگین تاریخ های صورتحسابهای قابل پرداخت از  03اکتبـر  3322تـا  33دسـامبر  03[ 3323مهرمـاه  3102تـا  02آذرمـاه
.]3102
 .151تاریخ مصادره.
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ـ 30082/دالر از هزینه درخواستی ضمن حکم مربوط به هزینههای غیرحقوقی در بنـد  020بـاال منظـور گردیـد.
بنابراین ،مانده آن یعنی مبلغ ـ 00210/دالر از هزینههای حقوقی بهعنوان هزینههای ویژه در حکم منظور میشود.
هفتم) رفع توقیف

 .114خواهان ظاهراً به منظور تضمین وصول وجوه مورد حکم دیوان ،قرار توقیف وجوه معینی را که شرکت نفت
در جمهوری فدرال آلمان داشته ،تحصیل نموده است .خواهان قبول کرده که چنانچه مبلغ حکم دیوان از حسـاب
تضمینی پرداخت شود ،وی دیگر نیازی به توقیف وجوه نخواهد داشت .لذا درخواسـت کـرده اسـت کـه در حکـم،
شرطی مبنی بر الزام سدکو به رفع توقیف از این وجوه درج شود ،مشروط بر آنکه سدکو و شرکت نفـت بالسـویه
کلیه هزینههای دادرسی یا هزینههای مربوط به خود در رابطه با توقیف وجوه را تقبل نمایند و شرکت نفـت ملـزم
به همکاری در این امر گردد .خواهان اظهار داشته است که درج «شرط مورد تقاضـا از تحمیـل حـقالوکالـههـا و
هزینههای دادرسی هنگفت در رابطه با ابطال قرار توقیف جلوگیری خواهد کرد».
 .111همانطور که خواهان اذعان نموده است با اینکه دیوان بر این نظر است که قرار توقیف اکنون سـالبه
به انتفای موضوع بوده و باید لغو گردد ،با این حال ،وجود چنین قراری در دادگاههای آلمان با دعـوای خواهـان در
این دیوان منافاتی ندارد (رجوع شود به :جمهوری اسالمی ایران علیه تکستران اینک (ایـاالت متحـده)6 Iran- ،
 U.S. C.T.R. 350-354دادگاه استیناف کانتون زوریخ 32 ،ژانویه  02/3324دیماه  .)3180از این رو ،دیـوان
از صدور دستور مورد تقاضا خودداری مینماید.
هشتم) حکم

 .113بنا به دالیل پیشگفته ،دیوان داوری به شرح زیر حکم صادر میکند:
الف) شرکت ملی نفت ایران ملزم است مبالغ زیر را به سدکو اینک بپردازد:
یک) مبلغ ـ 0802220222/دالر (بیست و شش میلیون دالر امریکا) به اضافه بهـره سـاده بـه نـرخ ده درصـد
( )%32در سال (براساس  180روز) از تاریخ دوم مه  30[ 3323اردیبهشتماه  ]3182تا تاریخی که کارگزار امـانی
دستور پرداخت از حساب تضمینی را به بانک امین صادر نماید.
دو) مبلغ ـ 402320284/دالر (چهار میلیون و هشتصد و هفده هزار و شصت و چهـار دالر امریکـا) بـه اضـافه
بهره ساده به نرخ ده درصد ( )%32در سال (بر مبنای  180روز) از تاریخ  32ژانویـه  02( 3323دیمـاه  )3103تـا
تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت از حساب تضمینی را به بانک امین صادر نماید.
سه) مبلغ ـ 003380222/دالر (دو میلیون و یکصد و شانزده هزار و هفت دالر امریکا) ،به اضافه بهره ساده به
نرخ ده درصد ( )%32در سال (بر مبنای  180روز) از تاریخ دوم اوت  33[ 3322مردادمـاه  ]3103تـا تـاریخی کـه
کارگزار امانی دستور پرداخت از حساب تضمینی را به بانک امین صادر نماید.
چهار) مبلغ ـ 404340800/دالر (چهار میلیون و چهارصد و نود و چهـار هـزار و ششصـد و پنجـاه و پـنج دالر
امریکا) ،به اضافه بهره ساده به نرخ ده درصد ( )%32در سـال (بـر مبنـای  180روز) از تـاریخ  03مـه 13[ 3323
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اردیبهشتماه  ]3102تا تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت از حساب تضمینی را به بانک امین صادر نماید.
ب) جمهوری اسالمی ایران ملزم است مبلغ زیر را به سدکو اینک بپردازد:
یک) مبلغ ـ 1202210232/دالر (سی میلیون و هفتصد و هشتاد و سه هزار و نود دالر امریکا) ،به اضافه بهـره
ساده به نرخ ده درصد ( )%32در سـال (بـر مبنـای  180روز) ،از تـاریخ  00نـوامبر [ 3323اول آذرمـاه  ]3102تـا
تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت از حساب تضمینی را به بانک امین صادر نماید.
ج) شرکت ملی نفت ایران و جمهوری اسالمی ایران متضامناً مسئول پرداخت مبالغ زیر به سدکو هستند:
یک) مبلغ ـ 0340288/دالر (دویست و نـود و چهـار هـزار و هشتصـد و شصـت و شـش دالر امریکـا) بابـت
هزینههای داوری ،و
دو) مبلغ ـ 00210/دالر (دو هزار و سی و پنج دالر امریکا) بهعنوان هزینههای ویژه.
د) کلیه تعهدات فوق با پرداخت از محل حساب تضمینی مفتوح طبق بند هفت بیانیه مـورخ  33ژانویـه 3323
[ 03دیماه  ]3103دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهد شد.
هـ) بدینوسیله حکم حاضر جهت ابالغ به کارگزار امانی ،به ریاست دیوان داوری تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  0ژوییه  3314برابر با  33تیرماه 3100
نیلس منگارد ـ رئیس شعبه سه
چارلز ان .براوئر

پرویز انصاری معین
نظر مخالف

رئیس شعبه طی یادداشت مورخ یازدهم ژوئن  03[ 3322خردادماه  ]3188اعالم داشت که حکم پرونده حاضر در
طول هفتهای که از  03ژوئن [ 3322هشتم تیرماه  ]3188شروع می شود به امضا خواهد رسید .روز پنجشـنبه دوم
ژوییه  33[ 3322تیرماه  ]3188یعنی آخرین روز کاری آن هفته ،داوران در دیوان گرد هم آمدند و حکـم تکمیـل
شده برای امضا ارائه گردید .رئیس شعبه و قاضی براوئر حکم را در آن موقع امضا کردند و توافق به عمل آمد کـه
آقای انصاری ،شرحی امضا و ضمیمه حکم نماید تا حکم حداکثر تا ساعت  0بعد از ظهر روز دوشنبه ششم ژوییـه
 30[ 3322تیرماه  ]3188به ثبت برسد و بدین ترتیب ،الزامات بند  4ماده  10قواعد دیوان ،مبنی بر اینکـه حکـم
باید به امضای هر سه داور باشد ،ایفا گردد.
متأسفانه دیوان مالحظه میکند که تا آخر وقت توافق شده در ششم ژوییه ،قاضـی انصـاری شـرح مـذکور را
ارائه نداد و در نتیجه با وجود آنکه ایشان در مشاورات حکم شرکت کامل داشت ،حکـم حاضـر بـه امضـا ایشـان
نرسیده است.
نیلس منگارد

چارلز ان .براوئر

پرونده شماره  15ـ شعبه سه
حکم شماره850ـ15ـ8
خواهان :اموکو اینترنشنال فایننس کورپوریشن
خواندگان :دولت جمهوری اسالمی ایران ،شرکت ملی نفت ایران ،شرکت ملی پتروشیمی و
شرکت سهامی شیمیایی خارک با مسئولیت محدود
به تاریخ  3100/33/0ثبت شد.
حکم جزئی
حاضران

از جانب خواهان :آقای برایس ام .کالگت ،آقای او .تامس جانسون ،جونیر ،خانم کـورین ا .گلداسـتاین ،آقـای
کریستوفر تی .کرتیس ،وکالی اموکو اینترنشنال فایننس کورپوریشن ،آقای تامس اس .جیمـز ،آقـای رابـرت دی.
اگدرن ،آقای ال .بیتس لی ،آقای مارک نوتزل ،نمایندگان اموکو اینترنشنال فایننس کورپوریشن ،آقای دانلد دبلیـو.
اسمیت ،نایب رئیس مورگان استانلی اند کامپنی اینک ،پروفسور برونو سالنیک ،پروفسور عذرا سـالمون ،آقـای ال.
دین جونز ،نایب رئیس ارشد ،دی گولیر اند مک ناتن ،آقای تروی گرین ،از اموکوـ ایجیپت اویل کامپنی
از جانب خواندگان :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران ،آقای نـوذر دبیـران،
مشاور حقوقی نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران ،آقای عباس هاشمی ،آقـای حسـین پیـران ،دسـتیاران
نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران ،پروفسور درک باوت ،کیو.سی ،آقای تیم تی .رایدینگر ،آقای رادمن آر.
باندی ،آقای والتر دی ،سهیر ،آقای جورج جافی ،وکالی خواندگان ،آقای محمدعلی موحد ،آقـای هوشـنگ امیـد،
آقای ابوالقاسم شیرازی ،آقای مصطفی زینالدین ،وکالی شرکت ملی نفت ایران ،آقـای محمداسـماعیل یوسـفی
بختیار ،مدیر خمکو ،آقای یپرم نبی زاده ،آقای علی وحیدنیا ،نمایندگان شرکت ملی پتروشیمی ،پروفسور ادیت تـی
پن روز ،دکتر پال استیونس ،دکتر تامس آر .استافر
سایر حاضران :آقای جان آر .کروک ،نماینده رابط ایاالت متحده امریکا ،آقای دانیل ام .پرایس ،قائممقام نماینده
رابط ایاالت متحده امریکا ،آقای دیوید بالتن ،دستیار نماینده رابط ایاالت متحده امریکا
فهرست مندرجات

اول) مقدمه
دوم) جریان رسیدگی
سوم) صالحیت
الف) تابعیت امریکایی خواهان

شماره پاراگراف
3
1
3
32
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ب) حق خواهان برای طرح ادعای غیرمستقیم
ج) مالکیت مستمر ادعا
د) احتمال ورود لطمه به حقوق (خواندگان) در نتیجه تعدد رسیدگیها
هـ) دادخواهی از کلیه مراجع داخلی صالحه
و) پابرجا بودن ادعا
ز) طرفهای صحیح پرونده
ح) صالحیت نسبت به موضوع دعوا
ط) صالحیت نسبت به ادعاهای متقابل
چهارم) ادعاها
الف) حقایق و اظهارات
 .3سابقه قراردادی
الف) قرارداد خمکو
ب) تأسیس خمکو
ج) قرارداد خدمات و کمکهای فنی
د) قرارداد خرید گاز
 .0بهرهبرداری از تأسیسات خمکو
 .1رویدادهای مؤثر در بهرهبرداری از خمکو و اداره آن
ب) توصیف حقوقی حقایق
 .3موضوع
 .0عقیم شدن قرارداد بر اثر فورسماژور
 .1مصادره
 .4مشروع بودن یا مشروع نبودن مصادره
الف) قانون حاکم
یک) عهدنامه
دو) حقوق بینالملل عرفی
ب) اعمال قانون در مورد حقایق پرونده حاضر
(یک) تخلف ادعایی از قوانین ایران
(دو) عدم پرداخت غرامت
(سه) تبعیض
(چهار) نقض قرارداد
(پنج) فقدان هدف مصالح عامه
 .0نقض یا کانلمیکن کردن قرارداد
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اختصارات

اموکو :اموکو اینترنشنال اس.ا .شرکتی است که طبق قوانین کانتون ژنو ،سوئیس تأسـیس شـده و نـام فعلـی آن
اموکو کمیکالز (یوروپ) میباشد.
اموکو اینترنشنال فایننس :اموکو اینترنشنال فایننس کورپوریشن ،خواهـان پرونـده ،شـرکتی اسـت کـه طبـق
قوانین ایالت دلهور ،ایاالت متحده امریکا تأسیس شده است.
گاز سرچاه ) :(Casinghead Gasبه شرحی که در قراردادهای مربوط تعریف شده عبارت از «گاز طبیعـی
است که از منابع نفتی همراه با استخراج نفت خام به دست میآید».
بیانیه حل و فصل دعاوی :بیانیه مورخ  33ژانویه  03[ 3323دیمـاه  ]3103دولـت جمهـوری دموکراتیـک و
مردمی الجزایر درباره حل و فصل ادعاها توسط دولت ایاالت متحده امریکا و دولت جمهوری اسالمی ایران.
گاز گنبدی ) :(Dome Gasبنا به تعریفی که در کلیه قراردادهای مربوط بـه عمـل آمـده ،عبـارت از «گـاز
طبیعی است که از منابع نفتی بدون اینکه همراه با استخراج نفت خام باشد ،به دست آید».
قرارداد خرید گاز :قراردادی که در اول آوریل  30[ 3382فروردینماه  ]3148به منظـور فـروش و خریـد گـاز
طبیعی از «منطقه موضوع قرارداد دستگاه مختلط شرکت نفت /پاناینتول» بین خمکو ،از یک سو و شرکت نفت و
پاناینتول از سوی دیگر منعقد گردید.
قرارداد دستگاه مختلط ) :(JSAقراردادی که در تاریخ  04آوریل [ 3302چهارم اردیبهشـتمـاه  ]3112بـین
پانامریکن پترولیوم کامپنی (که حقوق آن در  33مه  03[ 3302اردیبهشتماه  ]3112به پاناینتول واگذار شـد) و
شرکت نفت منعقد گردید .این قرارداد عموماً «قرارداد دستگاه مختلط» خوانده میشود .مصادره ادعایی حقوقی که
پاناینتول طبق قرارداد دستگاه مختلط داشته ،موضوع پرونده شماره  00میباشـد کـه در حـال حاضـر ،در دیـوان
داوری مطرح است.
خمکو :شرکت سهامی شیمیایی خارک با مسئولیت محدود ،شرکتی که طبق قوانین ایران تأسیس شده است.
قرارداد خمکو :قراردادی که بین اموکو و شرکت ملی پتروشیمی در تاریخ  30ژوییه  03[ 3388تیرمـاه ]3140
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به منظور تأسیس خمکو بهعنوان یک دستگاه مختلط منعقد گردید.
گاز نفت مایع ) :(L.P.Gطبق تعریفی که در قراردادهای مربوط به عمل آمده عبارت از «گاز نفت مایع است
که عمدتاً محتوی گاز بوتان و /یا پروپان میباشد».
گاز طبیعی :طبق تعریفی که در قراردادهای مربوط به عمل آمده ،عبارت از گاز سرچاه« ،گاز گنبدی» و کلیـه
هیدروکربورهای گازی دیگری است که از چاههای نفت یا گاز حاصل میشود .گاز طبیعی ممکن است دارای سایر
ترکیبات گازی مانند ئیدروژن سولفوره و اکسید دو کربن نیز باشد.
 C5 :N.G.Lبه اضافه  NGLکه در کلیه قراردادهای مربوط به معنای «بنـزین طبیعـی محتـوی پنتـان و
هیدروکربورهای سنگینتر» تعریف شده است.
شرکت نفت :شرکت ملی نفت ایران ،یکی از خواندگان پرونده ،شرکتی است که طبق قوانین ایـران تأسـیس
شده است.
پتروشیمی :شرکت ملی پتروشیمی ،یکی از خواندگان پرونده ،شرکتی است که طبق قوانین ایران تأسیس شده
است.
آسکو :شرکت خدمات نفت ایران ،شرکتی است که طبق قوانین ایران تأسیس شده است.
پاناینتول :پانامریکن اینترنشنال اویل کامپنی ،شرکتی است که طبق قوانین ایران به ثبت رسیده و نام فعلی
آن اموکوـ ایران است.
عهدنامه :عهدنامه مودت ،روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایاالت متحده و ایران کـه در  30اوت 3300
[ 04مردادماه  ]3114به امضا رسـیده و در  38ژوئـن  08[ 3302خردادمـاه  ]3118رسـمیت یافتـه اسـت (284
).U.N.T.S., 93 T.L.A.S NO 3853, 8 U.S.T. 900
اول) مقدمه

 .3ادعای حاضر از قرارداد خمکو ناشی می شود که در تاریخ  30ژوییـه  03[ 3388تیرمـاه  ]3140بـین اموکـو و
شرکت ملی پتروشیمی منعقد شده است .به موجب این قرارداد ،طرفین توافق کردند که دستگاه مختلطی بـه نـام
«خمکو» به منظور احداث کارخانه تولید گوگرد ،مایعات استحصالی از گاز طبیعی و گاز نفت مـایع حاصـل از گـاز
طبیعی و بهرهبرداری از این کارخانه و فروش محصوالت آن ایجاد نمایند.
 .0خواهان ،اموکو اینترنشنال فایننس اظهار میدارد که دولت جمهوری اسـالمی ایـران («ایـران») راسـاً و از
طریق واحدها و تشکیالتش اموکو اینترنشنال فایننس را از  02درصد حقوق مالکانه آن در خمکـو محـروم کـرده
است .اموکو اینترنشنال فایننس ،اکنون ارزش حقوق مالکانه خود در خمکو را مطالبه مـیکنـد .بـه طـور کلـی در
حقایق مربوط به پرونده حاضر اختالفنظری نیست ،لکن طرفین در مـورد توصـیف و آثـار حقـوقی ایـن حقـایق
اختالفنظر دارند .طرفین در مورد ضوابط قابل اعمال در ارزشیابی حقوق مالکانه اموکو اینترنشنال فایننس و روش
صحیح تعیین میزان خسارت یا غرامتی که احتماالً اموکو اینترنشـنال فـایننس اسـتحقاق دریافـت آن را دارد نیـز
اختالفنظر دارند.
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دوم) جریان رسیدگی

 .1در تاریخ  32نوامبر  08[ 3323آبانماه  ]3182اموکو اینترنشنال فایننس دادخواست خود را علیه ایران ،شرکت
نفت ،پتروشیمی و خمکو بهعنوان خواندگان به ثبت رساند .کلیه طرفها لوایح و مـدارک مسـتند مفصـلی تسـلیم
کردهاند.
 .7جلسه استماع مقدماتی در تاریخ هشتم مه  32[ 3320اردیبهشتماه  ]3184برگزار شـد .در دسـتور مـورخ
هشتم ژوییه  32[ 3320تیرماه  ]3184مقرر گردید که جلسه استماع در روزهای دهم و یازدهم دسامبر 33[ 3320
و  02آذرماه  ]3184تشکیل شود .در تاریخ هفتم نوامبر  38[ 3320آبانمـاه  ]3184خوانـدگان درخواسـتی جهـت
«تعویق استماع پرونده» به ثبت رساندند (اظهاریه مورخ  03نوامبر  12[ 3320آبانماه  ]3184بهعنوان الحاقیه این
درخواست تسلیم گردید) .دیوان داوری طی دستور مورخ  00نوامبر [ 3320اول آذرماه  ]3184این درخواسـت را رد
کرد .خواندگان در پنجم دسامبر  34[ 3320آذرماه  ]3184اظهاریهای تحت عنوان «اعتراض به دسـتور مـورخ 00
نوامبر [ »3320اول آذرماه  ]3184به ثبت رساندند و خواهان ،طی اظهاریهای که در نهم دسامبر  32[ 3320آذرماه
 ]3184به دیوان واصل شد ،بدان پاسخ گفت .با توجه به این اظهاریهها ،رئیس شعبه در تاریخ نهم دسامبر 3320
[ 32آذرماه  ]3184در محل دیوان داوری با نماینده رابط ایاالت متحـده امریکـا ،نماینـده رابـط دولـت جمهـوری
اسالمی ایران ،وکیل خواهان و وکیل خواندگان مالقات کرد .سپس با موافقت طرفین ،دیـوان تصـمیم گرفـت در
برنامه رسیدگی به پرونده حاضر تغییراتی بدهد .تغییـرات مزبـور در دسـتور مـورخ  33دسـامبر  02[ 3320آذرمـاه
 ]3184دیوان به شرح زیر منعکس شد:
 .3جلسه استماع پرونده در روزهای  32و  33دسامبر  33[ 3320و  02آذرماه  ]3184طبق برنامه قبلی برگزار
خواهد شد.
 .0در جلسه استماع مزبور طرفین باید استدالالت کامل و نهایی خود را دربـاره کلیـه موضـوعات پرونـده بـه
استثنای موضوعات مربوط به تعیین میزان خسارت و ادعاهای متقابـل مطـروح در پرونـده ارائـه نماینـد .معـذلک
خواهان می تواند عالوه بر آن ،شهادت شفاهی سه نفر از شهود کارشناس در موضوع تعیین میزان خسـارت را بـه
استماع دادگاه برساند.
 .1اظهاریههای زیر باید به ترتیب توسط طرفین تسلیم شود:
الف) خواندگان باید تا تاریخ  32فوریه  03[ 3328بهمنماه  ]3184الیحـه نهـایی خـود را منحصـراً در مـورد
موضوع تعیین میزان خسارت ،ثبت نمایند.
ب) خواهان باید تا  32فوریه  03[ 3328بهمنماه  ]3184الیحه نهایی خود را راجع به ادعاهـای متقابـل بـه
ثبت رساند.
 .4مهلتهای مقرر جهت تسلیم لوایح نهایی تمدید نخواهد شد.
 .0بدینوسیله جلسه استماع جلسه استماع تکمیلی پرونده برای روز  32مـارس  33 [ 3328اسـفندماه ]3184
ساعت  3:12صبح تعیین میشود .در این جلسه ،طرفین ما به منحصراً در مورد موضوعات تعیین میزان خسارات و
ادعاهای متقابل ،استدالالت کامل و نهایی خود را اقامه نمایند.
 .1استماع پرونده طبق برنامه در روزهای دهم و یازدهم دسامبر  33[ 3320و  02آذرماه  ]3184برگـزار شـد.
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طرفین در جلسه حضور یافته و استدالالت شفاهی خود را عرضه نمودند.
 .0بعد از آن ،اظهاریههای نهایی طرفین طبق دستور فوقالذکر دیوان به ثبت رسید .الیحه نهـایی خوانـدگان
شامل سندی تحت عنوان «سوگندنامه دکتر محمدعلی موحد» و اطالعیهای خطاب به دیوان در مورد شهودی بود
که خواندگان میخواستند در جلسه استماع تکمیلی دهم مارس  33[ 3328اسفندماه  ]3184ارائـه نماینـد .در ایـن
فهرست ،خواندگان ضمن معرفی عدهای ،آقای محمدعلی یوسفی بختیار را هم بهعنوان شاهد معرفی کردهانـد .در
تاریخ  33فوریه [ 12بهمن] خواهان «درخواستی جهت حذف» شهادتنامه دکتر موحد و «حذف» شهادت شـفاهی
آقای بختیار تسلیم کرد .دیوان داوری ،طی دستور مورخ پنجم مارس  34[ 3328اسفندماه  ]3184مقرر داشت کـه
«دلیلی برای رد» شهادتنامه دکتر موحد نمییابد و «همین مطلب در مورد شهادت پیشنهادی آقای یوسفی بختیار
تا آنجا صدق میکند که شهادت مزبور در ارتباط با نظریه خواندگان درباره تعیین میـزان خسـارت پذیرفتـه شـده
است».
 .4جلسه استماع تکمیلی ،طبق برنامه در دهم مـارس  33[ 3328اسـفندماه  ]3184برگـزار شـد .طـرفین در
جلسه حضور یافته و استدالالت شفاهی خود را عرضه نمودند.
 .1در  02اوت [ 3328پنجم شهریور  ]3180خواهان سندی تحت عنوان «سوگندنامههای تکمیلی راجـع بـه
هزینهها» تسلیم کرد .خواندگان به ثبت سند به دلیل تأخیر در ثبت آن ،اعتراض کردند .دیوان طی دسـتور مـورخ
هشتم اکتبر  38[ 3328مهرماه  ]3180تصمیم گرفت که این اسناد را به دلیل تأخیر در ثبت ،رد نکند.
سوم) صالحیت

 .3خواهان اظهار میدارد که ادعای حاضر حقاً در حیطه صالحیت دیوان اسـت .خوانـدگان ایـرادات متعـددی در
مورد صالحیت مطرح ساختهاند که بنا به اظهار خواهان ،کالً بیاساسند.
الف) تابعیت امریکایی خواهان

 .31خواندگان عموماً به کفایت و ارتباط مدارکی که خواهان در اثبات تابعیت امریکایی خود تسـلیم کـرده ،ایـراد
میگیرند.
 .33خواهان مدرکی ،از جمله گواهیهای حسن شهرت ،نسخ اظهاریههای نیابت سهام کـه در مـدت مربـوط
صادر گردیده و سوگندنامههای مدیران و حسابداران شرکتهای وابسته درگیر در موضوع را تسلیم نمـوده کـه بـه
قول خواهان نشان میدهد که اموکو شرکتی است که طبق قوانین کانتون ژنو ،سوئیس تأسـیس شـده و در تمـام
مدت مربوط ـ از طریق رشتهای از شرکتها ،از جمله شرکتهای امریکـایی اموکـو اینترنشـنال فـایننس ،اموکـو
اینترنشنال اویل کامپنی و اموکو کمیکالز کورپوریشنـ متعلق به شرکت امریکایی استاندارد اویل کامپنی بوده است.
مدارک تسلیمی همچنین حاکی است که حداقل  02درصد سهام با حق رأی استاندارد اویل کامپنی در طـول دوره
مربوط متعلق به اتباع ایاالت متحده بوده است.
 .30دیوان معتقد است که این مدارک ،تابعیت امریکایی خواهان را در چارچوب مقررات بیانیـه حـل و فصـل
دعاوی به نحو رضایتبخشی ثابت میکنند.
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ب) حق خواهان برای طرح ادعای غیرمستقیم
 .31خواندگان اظهار میدارند که اموکو اینترنشنال فایننس حق طرح دعوا در دیوان را ندارد ،زیرا دیوان نسبت به
ادعاهای غیرمستقیمی که مستقیماً به اموکو ،یعنی یک شرکت سوئیسی تعلق دارد ،فاقد صالحیت است.
 .37دیوان داوری بر این نظر است که طبق صراحت مقررات بیانیه حل و فصل دعاوی و رویه قضـایی ثابـت
دیوان داوری ،دیوان مجاز است که صالحیت خود را به ادعاهـای غیرمسـتقیمی کـه شـرکتهـای امریکـایی بـه
نمایندگی از طرف شرکتهای تابعه خارجی تماماً متعلق به خود اقامه میکننـد ،اعمـال نمایـد .از ایـن رو ،اموکـو
اینترنشنال فایننس حقاً میتواند از جانب اموکو طرح دعوا کند.
ج) مالکیت مستمر ادعا

 .31دیوان داوری ،بر مبنای مدارک تسلیمی و در نبود اعتراض مشخصی از جانب خواندگان متقاعـد شـده اسـت
که ادعای اموکو اینترنشنال فایننس در پرونده حاضر ،در تمام مدت مربوط به ترتیبی که در بند  0ماده هفت بیانیه
حل و فصل دعاوی تعریف شده ،متعلق به یک تبعه ایاالت متحده بوده است.
د) احتمال ورود لطمه به حقوق (خواندگان) در نتیجه تعدد رسیدگیها

 .30خواندگان مدعیاند که چنانچه دیوان به پرونده حاضر رسیدگی کند ،احتمال دارد که به حقـوق (خوانـدگان)
لطمه وارد شود .ایشان استدالل میکنند که مقررات ماده  08قـرارداد خمکـو ،طـرفین آن را ملـزم مـیسـازد کـه
هرگونه اختالفی را با رجوع به داوری حل و فصل نمایند و مقررات مزبور کماکان الزامآور است و اضافه میکننـد
که اموکو ،نه طبق قرارداد می توانست حقوق خود را که از قرارداد ناشی میشد به اموکو اینترنشنال فایننس واگذار
کند و نه چنین کاری را کرده است .خوانـدگان مـیگوینـد طـرف قـرارداد ،یعنـی اموکـو ،در واقـع جریـان داوری
جداگانهای را آغاز کرده و داوری مزبور هنوز در جریان است .خواندگان نتیجه میگیرند کـه چنانچـه اموکـو بعـداً
تصمیم بگیرد که ادعای مستقیم خود را در مرجع دیگری تعقیـب کنـد ،هـر تصـمیمی کـه ایـن دیـوان در مـورد
رسیدگی به ادعای غیرمستقیم اموکو اینترنشنال فایننس ،اتخاذ نماید میتواند به حقوق خواندگان ،با قراردادن آنان
در معرض مسئولیتهای متعدد ،لطمه بزند.
 .34خواهان استدالل خواندگان را دایر بر اینکه صالحیت دیوان داوری منوط بـه انتقـال حقـوق اموکـو بـه
خواهان است ،رد میکند .گرچه خواهان به اینکه اموکو پیش از تاریخ بیانیه حل و فصل دعـاوی ،اخـتالف را بـه
داوری ارجاع نموده بود ،ایرادی ندارد ،با این حال ،اظهار مینماید که ادعای خواندگان مبنی بر احتمال ورود لطمه
به حقوق آنان بیاساس است ،زیرا اموکو جریان داوری مزبور را تعقیب نمیکند.
 .31دیوان معتقد است که صالحیت آن را منحصراً بیانیه حل و فصل دعاوی تعیین میکنـد و منـوط بـه یـا
ناشی از هیچ گونه انتقال حقوق قراردادی نیست .در مورد امکان قرار گرفتن خوانـدگان در معـرض خطـر ادعـایی
مسئولیتهای متعدد ،دیوان متذکر می شود که به هر صورت ،اصول قضیه مختوم یا استوپل (منع طرح دعوا) اگـر
نه در همه نظامهای حقوقی ،الاقل در اکثر آنها مانع از آن خواهد شد که اموکو ادعایی را کـه دیـوان راجـع بـه
ماهیت آن نظر قطعی داده ،به طور موفقیت آمیز تعقیب نماید.
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هـ) دادخواهی از کلیه مراجع داخلی

 .33خواندگان اضافه میکنند که قانون ماده واحده که در  32دیماه [ 3102هشـتم ژانویـه  ]3322بـه تصـویب
شورای انقالب ایران رسیده ،دیوان را از رسیدگی به ادعای اموکـو اینترنشـنال فـایننس منـع مـیکنـد .اسـتدالل
خواندگان دو جنبه دارد :اوالً اینکه کمیسیون خاصی که به موجب قانون ماده واحده بـه وجـود آمـده ،نسـبت بـه
ادعای اموکو و لذا نسبت به ادعای خواهان بابت غرامت صالحیت انحصاری دارد و ثانیـاً اموکـو بـا عـدم مطالبـه
غرامت از طریق کمیسیون خاص به کلیه مراجع دادخواهی داخلی رجوع نکرده است.
 .01خواهان اظهار میدارد که صالحیت دیوان را بیانیـه حـل و فصـل دعـاوی تعیـین کـرده و مـاده واحـده
صالحیتی را که بیانیه مزبور به دیوان تفویض نموده که از آن سلب نمیکند.
 .03دیوان داوری مالحظه می نماید که ایرادات خواندگان ،هم به موضوع صالحیت و هم به ماهیـت ادعـای
حاضر مربوط است .تا آنجا که این ایرادات به موضوعات صالحیتی مربوط میشود ،دیوان همانطور که قبالً نظر
داده ،معتقد است که صالحیت آن برای رسیدگی به ادعاها را منحصراً مقررات بیانیه حل و فصـل دعـاوی تعیـین
میکند و بیانیه مزبور صالحیت دیوان را منوط و مشروط به دادخـواهی از کلیـه مراجـع داخلـی ،بـه شـرحی کـه
خواندگان مدعیاند ،نساخته است (رجوع شود به :قرار اعدادی شماره 0ـ00ــ ،30مـورخ  12دسـامبر [ 3320نهـم
دیماه  ]3183صادره در پرونده اموکو ایران اویـل کـامپنی و جمهـوری اسـالمی ایـران کـه در 1 Iran- U.S.
 C.T.R. 493نیز چاپ شده است).
و) پابرجا بودن ادعا

 .00خواندگان قبول ندارند که در تاریخ  33ژانویه  03[ 3323دیماه  ]3103به ترتیبی که در بیانیه حل و فصـل
دعاوی مقرر گردیده ،ادعایی پابرجا بوده است ،زیرا قبل از تاریخ  33ژانویه  03[ 3323دیماه  ،]3103نـه ادعـایی
تنظیم گردیده بود و نه ادعایی به خواندگان ابالغ شده بود و نه اینکه ادعایی در دادگاه یا مرجع قضـایی دیگـری
به ثبت رسیده بود.
 .01دیوان با استناد به مقررات بیانیه حل و فصل دعاوی ،این استدالل را نیز مردود میشمارد.
ز) طرفهای صحیح پرونده

 .07خواندگان استدالل مینمایند که خواهان هویت خواندههایی را که علیه آنها طرح دعوا کرده ،به قدر کـافی
مشخص نساخته است .ایشان اظهار میدارند که تا آنجا که ادعا بر فرضیه نقض قرارداد استوار است ،ادعا متوجـه
ایران و شرکت نفت ،که بهعنوان خوانده ذکر شدهاند ،نمیشود و تا آنجا که بر مصادره ادعایی مبتنی است ،آن را
نمیتوان علیه پتروشیمی ،خمکو یا شرکت نفت طرح نمود ،زیرا این شرکتهـا شخصـیتهـای حقـوقی مسـتقلی
هستند که از ایران متمایز میباشند.
 .01با اینکه دیوان دلیلی برای اظهار تردید در شخصیت حقوقی مستقل شرکت نفت ،پتروشـیمی یـا خمکـو
نمییابد ،ولی وضعیت حقوقی آنها به تعیین اینکه شرکتهای مزبور خواندگان صحیح هسـتند یـا خیـر ،ارتبـاط
ندارد .بحثی نیست که سه شرکت مزبور واحدهای تحت کنترل ایران در مفهوم بیانیه حل و فصل دعاوی بـوده و
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لذا بالقوه خواندگان صحیح این دعوا میباشند .ادعای پرونده حاضر مبتنی بر دو فرضیه حقوقی متمایز اسـت :اول،
مصادره و دوم ،نقض قرارداد .روشن است که هریک از خواندگان نامبرده علیالظـاهر حـداقل بنـا بـر یکـی از دو
فرضیه ،طرف صحیح پرونده است .طبق فرضیه مصادره ،ایران به طور مسلم خوانـده صـحیح بـه شـمار مـیرود.
هریک از خواندگان دیگر نیز مستقیماً یا به طور غیرمستقیم در روابط قراردادی مانحنفیه درگیر بوده و لذا احتمال
مسئولیت تحت فرضیه نقض قرارداد را به وجود آورده است .اینکه مآالً خواندهای طبق ایـن فرضـیههـا مسـئول
شناخته شود یا نشود ،موضوعی است که به ماهیت دعوا مربوط میشود .بنابراین ،دیوان نمـیتوانـد مسـأله توجـه
دعوا به خواندگان نامبرده را بهعنوان موضوعی مقدماتی حل نماید.
ح) صالحیت نسبت به موضوع دعوا

 .00باالخره و با توجه به اینکه هیچگونه اعتراضی نشده ،دیوان بر این نظر است که موضوع ادعـای حاضـر بـه
موجب بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی در حیطه صالحیت دیوان داوری قرار دارد.
ط) صالحیت نسبت به ادعاهای متقابل

 .04موضوعات صالحیتی مربوط به ادعاهای متقابل در بخشی از این حکم کـه بـه ادعاهـای متقابـل پرداختـه،
بررسی شدهاند.
چهارم) ادعاها
الف) حقایق و اظهارات
 .3سابقه قراردادی

 .01قرارداد خمکو که در پرونده حاضر مورد بحث است ،در تاریخ  30ژوییه  03[ 3388تیرماه  ]3140بین اموکـو
و پتروشیمی منعقد شده و بخشی از رابطه کلی تجاری بین خواندگان و شرکتهای وابسته خواهـان در ارتبـاط بـا
مشارکت آنها در توسعه منابع نفتی ایران بود .قریب ده سال پیش از امضای قرارداد خمکو ،شـرکت نفـت (یعنـی
شرکت مادر پتروشیمی) و یکی از شرکتهای وابسته خواهان که در آن موقع معروف به پاناینتـول بـود ،قـرارداد
دستگاه مختلط را برای تفحص و اکتشاف نفت توسط پاناینتول و مشارکت شرکت نفت و پـاناینتـول در توسـعه
استخراج نفت در چهار حوزه نفتی واقع در فالت قاره خلیج فارس به نام اردشیر ،کورش ،داریوش و فریدون (حوزه
قرارداد) ،منعقد ساختند .حوزههای نفتی مذکور تقریباً در شعاع  322کیلومتری جنوب و جنوب غربی جزیره خـارک
واقع شدهاند .ساخت الیهای زمین حوزههای نفتی حوزه قرارداد طوری است کـه همـراه بـا اسـتخراج نفـت خـام،
مقادیر معتنابهی گاز طبیعی نیز به صورت یک محصول فرعی به دست میآید .گاز مزبور ،به گاز سـرچاه معـروف
است و گاهی هم «گاز نفت» ) (associated gasخوانده میشود .در قرارداد خمکو ،بـرای تصـفیه ایـن گـاز و
فروش مواد شیمیایی مختلف آن ،بهویژه گوگردی که از آن به دست میآمد ،ترتیباتی در نظر گرفته شد.
 .03اموکو و پتروشیمی در قرارداد خمکو ،ترکیب یک سلسله موافقتنامه مرتبط به هـم را تعریـف و در مـورد
آنها توافق کردند .هسته اصلی آن ،تأسیس یک شرکت سهامی ایرانی به نـام خمکـو بـود .قـرار بـود مالکیـت و
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مدیریت آن مشترکاً با اموکو و پتروشیمی باشد .قرار بود که خمکو ،در طراحی ،ساختمان ،نصب و بهرهبرداری اولیه
کارخانه پیشبینی شده ،طی قرارداد جداگانهای ،از پتروشیمی و اموکو کمکهای فنـی و خـدمات دریافـت نمایـد.
پیشبینی شده بود که گاز طبیعی الزم برای بهرهبرداری از کارخانه خمکو در درجه اول از تأسیسات جزیره خارک
که شرکت نفت و پاناینتول مشترکاً آن را اداره میکردند ،تأمین شود و قرارداد خمکو منوط بدان بـود کـه خمکـو
طبق شرایط و مقررات مندرج در قرارداد مزبور ،قراردادی در مورد خرید گاز با شـرکت نفـت و پـاناینتـول منعقـد
سازد.
 .11در اینکـه خمکـو در واقـع طبـق برنامـه تشـکیل شـد و کلیـه قراردادهـای مربـوط را منعقـد سـاخت،
اختالفنظری نیست .کارخانهای که برای تصفیه گاز پیشبینی شده بود ،طراحی و در جزیره خارک احداث گردیـد
و از اول ژانویه  33[ 3322دیماه  ]3142بهرهبرداری بازرگانی از کارخانه خمکو آغاز شد.
 .13تاریخچه قراردادی و مندرجات اصلی قراردادهای فوقالذکر ،تا آنجا که به پرونده حاضر مربوط اسـت بـا
تفصیل بیشتری در بخشهای زیر تشریح خواهد گردید.
الف) قرارداد خمکو

 .10همانطور که قبالً گفته شد ،اموکو و پتروشیمی امضاکنندگان قرارداد خمکو بودند .پتروشـیمی طبـق قـانون
توسعه صنایع پتروشیمی که در  04تیرماه  30[ 3144ژوییه  ]3380به مرحله اجرا درآمد قانوناً از طرف ایران اجازه
داشت که قرارداد خمکو را منعقد سازد .این قانون به پتروشیمی اجازه میداد که «با مؤسسات و شرکتهای ایرانی
یا خارجی که واجد صالحیت فنی و مالی باشند ...مشارکت نماید» .قانون مزبـور همچنـین مقـرر مـیداشـت کـه
«[کلیه] موافقتنامهها و قراردادهایی که در اجرای این منظور منعقد میشـود پـس از تأییـد شـورای عـالی صـنایع
پتروشیمی و مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران و هیأت وزیران و تصویب کمیسیونهـای مشـترک اقتصـاد و
دارایی مجلسین به مورد اجرا گذارده خواهد شد».
 .11این شرایط در خود قرارداد خمکو منعکس گردیده و مدارک تسلیمی نشان میدهد که الزام قـراردادی در
مورد تصویب آن توسط دولت بهموقع تحقق یافتـه بـود .در نامـه مـورخ  02اسـفندماه  33[ 3140مـارس ]3382
رؤسای مجلسین سنا و شورای ملی مبنی بر ایفاد قرارداد رسماً اعالم شده است کـه قـرارداد خمکـو بـه تصـویب
کمیسیونهای مشترک اقتصاد و دارایی مجلسین رسیده است .از جمله مـدارک نامـه مـورخ هشـتم فـروردینمـاه
 02[ 3148مارس  ]3382است که طی آن نخست وزیر تصویب قرارداد را به اطالع وزیر دارایی رسانده و نیز نامه
مورخ نهم فروردینماه  03[ 3148مارس  ]3382است که طی آن مدیرعامل پتروشیمی رسماً به اموکو اطالع داده
که با تصویب قرارداد توسط کمیسیونهای مشترک و تأیید قبلی شورای عالی صنایع پتروشیمی ،مجمـع عمـومی
شرکت ملی نفت و هیأت وزیران ،شرایط مربوط قرارداد خمکو ایفا گردیده است.
 .17به موجب بند  0ماده  0قرارداد خمکو ،تصویب کمیسیونهای مشترک اقتصاد و دارایی مجلسین در حکم:
«پذیرفتن کلیه تعهدات و اعطای کلیه تسهیالت و مزایایی [بود] که دولت به موجب ایـن قـرارداد بـه عهـده
گرفته است ،از جمله مزایایی که طبق قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی در ایـران مصـوب هفـتم آذرمـاه
 02[ 3114نوامبر  ،]3300قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب  04تیرماه  30[ 3144ژوییه  ]3380ویا به موجب
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اصالحیههای قوانین مزبور در آینده اعطا گردد».
 .11تاریخ رسمیت یافتن قرارداد خمکو ،دوم مـارس  33[ 3382اسـفندماه  ،]3140یعنـی تـاریخ تصـویب آن
توسط کمیسیونهای مشترک اقتصاد و دارایی مجلسین بود.
مدت قرارداد خمکو از آن تاریخ  10سال یا تا تاریخ ختم قرارداد دستگاه مختلط ،هرکدام که طوالنیتر باشـد،
بود .قرارداد ،بنا به درخواست هریک از طرفین ،بر مبنا و طبق شرایطی که میبایست مورد مذاکره و توافق طرفین
واقع شود ،به دورههای اضافی  30ساله قابل تمدید بود.
 .10اصوالً شرایط حاکم بر کلیه جنبههای تأسیس ،اداره و بهرهبرداری خمکو در قرارداد خمکو گنجانده شـده
بود .بدینسان ،شرایط قراردادهای جداگانه مربوط برای تأمین کمکهای فنی برای خمکو و خرید گاز بـه وسـیله
آن (که بهتفصیل بیشتر در زیر شرح داده شده است) در قرارداد خمکو تصـریح گردیـده بـود .قـرارداد خمکـو بـر
فروش محصوالت خمکو نیز حاکم بود و مقرر میداشت که کلیه مایعات استحصـالی از گـاز طبیعـی خمکـو ،بـه
مقادیر متساوی و به قیمت معین به پتروشیمی و اموکو فروخته شود.
 .14در قرارداد خمکو ،سیاستهای مالی خمکو نیز تعیین و مقرر گردیده بود کـه پـس از کسـر مالیـاتهـای
متعلقه و تأمین ذخیرههای مقرر ،بقیه سود به صورت سود سهام تقسیم شود .قرار بود پس از تأمین اقساط بدهی و
سرمایه در گردش طبق اصول صحیح بازرگانی ،مابقی وجوه نقد تا هنگام تقسیم سود سهام به طـور متسـاوی بـه
صورت وام بدون بهره عندالمطالبه به سهامداران داده شود ،مگر آنکه در اثر اعطای این وامها وضع مالی وخیمی
به وجود آید ویا طرفین توافق کنند که وجوه جهت برنامههای توسعه ویا اهداف دیگری نزد خمکو نگهداری شود.
 .11قرارداد خمکو همچنین حاوی مواد مفصلی در مورد جنبههای اقتصادی قرارداد و مقررات ناظر بـر آن ،از
جمله شرایط حاکم بر اعمال محدودیتهای ارزی و تعریـف کـاربرد مقـررات مربـوط بـه واردات و گمـرک بـود.
بهعالوه ،ماده  30قرارداد خمکو ،ضمن تصریح اینکه پتروشیمی ،پاناینتول و خمکو مشـمول قـوانین مالیـات بـر
درآمد ایران هستند ،سود ویژه خمکو را برای مدت پنج سال از تاریخ آغاز بهرهبرداری بازرگانی ،از پرداخت مالیـات
بر درآمد ایران معاف مینمود.
ب) تأسیس خمکو

 .13پیرو قرارداد خمکو ،خمکو در تاریخ  01اسفندماه  34[ 3140مارس  ]3382طبق قوانین ایران به صورت یک
شرکت سهامی «برای تهیه و فروش گوگرد و گاز مایع و پنتان و مواد سنگینتر و تهیه فرآوردههای دیگـری کـه
مورد توافق [پتروشیمی و اموکو] باشد» ،تأسیس یافت .قرار بود خمکو «کارخانهای با ظرفیت الزم بـرای تهیـه در
حدود پانصد ( )022تن گوگرد در روز و در حدود شش هزار ( )8/222بشکه گاز مایع و پنتان و مواد سـنگینتـر در
روز ایجاد و تملک نموده و از آن بهرهبرداری [کند] و ظرفیتهای اضافی طبق توافقی که طرفین بعـداً بـه عمـل
آورند ،فراهم [گردد]».
 .71سرمایه ا ولیه خمکو ـ 00402220222/ریال بود که در آن موقع تقریباً معادل ـ 202220222/دالر میشـد.
همانطور که مقرر بود ،اموکو و پتروشیمی بالمناصفه سهام را تضمین کردند و هر سهم به سهامدار حق میداد که
یک رأی داشته باشد .مقررات مفصل قرارداد خمکو ،حق هر دو طرف را برای شرکت مساوی در مدیریت خمکو و
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امور آن تضمین مینمود.
ج) قرارداد خدمات و کمکهای فنی

 .73پتروشیمی ،اموکو و خمکو قرارداد خدمات و کمکهای فنی را در تاریخ  30ژوییه  03[ 3388تیرمـاه ]3140
منعقد کردند .اموکو طبق این قرارداد موافقت نمود که کمکهای فنی در ارتباط با طراحـی ،مهندسـی ،سـاختمان،
نصب و راهاندازی اولیه کارخانه خمکو را تأمین کند .قرار شد که اعتبار قرارداد مزبور تـا  30مـاه بعـد از تکمیـل و
قبول کارخانه به قوت خود باقی بماند .کارخانه طبق قرارداد خدمات و کمکهـای فنـی در اول ژانویـه 33[ 3322
دیماه  ]3142تکمیل و قبول گردید.
د) قرارداد خرید گاز

 .70همانطور که پیشتر ذکر شد ،اجرای قرارداد خمکو مشروط بر این بود خمکو ظرف  12روز از تاریخ رسمیت
یافتن قرارداد خمکو ،قراردادی برای فروش و خرید گاز که «متقابالً» برای طرفها رضایتبخش» باشد با شـرکت
نفت و پاناینتول منعقد نماید .شرایط اساسی مربوط به مقدار ،منبع و قیمـت گـاز طبیعـی جهـت تـأمین خـوراک
کارخانه در قرارداد خمکو مشخص شده بود .طبق قرارداد امکان داشت که گـاز طبیعـی از منـابع دیگـر خریـداری
شود ،لکن در آن تصریح شده بود که گاز قرارداد دستگاه مختلط ،یعنی گازی که همراه با عملیات اسـتخراج نفـت
شرکت نفت و پاناینتول طبق قرارداد دستگاه مختلط به دست میآمد ،دارای اولویت است« ،مگر آنکه طرفین به
ترتیب دیگری موافقت کرده باشند».
 .71این شرایط و مقررات در قرارداد خرید گاز که در  30فروردینماه [ 3148اول آوریل  ]3382منعقد گردید،
گنجانده شد .به موجب بند  3ماده دو قرارداد خرید گاز ،شرکت نفت و پاناینتول موافقـت کردنـد کـه بـه مقـادیر
متساوی گاز سر چاه تولید شده از حوزه قرارداد دستگاه مختلط را «تا آنجا که موجود باشد و برای بهـرهبـرداری»
کارخانه خمکو در مراحل اولیه یا در مراحل توسعه بعدی مورد نیاز باشد ،بفروشند و خمکو نیز موافقت کرد که این
مقدار گاز را خریداری نماید .طبق بند  0ماده دو قرارداد ،شرکت نفت مضافاً موافقت کرد که «از منـابع موجـود در
جزیره خارک ،سوای حوزه قرارداد دستگاه مختلط شرکت نفت و پاناینتول ،مقدار گـاز طبیعـی مـورد نیـاز جهـت
بهرهبرداری از تأسیسات فوقالذکر را عالوه بر گاز سر چاه خریداری شده توسط خمکو طبق بند ( 3یعنی گاز حوزه
قرارداد دستگاه مختلط) تأمین ....و به خمکو بفروشد».
 .77خواهان اظهار میدارد که تعهد شرکت نفت و پاناینتول در مورد فروش گاز طبیعی به خمکو تابع پارهای
محدودیتهای قراردادی بود .بند  0ماده  0قرارداد خرید گاز مقرر میدارد که « ...بهرهبرداری از ذخایر نفتی صـرفاً
به منظور تولید و فروش نفت خام است و موجود بودن گاز طبیعی که ...در این قرارداد بـدان اشـاره شـده ،تـابع و
بستگی به بهرهبرداری از ذخایر نفتی دارد» .گرچه جز این مورد ،در جای دیگری از این پرونده به قرارداد دسـتگاه
مختلط استناد نشده ،خواهان به شرطی از قرارداد مزبور اشاره میکند که طبق آن طرفین راجع به موارد زیر توافق
کردهاند« :به کار بردن حداکثر کوشش برای توسعه هریک از مناطق کشف شده به حـد اعـال ،طبـق روش فنـی
صحیح صنعت نفت و استخراج نفت اکتشافی به میزانی کـه آن قسـمت از ذخـایر مکشـوفه کـه اسـتخراج آن بـا
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استفاده از جدیدترین اصول و طرق معمول صنعت نفت از نقطهنظر اقتصادی موجه باشـد ،در طـی مـدت قـرارداد
[دستگاه مختلط] تماماً مورد استخراج قرار بگیرد».
 .71اساساً قرار بود گاز طبیعی که به خمکو فروخته می شود ،در تمام مدت قرارداد قیمت ثابتی داشته باشـد و
قیمت گاز طبیعی صرفنظر از اینکه پاناینتول و شرکت نفت آن را از حوزه قرارداد دستگاه مختلط تهیه میکردنـد
ویا شرکت نفت آن را از منابع دیگری تأمین مینمود ،فرق نمیکرد .قیمت هر هزار فـوت مکعـب اسـتاندارد گـاز
طبیعی طی پانزده سال اول  2/20دالر امریکا تعین شده بود .بعد از این مدت ،قرار بـود طـرفین در مـورد قیمـت
برای هر دوره پنج ساله بعدی توافق کنند .ولی تعدیلی که قیمت اولیه هر هزار فوت مکعب استاندارد را به کمتر از
 2/20دالر امریکا تقلیل یا آن را به قدری افزایش دهد که نسبت متوسـط قیمـت هـر واحـد محصـول خمکـو را
برحسب اف.او.بی به سطح متوسط هزینه تولید واحد آن برساند ،مجاز نبود .بهعالوه ،قیمتی که از خمکـو دریافـت
میگردید نمیبایست از قیمت دریافتی از سایر خریداران مشخص نفت و محصـوالت پتروشـیمی دیگـر در ایـران
تجاوز نماید.
 .0بهرهبرداری از تأسیسات خمکو

 .70همانطور که در باال گفته شد ،بهرهبرداری بازرگانی از تأسیسات تصفیه گاز طبیعی که در قـرارداد خمکـو و
قراردادهای جداگانه مربوط دیگر پیشبینی گردیـده بـود ،از اول ژانویـه  33[ 3322دیمـاه  ]3142آغـاز گردیـد.
تأسیسات کارخانه عبارت بود از کمپرسورهای گاز ،دسـتگاه تولیـد گـوگرد ،کارخانـه بازیافـت گـوگرد ،واحـدهای
خشکاندن گاز ،دستگاههای برودتی جذب بخار ،برجهای تجزیه و تقطیر فرآوردهها ،واحدهای عمل آوردن پروپـان
و بوتان و دستگاههای مولد نیرو .عالوه بر آن ،تأسیسات مزبور مخازنی برای انبار کردن مقادیر عظیم گاز پروپان،
بوتان و گوگرد و نیز تأسیسات بارگیری کشتی داشت .از مدارک تسلیمی خواهان چنـین بـر مـیآیـد کـه بـا ایـن
تأسیسات حداکثر تولید متوسط خمکو روزانه در حدود  222تن متریک گوگرد 0/122 ،بشکه پروپان 8/022 ،بشکه
گاز طبیعی مایع و  12/222بشکه بوتان بود.
 .74در سالهای اولیه بهرهبرداری ،خمکو منحصراً از گاز طبیعی که از حـوزههـای قـرارداد دسـتگاه مخـتلط
تأمین می شد ،استفاده میکرد .لکن به نظر میرسد که خمکو میتوانست گاز از منـابع دیگـری تهیـه کنـد کـه از
لحا محصوالتی که خمکو تولید میکرد غنیتر بود و این گاز از حوزههای نفتی جزیره خـارک کـه آسـکو اداره
میکرد قابل تهیه بود .خمکو طی نامه مورخ  30اوت  04[ 3320مردادماه ( ]3103کـه در پرونـده حاضـر موجـود
نیست) و نامه مورخ هفتم نوامبر  38[ 3320آبانماه  ]3103به دو امضـا کننـده دیگـر قـرارداد خریـد گـاز ،یعنـی
پاناینتول و شرکت نفت پیشنهاد کرد که اولویت خرید گاز حوزه قرارداد دستگاه مختلط موضوع قرارداد خرید گاز،
معلق گردد و خمکو به مدت دو سال از گاز غنیتر آسکو استفاده کند .در این پیشنهاد امکان تمدید دوره دو سـاله
قرارداد ،در صورت لزوم ،در نظر گرفته شده بود.
 .71آقای پرویز مینا ،عضو علی البدل هیأت مدیره و معاون امور فنی و بینالمللی شرکت نفت در نامه مـورخ
 32آذرماه [ 3103نهم دسامبر  ]3320به آقای شاپور شریفی ،مدیر امور فنی و بازاریـابی پتروشـیمی ،نوشـت کـه
شرکت نفت «منحصراً برای مدت دو سال» با این پیشنهاد موافقت میکند .همانطور که در قرارداد خریـد گـاز و
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قرارداد خمکو مقرر شده بود قیمت این گاز  2/20دالر امریکا برای هر هزار فـوت مکعـب اسـتاندارد ،یعنـی برابـر
قیمت گاز حوزه قرارداد دستگاه مختلط تعیین شد.
 .73طرفین در مورد ادامه اعتبار توافق درباره استفاده از گاز آسکو ،اختالفنظر دارند؛ ولی سـوابق موجـود در
دیوان حاکی است که در آن موقع ،نه اموکو و نه پتروشیمی اعتراضی به عمل خمکو در ادامـه خریـد گـاز آسـکو
نکردند و خمکو حتی پس از انقضای مدت دو سال همچنان به خرید گاز آسکو که شرکت نفت میفروخت ،ادامـه
داد.
 .11بهره برداری از کارخانه خمکو با استفاده از گاز آسکو ،بدون هیچگونه وقفه قابل تـوجهی تـا پایـان سـال
 3322ادامه یافت و این آخرین سال قبل از بروز اختالل ناشی از انقالب ایـران بـود کـه در سراسـر آن ،کارخانـه
مزبور به تولید محصول اشتغال داشت .طبق مدارک تسلیمی خواهـان ،کارخانـه در سـال  3322روزانـه بـه طـور
متوسط  003تن گوگرد 1/842 ،بشکه گاز طبیعی مایع و  8/133بشکه گاز نفت مایع تولیـد مـیکـرد .تولیـد گـاز
طبیعی مایع و گاز نفت مایع ،به علت افزایش تحویل گاز بسیار غنی در سال  3322و اوایل سال  3322بهسـرعت
افزایش یافت .در اینکه خمکو در طول این مدت توسط شرکتهای مربوط بدون کمترین اصطکاکی اداره میشد
و کلیه عواید خمکو طبق قرارداد خمکو ،توزیع میگردید ،اختالفنظری نیست.
 .13طبق مدارک تسلیمی خواهان ،کارخانه خمکو سود می داد و چند برنامه توسعه تحت بررسی بود .به نظـر
میرسد که مقادیر بیشتری گاز فشار پایین جهت تصفیه به خمکو فروخته میشد .ظاهراً در این سیاالت گازی بـا
فشار کم ،محصوالت قابل استخراج با غلظت بیشتری وجود داشت و تصفیه آن بالقوه پرمنفعت تر بود .امـا در آن
موقع ،تصفیه این سیاالت گازی خارج از ظرفیت کارخانه بود .بنابراین ،در سال  3323خمکـو برنامـه توسـعهای را
مورد بررسی قرار داد که برای آن بودجهای در حدود  3میلیون دالر امریکا برای مدت دو سال تخصیص داد .قـرار
بود از این رقم 4 ،میلیون دالر به مصرف نصب یک دستگاه کمپرسور اضافی فشـار پـایین در سـال  3323برسـد؛
ولی در اینکه تا هنگام به وجود آمدن ادعا ،برنامه توسعه پیاده نشده بود ،اختالفنظری نیست.
 .1رویدادهای مؤثر در بهرهبرداری و اداره خمکو

 .10طرفین قبول دارند که پس از سال  ،3322ناآرامیهای داخلی ایران ،بهطور روزافزونی بر تولیـد کارخانـه اثـر
میگذاشت .در سال  ،3322با اوج گرفتن رویدادهای انقالب اسالمی ،اعتصابات کـارگران صـنعت نفـت ،تولیـد را
مختل کرد و مانع از بهرهبرداری از تأسیسات تصفیه نفت ،از جملـه تأسیسـات خمکـو گردیـد .ایـن اعتصـابات در
اواسط اکتبر شروع شد و بیش و کم تا پایان سال ادامه یافت .تا اول نوامبر [ 3322دهم آبانماه  ]3102صـادرات
نفت بهکلی متوقف شد.
 .11خواهان اظهار میدارد که قبل از پایان دسامبر  3322تشدید احساسات ضد امریکایی باعث شد که اموکو
به خمکو پیشنهاد کند که به کارکنان اموکو که مأمور خمکو بودند موقتاً اجازه داده شود که از ایران خـارج شـوند.
آقای م .طیبان ،مدیرعامل خمکو طی تلکس مورخ  02دسامبر [ 3322ششم دیماه  ]3102به اموکو اطالع داد که
«با پیشنهاد اموکو مبنی بر اینکه هیچیک از کارکنان اموکو که مأمور خمکو هستند تا اطالع ثانوی نباید در ایران
باقی بمانند ،موافقیم».
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 .17ولی به اظهار خواندگان ،خارج کردن کارکنان اموکو بدون تأیید یا رضایت پتروشیمی بـود و خـروج ایـن
افراد و همچنین خروج کلیه کارکنان خارجی از ایران ،تولید خمکو را در سه ماه اول سال  3323به سـطوح بسـیار
نازلی رساند .همانطور که در زیر بهتفصیل بیشتری بیان شده ،خواندگان به شرایط فوقالـذکر در ایـران اسـتناد
نموده و آنها را دلیل بر عقیم ماندن و غیرعملی شدن قرارداد خمکو و همچنین قراردادهای مربوط با آن میدانند.
بهعالوه ،خواندگان استدالل مینمایند که چون قرارداد دستگاه مختلط هم عقیم و غیرعملی شده ،قـرارداد خمکـو
خودبهخود غیرعملی گردید.
 .11اموکو کارکنانی را که از ایران خارج کرد به ادارهای در دبی منتقل نمود .به گفته خواهـان ،ایـن افـراد در
سه ماه اول سال  3323به انتظار اعالم نیات دولت جدید در مورد خمکو ،به حـال آمـادهبـهکـار در دبـی بـه سـر
میبردند .خواهان همچنین مدارکی در این باره که کارخانه خمکو در آوریل  3323بهرهبرداری بازرگـانی را بـدون
مراجعت کارکنان اموکو ازسرگرفت ،تسلیم کرده است.
 .10خواهان اظهار می دارد که در  12آوریل [ 3323دهم اردیبهشتماه  ]3102وی گزارشهای روزنامههـا را
که حاوی این نخستین قرینه مهم بود که تجدید فعالیتهای عادی طبق قرارداد خمکو احتماالً دیگر امکـانپـذیر
نخواهد بود ،دریافت کرد .طبق این گزارشها ،شرکت نفت اعالم کرده بود که «در عملیات آتی صنعت نفت ایران
جایی برای کارکنان فنی خارجی نخواهد بود».
 .14عالوه بر این ،گزارش شده بود که پتروشیمی در نظر دارد به کلیه عالیق خارجی در تأسیسات پتروشیمی
پایان دهد .خواهان به اظهارات آقای عابدی مدیرعامل پتروشیمی اشاره مینماید که بنا بر آن ،پتروشیمی در نظـر
داشت که به منظور خرید کلیه سهام خارجیان در تأسیسات پتروشیمی به منظور قـراردادن ایـن تأسیسـات تحـت
مدیریت واحدی ،وارد مذاکره شود .کارخانه خمکو باالخص برای انتقال در نظر گرفته شده و پتروشیمی بـه خریـد
احتمالی سهم اموکو در خمکو اظهار عالقه کرده بود .پتروشیمی همچنین اعالم کرده بود که قیمت انتقال برابر با
ارزش دفتری سهام پیش از انقالب خواهد بود.
 .11در  31مه  01[ 3323اردیبهشتماه  ]3102آقای عابـدی جهـت بحـث و بررسـی اوضـاع ،جلسـهای بـا
نمایندگان اموکو در تهران ترتیب داد .بنا به شهادت مقامات اموکو که در جلسه حضور داشتند ،آقای عابدی اظهـار
داشت که به علت وجود خطر جانی ،ادامه کار پرسنل خارجی خمکو در ایران غیرممکن بوده و خواهد بـود .آقـای
عابدی اضافه کرد که حقوق و هزینههای کارکنان خارجی خمکو از دسامبر  3322به بعد پرداخت نخواهد شد.
 .13خواندهها خالصهای از تلکسی را که از وزارت خارجه ایاالت متحده مخابره شده و حاوی گزارش مطالب
جلسه مالقاتی با آقای عابدی در مه  3323است ،تسلیم کردهاند که به شرح زیر است:
«آقای عابدی تأیید کرد که پتروشیمی تمایل/قصد خود دایر بر خرید سهام شرکای خارجی در هر چهـار شـرکت،
یعنی خمکو و سه شرکت مختلط دیگر پتروشیمی را به اطالع آنها رسانده و از این شرکتها دعوت کرده بود که
نمایندگان خود را جهت مذاکره در مورد فروش به تهران اعزام دارند .به گفته عابدی ،مذاکرات ظرف  1تا  4هفته
آینده صورت خواهد گرفت.
در تلکس اضافه شده بود که «پتروشیمی انتظار ندارد که شرکای خارجی آن با این کنترل مخالفـت چنـدانی
بکنند».
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 .01سوابق نشان نمیدهد که آیا در آن موقع راجع به خرید پیشنهادی سهام اموکو مذاکراتی صـورت گرفتـه
یا خیر.
 .03رویداد مهم بعدی قبل از پایان ژوئن  3323اتفاق افتاد .نامهای به تاریخ ششـم تیرمـاه  02[ 3102ژوئـن
 ]3323جزء مدارک موجود است که در آن آقای عابدی به اطالع آقای طیبان ،مـدیرعامل خمکـو مـیرسـاند کـه
«طبق تصمیمات شرکت ،فروش محصوالت خمکو از آن به بعد تحت اداره پتروشیمی خواهد بود» .در ایـن نامـه
همچنین ذکر شده که تهیه گزارشهای منظم در مورد موجودی گوگرد ضروری خواهد بـود .قبـل از ایـن تـاریخ،
خمکو چنین سیاستهایی را نپذیرفته بود.
 .00در تاریخ  38تیرماه [ 3102هفتم ژوییه  ]3323جلسه هیأت مدیره خمکو در تهران برگزار گردیـد .طبـق
صورتجلسه نشست مزبور دو نفر از سه نفر مدیران امریکایی خمکو در جلسه حضور داشتند و نفر سوم وکالت داده
بود .کلیه مدیران ایرانی حاضر بودند .در این جلسه ،هیأت مدیره خمکو گزارش ساالنه  3322خمکو را کـه شـامل
ترازنامه و صورتحساب سود و زیان آن سال بود ،بررسی و جهت تسلیم به سـهامداران تصـویب کـرد .مـدیرعامل
خمکو پیشنهاد کرد که خمکو فعالیتهای بازاریابی خود را به پتروشیمی واگذار کند ،لکن این پیشنهاد مورد قبـول
واقع نشد .ولی هیأت مدیره اصالحیههایی جهت تسهیل عملیات خمکو در صورتی که نمایندگان منصـوب اموکـو
شخصاً در ایران حضور نداشته باشند ،تصویب کرد .هیأت مدیره تجویز صدور چک ،برات و دستور پرداخت تحـت
شرایط معینی از طریق تلکس را تصویب نمود.
 .01در  38تیرماه [ 3102هفتم ژوییـه  ]3323نیـز مجمـع عمـومی صـاحبان سـهام تشـکیل گردیـد .طبـق
صورتجلســه مجمــع ،صــاحبان ســهام گــزارش ســاالنه و صــورتهــای مــالی را تصــویب کردنــد .خمکــو از
ـ 3032202220222/ریال سود کل  ،3322حدود  32درصد ،یعنی مبلـغ ـ 33302220222/ریـال را بـهعنـوان سـود
سهام قابل پرداخت در سال  3323اعالم کرد .اموکو سهم خود از این سود را هرگز دریافت نکرد.
 .07در  02تیرماه  33[ 3102ژوییه  ]3323جلسهای صرفاً به منظور «تعیین خطمشی شرکت جهـت فـروش
محصوالت خمکو» برگزار گردید .در این جلسه ،نماینده شرکت نفت (آقای رضا عظیما ،سرپرست امور بینالمللی)
و مقامات پتروشیمی (آقای حسینعلی حجاریزاده ،سرپرست مدیریت علملیـات ،آقـای محمـد مفـیض ،سرپرسـت
مدیریت امور مالی ،حقوقی و اداری و آقای ابوالحسن خاکزاد ،سرپرست مدیریت بازرگانی) و آقـای محمـد طیبـان
مدیرعامل خمکو حضور داشتند .طبق صورتجلسه این نشست تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
 .3با توجه به سیاست دولت که کلیه فروش هیدروکربور تولیدی در کشور بایستی در دست شرکت ملـی نفـت
ایران قرار گیرد و همچنین با توجه به منافع کلی ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مذاکرات با اموکو بـرای
خرید سهام آنها در شرکت شیمیایی خارک ،فروش گاز مایع و نفتای تولیدی در مجتمع شیمیایی خارک کـالً بـه
مدیریت بینالمللی شرکت ملی نفت ایران واگذار میگردد.
 .0براساس روشی که بعداً توافق خواهد شد در جهت نیل به هدف ذکر شده در بند  3شرکت سهامی شیمیایی
خارک موجودی و تولید گاز مایع و نفتای خود را به امور بینالمللی شرکت ملی نفت ایران اطالع خواهد داد .ضمناً
افراد متخصص مربوط به فروش گاز مایع در شرکت سهامی شیمیایی خارک به مدیریت بینالمللـی شـرکت ملـی
نفت ایران منتقل خواهند شد.
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 .1شرکت ملی نفت ایران وجوه حاصله از فروش گاز مایع و نفتای تولیدی مجتمع خارک را به حساب شـرکت
ملی صنایع پتروشیمی واریز خواهد نمود.
.....
 .0فروش گوگرد تولیدی مجتمع شیمیایی خارک براساس دستورات قبلی کالً توسط مدیریت بازرگانی شـرکت
ملی صنایع پتروشیمی انجام خواهد شد و وجوه حاصله از فروش به حسـاب مخصوصـی در شـرکت ملـی صـنایع
پتروشیمی واریز خواهد شد .بدیهی است کلیه مخارج شرکت سهامی شیمیایی خارک از تاریخ اجرای این روش به
وسیله شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأمین خواهد گردید.
.......
 .2آقای طیبان مدیرعامل شرکت سهامی شیمیایی خارک سیاست شرکت ملـی نفـت و شـرکت ملـی صـنایع
پتروشیمی را به اطالع اموکو خواهد رسانید.
 .01خواهان اظهار میدارد که جلسه مزبور تحت نظارت شرکت نفت تشکیل گردید ،زیرا نماینده شرکت نفت
در جلسه صورتجلسه را با درج «مورد تأیید اینجانب رضا عظیما است ،مشروط بر تصویب جناب آقای نزیه» امضـا
کرد و به گمان خواهان ،شخص اخیر مقام ارشدی در شرکت نفت میباشد.
 .00آقای حسینعلی حجاریزاده ،سرپرست موقـت مـدیریت عملیـات و نماینـده پتروشـیمی در خمکـو ،ایـن
اقدامات را رسماً طی نامه مورخ  08تیرماه  32[ 3102ژوییه  ]3323به اطالع خمکو رساند .در نامه درخواست شده
است «که طبق مفاد صورتجلسه پیوسـت ...عمـل فرماییـد» و اضـافه شـده اسـت کـه «تصـمیم نحـوه فـروش
محصوالت تولیدی مجتمع شیمیایی خارک به شرحی که در صورتجلسه پیوست منعکس میباشد با توجه به خرید
سهام اموکو در شرکت سهامی شیمیایی خارک به وسیله شرکت ملی صنایع پتروشیمی» و متعاقباً ادغـام عملیـات
خمکو در مدیریت پتروشیمی ،اتخاذ گردیده است.
 .04آقای طیبان ،مدیرعامل خمکو رویدادهای مزبور را طی نامه مـورخ  32ژوییـه  02[ 3323تیرمـاه ]3102
رسماً به اموکو و شرکتهای وابسته آن ابالغ کرد .در نامه اعالم شده کـه «از ایـن تـاریخ ،مـا دسـتورالعملهـای
شرکت ملی صنایع پتروشیمی را در این مورد به کار خواهیم بست» و «کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای
موجود را به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ...و شرکت ملی نفت ایران واگذار مینماییم» .در خاتمه نامه ذکر شـده
که «بدیهی است فروشهای جدید مستقیماً از طریق دو شرکت فوقالذکر انجام خواهد شد».
 .01بنا به اظهار خواهان ،تصمیم مزبور در همان موقع در جلسهای که در  02تیرماه  32[ 3102ژوییه ]3323
در تهران با شرکت نمایندگان اموکو و پتروشیمی برگزار شد نیز اعالم گردید .در این جلسه به اموکـو اطـالع داده
شد که به مشارکت آن در درآمد و هزینههای خمکو ،از تاریخ  13دسامبر [ 3322دهم دیمـاه  ]3102خاتمـه داده
شده است.
 .03خواهان اظهار میدارد که اجرای ایـن سیاسـتهـا بـه طـور روشـن و مـؤثری دسـت اموکـو را از کلیـه
فعالیتهای خمکو کوتاه کرد .اموکو با ارسال دو فقره تلکـس در تـاریخ ششـم اوت  30[ 3323مردادمـاه ،]3102
یکی به خمکو و دیگری به پتروشیمی رسماً بـه تصـمیمات اعـالم شـده در  32ژوییـه  02[ 3323تیرمـاه ]3102
اعتراض نمود .در این تلکسها ذکر شده که انتقال ادعایی از حدود اختیارات مدیرعامل خمکو خارج و با قـرارداد و
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اساسنامه خمکو مغایر بوده و هیأت مدیره خمکو قبالً پیشنهاد چنین انتقالی را رد کـرده اسـت .در خاتمـه تلکـس
ارسالی به پتروشیمی ذکر شده است که «چنین اقدام یکجانبهای در زمینه کنترل فعالیتهای بازاریابی این شرکت
عمالً اقدامی در جهت ملی کردن است ،در حالی که هنوز مذاکرات در مورد خرید سهام اموکو در خمکو در جریان
است».
نکه سیاستهای اعالم شده ،علیرغم اعتراض اموکو اجـرا گردیـد ،ایـرادی ندارنـد؛ ولـی
 .41خواندگان به ای 
استدالل مینمایند که تصمیمات مزبور با در نظر گرفتن مصالح خمکو اتخاذ گردیـده و بـهعـالوه پتروشـیمی بـه
موجب تصمیمات شرکت نفت ملزم به اجرای این سیاستها بوده است .خواندگان ضمن سایر مدارک بـه تلکسـی
استناد میکنند که پتروشیمی در  34اوت  01[ 3323مردادماه  ]3102در پاسخ به تلکس مـورخ ششـم اوت 3323
[ 30مردادماه  ]3102اموکو مخابره و در آن اعالم کرده است که:
ترتیبات مربوط به فروش محصوالت خمکو برای حفظ منافع پتروشیمی به عمل آمده است .بـا فـروش تـوأم
گوگرد حاصل از تأسیسات خارک و تأسیسات شاپور قیمت باالتری می توان به دست آورد .همینطـور [گـاز مـایع
نفت] را نیز میتوان از طریق شرکت نفت توأم با محصول آیاماس به قیمتهای باالتری فروخت.
در تلکس اضافه شده است که :در رابطه با انتقال سهم شما [اموکو] در خمکـو بـه پتروشـیمی مـا آمـادهایـم
بالفاصله مذاکرات را آغاز کنیم.
 .43هیچیک از طرفین مدرکی در مورد ماهیت مذاکرات پیشنهادی برای فروش سهام اموکـو بـه پتروشـیمی
ارائه نداده و مدارک نیز نشان نمیدهد که پس از  34اوت  01[ 3323مردادماه  ]3102مذاکرات تجدید شده باشد.
در هر صورت ،در اینکه طرفین در مورد شرایط خرید سـهام اموکـو توسـط پتروشـیمی بـه تـوافقی نرسـیدهانـد،
اختالفنظری نیست.
 .40شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران بعداً یعنی در تاریخ  32دیماه [ 3102هشتم ژانویه  ]3322قانون
ماده واحده در مورد ملی کردن صنعت نفت ایران («قانون ماده واحده») را تصویب کرد .در این قانون ماده واحـده
قید شده است که «کلیه قراردادهای نفتی که به تشخیص کمیسیون خاصی که از طرف وزیر نفت تعیین میشـود
مغایر با قانون ملی شدن صنعت نفت در ایران تشخیص داده شود کانلمیکـن تلقـی گردیـده و دعـاوی ناشـی از
انعقاد و اجرای این قراردادها با رأی این کمیسیون قابل حل و فصل میباشد» 1.به نظر میرسد که «قـانون ملـی
شدن صنعت نفت» مذکور در قانون ماده واحده ،قانون ملی شدن مورخ  30اردیبهشتماه [ 3112پنجم مه ]3303
صنعت نفت در سراسر کشور است که به موجب آن صنعت نفت ایران قبالً ملی شده بود.
 .41در تاریخ  33اوت  02[ 3322مردادماه  ]3103اموکو طبق قـرارداد خمکـو اخطـاری در مـورد داوری بـه
پتروشیمی تسلیم کرد .پتروشیمی پاسخی به این اخطار نداد و در مورد تعیین داور هـم کـه طبـق قـرارداد خمکـو
الزامی بود ،اقدامی نکرد .در نتیجه ،موضوع به شخص ثالثی ارجـاع گردیـد و وی داور واحـدی را تعیـین نمـود .از
سوابق امر بر نمیآید که آیا بعداً داوری به عمل آمده یا نیامده است .لکن خواهان اظهار داشـته اسـت کـه اموکـو
جریان داوری مزبور را تعقیب نمیکند.
 .1طبق اظهار خواندگان ،منظور از عبارت «کانلمیکن تلقی [خواهد] گردید» در قانون ماده واحده «از آغاز باطل و بالاثر بودن» است.
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 .47وزیر نفت ایران در سوم دیماه  04[ 3103دسامبر  ]3322طی تلکسی به اموکو ابالغ کرد که کمیسیون
خاصی که طبق مقررات قانون ماده واحده تشکیل گردیـده قـرارداد خمکـو را کـانلـمیکـن اعـالم کـرده اسـت.
قسمتهای مربوط اخطاریه مندرج در تلکس مزبور ،به شرح زیر است:
«ب هوسیله این اخطاریه به اطالع شما میرسانیم کمیسیون خاصی که به موجب مقـررات قـانون مـاده واحـده
مصوب شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران از طرف این وزارتخانه تشکیل گردیده پس از بررسـی همـهجانبـه
حقایق[ ،قرارداد خمکو] را کانلمیکن اعالم نمود.
قانون ماده واحده مذکور از جمله مطالب دیگر ،مقرر میدارد که دعاوی ناشی از انعقـاد و اجـرای ایـن چنـین
قراردادهایی که کانلمیکن اعالم شده بایستی به کمیسیون خاصی ارجاع و در آنجا حل و فصل گردد».
 .41خواهان اظهار میدارد که پیش از دریافت این تلکس ،اموکو اخطاری دایر بر ایـنکـه کمیسـیون خـاص
اعتبار قرارداد خمکو را بررسی میکند ویا تصمیمی در این زمینه گرفته است ،دریافت نکرده بود .در پرونده ،راجـع
به اینکه کمیسیون خاص چگونه طبق مقررات قانون ماده واحده نتیجه گرفته که قرارداد خمکو «کـانلـمیکـن»
میباشد ،دلیل و مدرکی موجود نیست.
 .40بهعالوه ،دیوان از اینکه بعد از آنکه اموکو اخطار کانلمیکن شدن قرارداد را دریافـت نمـود ،مـذاکراتی
بین طرفین صورت گرفته یا نگرفته ،بی اطالع است .در هر صورت ،پتروشـیمی طـی تلکـس مـورخ  33سـپتامبر
 02[ 3323شهریورماه  ]3182به اموکو اطالع داد که پتروشیمی مجـاز نیسـت غرامتـی بـه اموکـو بپـردازد ،زیـرا
«ادعاهای اموکو در ارتباط با ملی شدن سهام یا دارییهای آن در خارک را بایستی با کمیسیون خاصی کـه بـرای
بررسی این قبیل ادعاها ...تشکیل شده ،مورد مذاکره قرار داد» .بحثـی نیسـت کـه اموکـو موضـوع غرامـت را در
کمیسیون خاص مزبور دنبال نکرده است.
ب) توصیف حقوقی حقایق
 .3موضوع

 .44در پرونده حاضر ،طرفین در مورد وقوع حقایقی که در باال بحث شد اختالفی ندارند؛ لکن اخـتالف آنهـا در
مورد توصیف و پیامدهای حقوقی این رویدادها است و اینها موضوعاتی است که دیوان باید راجع به آنها تصمیم
بگیرد.
 .41بنا به اظهار خواهان ،این حقایق مسئولیت خواندگان را بر مبنای یکی از دو فرضیه ثابت میکند .خواهان
اوالً استدالل میکند که پتروشیمی و خمکو قرارداد خمکو را اساساً نقض یا کانلمیکن کردهاند و شـرکت نفـت و
ایران نیز به علت کنترلی که بر پتروشیمی و خمکو دارند ،مسئول میباشند .خواهان همچنین استدالل مـینمایـد
که سوابق امر داللت بر آن دارد که ایران حقوق اموکو تحت قرارداد خمکو یا سـهام و حقـوق سـهامداران وی در
خمکو را مصادره نموده و چنین مصادرهای نامشـروع بـوده اسـت .خوانـدگان در پاسـخ اسـتدالل مـینماینـد کـه
رویدادهای انقالبی که در ایران اتفاق افتاد قرارداد خمکو را «بهکلـی عقـیم سـاخته و [در نتیجـه] طبـق شـرایط
فورسماژور» در اواخر سال  3322آن را باطل کرد .آنان مضافاً اظهار میدارند که چنانچه قرارداد خمکـو عقـیم و
مختومه تلقی نشود ،قانون ماده واحده مورخ  32دیماه [ 3102هشـتم ژانویـه  ]3322را «مـیتـوان ملـی کـردن

  104مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده /جلدهشتم

قانونی عالیق خواهان در تأسیسات خمکو توسط ایران توصیف کرد».
 .43اظهار خواندگان دایر بر اینکه قرارداد خمکو در اواخر سال  3322بر اثر فورسماژور عقیم گردیـده جنبـه
پیشدستی دارد ،زیرا اگر مورد قبول قرار گیرد ،مانع از آن میشود که دعاوی مصادره یا نقض قـرارداد کـه حسـب
ادعا بعداً صورت گرفته ،طرح گردد .از این رو ،ابتدا راجع به این اظهار بحث خواهـد شـد .دیـوان پـس از بررسـی
فورسماژور ،به موضوعات مصادره و نقض یا کانلمیکن کردن قرارداد خمکو خواهد پرداخت.
 .0عقیم شدن قرارداد در اثر فورسماژور

 .11بنا به اظهار خواندگان ،حوادث مهمی که در سالهای  3322و  3323در ایـران روی داد ،اثـر مسـتقیمی بـر
حیات قرارداد خمکو گذاشت .در نتیجه اعتصابات و اغتشاشات داخلی ،تولیدات کارخانه خمکو کامالً متوقف شـد و
در سه ماهه اول سال  3323در سطح بسیار نازلی باقی ماند .در بهار  ،3323تولید مجدداً آغاز شد ،لکن «به علـت
اعتصابات پراکنده و مشکالت تحصیل مواد و کمکهای فنی مورد نیاز از خارج دائماً دچار وقفه میشد» .عالوه بر
این ،حوادث انقالبی باعث شد که اموکو در نخستین روزهای دسـامبر  3322کلیـه کارکنـان امریکـایی خـود را از
ایران خارج سازد .خواندگان اظهار میدارند که اموکو اقدامی جدی برای بازگرداندن کارکنان خود به ایران به عمل
نیاورد و حقیقت این است که کارکنان امریکایی به ایران مراجعت نکردند .خواندگان اصرار مـیورزنـد کـه وجـود
کارشناسان و مهارتهای فنی اموکو برای پروژه الزم و «بدون شرکت خواهان ،پتروشیمی و خمکو دیگر نتوانستند
تعهدات خاص خود در رابطه با خواهان را ایفا نمایند» .آنان نتیجه میگیرند که به علت این مشکالت و نیز اینکه
قرارداد دستگاه مختلط نیز حسب ادعا غیرعملی شده بود ،قرارداد خمکو «بهکلی عقیم گردید».
 .13در این مسأله نمی توان جداً تردید کرد کـه شـرایط ایـران در اواخـر سـال  3322و اوایـل  3323حالـت
فورسماژور را داشت .هر دو طرف تصدیق میکنند که خروج کارکنان خارجی خمکو در دسـامبر  3322بـه دلیـل
فورسماژور موجه بوده است .آثار چنین وضعیتی برقرارداد خمکو ،بـه شـرایط آن قـرارداد بسـتگی دارد .مـاده 33
قرارداد خمکو ناظر بر مسأله فورسماژور است .دو بند مربوط این ماده به شرح زیر است:
 .3در مواردی که به حکم قوه قهریه (فورسماژور) مانعی پیش آید که به طور معقول از حیطه اختیـار هریـک
از طرفین این قرارداد یا «شرکت سهامی خارک» خارج بوده و اجرای هر تعهد یا اعمـال هـر حـق مقـرر در ایـن
قرارداد را غیرممکن یا متوقف گرداند ویا تأخیری در آن ایجاد کند تخلف یا قصور هریک از طـرفین یـا «شـرکت
سهامی خارک» در اجرای تعهدات مزبور بهعنوان قصور یا تخلف از اجرای این قرارداد تلقی نخواهد شد.
.....
 .1هرگاه انجام هریک از تعهدات ویا اعمال هریک از حقوق برای مدتی متجاوز از دوازده ( )30ماه متوالی بـه
علت قوه قهریه (فورسماژور) غیرممکن ویا دچار وقفه یا تأخیر گردد طرفین قرارداد در صورتی کـه عملـی باشـد
برای یافتن بهترین طرق برطرف کردن عامل فورسماژور با یکدیگر مشورت خواهند کرد ،لکن چنانچه موفق بـه
یافتن راهحلی نشوند ویا انجام مشورت عملی نباشد هریک از طرفین میتواند موضوع را برای حل به داوری مقـرر
در ماده  08قرارداد ارجاع نماید.
 .10از این ماده روشن است که فورسماژور ،به خودی خود موجب ختم قرارداد خمکو نمیشود .اثر آن ،صرفاً
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تعلیق اجرای تعهدات و اعمال حقوق ناشی از قرارداد است .حتی اگر حالت فورسماژور بیش از دوازده ماه متـوالی
ادامه یابد ،قرارداد خمکو خودبهخود فسخ نمیگردد .برعکس ،در چنین حالتی طرفین متعهدند با هم مشورت کننـد
و اگر نتوانند راهحلی بیابند ،حق دارند به داوری متوسل شوند.
 .11بحثی در این نیست که مدتها قبل از انقضای دوره دوازده ماهه اولیه ،تماسهایی بـین طـرفین برقـرار
گردید ،جلسات هیأت مدیره خمکو و صاحبان سـهام آن تشـکیل شـد و تصـمیماتی راجـع بـه تولیـد و بازاریـابی
محصوالت خمکو اتخاذ گردید .بنابراین ،سوابق امر حاکی است که قرارداد خمکو را طبق شرایط آن نمیتـوان در
هنگام حدوث رویدادهایی که به عنوان نقض قرارداد یا مصادره مورد استناد خواهان اسـت ،مختومـه تلقـی نمـود.
شکی نیست که طرفین به هر حال ،نتوانستند «بهترین طرق را برای برطرف کردن» آن وضعیت بیابند و قـرارداد
خمکو نیز بعداً احیا نگردید .مذاکرات طرفین راجع به فروش احتمالی سهام اموکو در خمکو بدان معنـا نیسـت کـه
قرارداد در موقع مربوط بر اثر فورسماژور فسخ شد ،بلکه دال بر آن اسـت کـه طـرفین تأییـد کردنـد کـه اموکـو
عالیقی در شرکت داشته که قابل فروش میباشد .لذا دیوان نتیجه مـیگیـرد کـه قـرارداد خمکـو در اثـر شـرایط
فورسماژور از اعتبار نیفتاد .از این رو ،دیوان اکنون به بررسی ادعاهای خواهان در مورد مصادره و نقـض قـرارداد
میپردازد.
 .1مصادره

 .17طبق اظهار خواهان ،قبـل از پایـان ژوییـه « 3323خوانـدگان قـرارداد خمکـو را کـامالً و صـریحاً نقـض و
کانلمیکن کرده و حقوقی را که اموکو اینترنشنال طبق آن قرارداد داشت ،از جمله عالیق مالی وی در خمکو را به
نفع و برای استفاده و تملک خود ،مصادره نمودند» .بنابراین ،حسـب ادعـای خواهـان ،تـاریخ اول اوت 32[ 3323
مردادماه  ]3102باید تاریخ مصادره محسوب شود .خواهان اظهـار مـیدارد کـه در چنـین شـرایطی مصـادره بایـد
نامشروع تلقی گردد.
 .11با توجه به نتیجهگیریهای دیوان در مـورد فـورسمـاژور ،خوانـدگان صـورت گـرفتن مصـادره را انکـار
نمیکنند .آنان تأکید میکنند که خواهان به «تصویب قانون ماده واحده مـورخ  32دیمـاه [ 3102هشـتم ژانویـه
 ]3322توسط شورای انقالب ایران بهعنوان یک اقدام قانونی معتبرطبق قوانین ایران» اعتراضی نـدارد .لـذا آنـان
استدالل میکنند که «قرارداد ،به موجب قانون ماده واحده بهعنوان اعمـال قـانونی اختیـارات قانونگـذاری دولـت
ایران کانلمیکن گردید» .خواندگان ضمن اظهار اینکه قانون ماده واحده «صریحاً به منظور اجرای قانون اصـلی
[ملی کردن] سال  3303وضع گردیده» تلویحاً میگویند که کـانلـمیکـن کـردن قـرارداد خمکـو طبـق تصـمیم
کمیسیون خاص در دسامبر  ،3322باید بهعنوان ملی کردن مشروع در محدوده اقتدارات حاکمه ایران تفسیر گردد.
آنان همچنین تاریخ ملی کردن را قبل از  04دسـامبر [ 3322سـوم دیمـاه  ]3103یعنـی هنگـامی کـه تصـمیم
کمیسیون خاص به اموکو ابالغ گردید ،نمیدانند.
 .10بدین ترتیب ،طرفین در اینکه حقوق اموکو در خمکو مصادره شده ،متفـقالقولنـد؛ امـا دربـاره اوضـاع و
احوال و پیامدهای مصادره و باالخص مشروعیت آن اختالفنظر دارند .دیوان معتقد است که مسأله مشروع بـودن
یا نبودن مصادره بر موضوع غرامت تأثیر مستقیم دارد و لذا این موضوع در بخش زیـر مـورد بحـث قـرار خواهـد
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گرفت.
 .7مشروع بودن یا مشروع نبودن مصادره
الف) قانون حاکم

 .14طبق اظهار هر دو طرف که دیوان نیز با آن موافق است ،مشروع بودن یا نبودن مصادره بایـد بـا اسـتناد بـه
حقوق بینالملل تعیین شود .خواهان عقیده دارد که مصادره نامشروع بوده ،زیرا خالف عهدنامه بوده اسـت کـه در
هر صورت ،قواعد حقوق بینالملل عرفی به عنوان حداقل ضابطه در آن گنجانده شده است .خوانـدگان ،بـه سـهم
خود اظهار میدارند که مصادره طبق حقوق بینالملل صورت گرفته؛ چه ملی کردن اعمال حق مشروع ایران بـوده
که در حقوق بینالملل عرفی پذیرفته شده است .از سوی دیگر ،خواندگان اظهار مینمایند که عهدنامه ،نـه قـوت
قانونی داشته و نه در مورد پرونده حاضر قابل اعمال بوده است .با توجه به اظهارات طرفین ،موضوع اصـلی مـورد
بحث در این زمینه به ماهیت قواعد حقوق بینالملل حاکم بر پرونده حاضر مربوط میشود.
یک) عهدنامه

 .11بنا به گفته خواندگان ،عهدنامه فقط در صورتی در مورد پرونـده حاضـر قابـل اعمـال اسـت کـه در هنگـام
مصادره ،تسلیم ادعا به دیوان و احتماالً در هنگام صدور حکم ،معتبر بوده باشد .لکن خواندگان میگوینـد کـه بـه
دالیل متعدد عهدنامه در هیچیک از این مواقع قوت قانونی نداشته است .طبق اسـتدالل خوانـدگان اوالً عهدنامـه
هرگز برای ایران الزماالجرا نبوده ،زیرا آن را دولتی منعقد نموده بود که با مداخله خارجیان بر سر کـار آمـده بـود.
خواندگان ادامه می دهند که حتی اگر انعقاد عهدنامه قانونی هم بـوده باشـد ،حـداقل در نـوامبر  ،3323بـه دلیـل
تخلفات ایاالت متحده از آن با انجام اقداماتی علیه داراییهای ایران و همچنین به دلیل تغییر کلی اوضاع و احوال
اعتبار خود را از دست داد .در آن موقع ،روابط بین دو کشور را دیگر نمی شد دوسـتانه تلقـی کـرد و ایـن واقعیـت
قاطعی است ،زیرا ماده پنج بیانیه حل و فصل دعاوی صریحاً به دیوان اجازه و اختیار داده است که تغییر اوضـاع و
احوال را در نظر گیرد .خواندگان لزوم تسلیم اخطار رسمی فسخ را رد میکنند ،زیرا فسخ به اعتبار رفتــار طـرفین،
به نحــو گستـردهای در حقوق بینالملل پذیرفته شــده است .عالوه بر ایـن ،خوانــدگان استـدالل مـینماینــد
کـه تصمیــم مغایـر دیوان بینالمللی دادگستــری در پرونـده مــربوط به کارکنــان دیپلماتیـــک و کنســـولی
ایــاالت متحـده در تهــران (ایاالت متحـده امریکـا علیـــه ایــران) ( 1980 I.C.J. 3رأی مـــورخ  04مــه
[ 3322ســوم خـردادماه  )]3103کـه در ) 19 Int’l Legal Mat’ls 653 (1980نیز چاپ شده است ،ربطی
به موضوع ندارد ،زیرا رأی مزبور فقط مربوط به صالحیت بوده و ایران استدالالت خود را در آن باره عرضه نکرده
است .همینطور ،خوانـدگان رأی مشابــه این دیوان منــدرج در ص ( 3متن انگلیسی) حکم شماره 3ـ383ـ324
مورخ  31اوت  00[ 3320مردادماه  ]3184صادره در پرونده اینا کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایـران را در ایـن
پرونده صادق نمی دانند .باالخره خواندگان اظهار میدارند که حتی اگر عهدنامه اعتبـار هـم مـیداشـت ،در مـورد
اوضاع و احوال پرونده حاضر قابل اعمال نبود.
 .13خواهان در تأیید اظهارات خود دایر بر قابل اعمال بودن عهدنامه ،اظهـار مـیدارد کـه فقـط در صـورتی
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می توان فسخ قرارداد را از نحوه رفتار طرفین استنباط کرد که این رفتار توافق ضمنی آنان را حـاکی از بـیاعتبـار
بودن معاهده نشان دهد .نامبرده میگوید که چنین استنباطی در اینجا بیمورد است ،زیرا ایاالت متحده کراراً بـه
عهدنامه استناد نموده و کماکان مزایای ناشی از مقررات آن را در مورد اتباع ایران مرعی داشته است .همـینطـور
ایران خود تا همین اواخر ،یعنی در تابستان سال  ،3320در دادگاههای ایاالت متحده به عهدنامه استناد مـیکـرده
است.
 .31دیوان داوری بر این نظر است که مدت زمان مربوط به موضوع قابل اعمال بودن عهدنامه زمـانی اسـت
که رویدادهای موجد ادعا به وقوع پیوستهاند که در کلیه موارد ،قبل از امضای بیانیه الجزایر بوده است .صـالحیت
دیوان متکی بر عهدنامه نیست ،بلکه از موافقتنامههای الجزیره ناشی میشود .حقایق مربوط بایـد در پرتـو قـانون
حاکم بر آنها در زمان وقوع آنها ارزیابی شود ،نه قانونی که مدتی پس از وقوع آنها ،خواه در زمان ثبت ادعا نزد
دیوان یا در زمان صدور حکم ،قابل اعمال باشد .بنابراین ،لزومی ندارد که دیوان ایـن مطلـب را کـه عهدنامـه در
هنگام تسلیم ادعا به دیوان معتبر بوده ویا در حال حاضر ،معتبر است یا نیست ،بررسی نماید.
 .33دیوان مضافاً متذکر میشود که هنگامی که عهدنامه امضا و تصویب شد ،تمـامی جامعـه بـینالمللـی دو
دولت را به رسمیت میشناختند .دلیل و مدرکی نیست و ادعا هم نشده است که عهدنامه در مفهوم مواد  03 ،43و
 00کنوانسـیون ویـن دربــاره قــانون معاهــداتVienna «( U.N. Doc. A/CONF. 39/27 (23 May 1969) ،
 )»Conventionکـــه در  02ژانــویــه [ 3322هفتــم بهمنماه  ]3102بـــه مرحلــه اجـــرا در آمــــده و در
( 8 Int’l Legal Mat’ls 679 )1969نیز چاپ شده است) ،به اجبار یا به تقلب منعقد شده است .هیچیک از مقـررات
عهدنامه را نمیتوان در مفهوم ماده  01کنوانسیون وین ،با اصول و ضوابط الزمالرعایه حقـوق بـینالملـل (Jus
) cogensمغایر دانست .بنابراین ،چیزی حاکی از اینکه عهدنامه از ابتدا باطل و بالاثر بوده ،وجود ندارد.
 .30دیوان بینالمللی دادگستری در رأی فوقالذکر مورخ  04مه [ 3322سوم خردادماه  ]3103خود در پرونـده
کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایاالت متحده در تهران ،نظر داد که عهدنامه حداقل تا تـاریخ  03نـوامبر 2[ 3323
آذرماه  ]3102معتبر بوده است .صحیح است که چون ایران از شرکت در بحث خودداری کرد ،موضوع آنطور کـه
معموالً طبق اساسنامه و قواعد دیوان دادگستری ارائه می شود ،مورد بحث و استدالل قـرار نگرفـت ،لکـن دولـت
ایران طی دو نامه به دیوان دادگستری موضع خود را بیـان کـرد .ایـران در ایـن مکاتبـات بـه صـالحیت دیـوان
دادگستری ایراد گرفت ،ولی همانطور که دیوان دادگستری خود مالحظه نمود ،ایران مطلبی درباره بیاعتبار بودن
عهدنامه در تاریخ  03نوامبر [ 3323هشتم آذرماه  ،]3102یعنی هنگامی که ایاالت متحده اخـتالف را بـه دیـوان
دادگستری تسلیم کرد ،ابراز ننمود (رجوع شود به.)1980 I.C.J. at 28, 19 Int’l Legal Mat’ls at 566. :
 .31گرچه دیوان دادگستری مسأله قابل اعمال بودن عهدنامه را بیشتر در رابطه با موضوع صالحیت بررسی
نمود ،با این حال ،نتیجهگیریهای خود را در آن باره صرفاً بر مبنـای ظـاهر مسـأله ) (prima facieبـه عمـل
نیاورد ،بلکه دیوان دادگستری پس از بررسی دقیق ،نظر خود را درباره اعتبار عهدنامه در رأیی که در مورد ماهیـت
دعوا صادره کرد ،اعالم نمود .رأی دیوان دادگستری هنوز هم از قوت زیادی برخوردار است؛ چـه همـانطـور کـه
دیوان دادگستری توضیح داد ،آن دیوان میتوانست رأی را بدون پرداختن به موضوع اعتبار عهدنامه بر دو عهدنامه
دیگر که قبالً مبنای قاطعی جهت صالحیت فراهم آورده بودند ،استوار سازد (رجـوع شـود بـه :صـفحه  08همـان
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مأخذ و نیز  .)19 Int’l Legal Mat’ls at 565بهعالوه ،دیوان دادگستری این ادعا را که عهدنامـه بـه علـت
اقدامات متقابل ایاالت متحده علیه ایران غیرقابل اعمال شده است ،رد کرد (صفحات 02و  02همـان مأخـذ 19
 .)Int’l Legal Mat’ls at 565-66باالخره دیوان دادگستری در این مورد تأکید کـرد کـه «تعهـدات متقابـل
[طرفین] به منظور تضمین حمایت از اتباعشان و تأمین جانی آنها در سرزمین یکدیگر» بهویژه به «هدف اصـلی
عهدنامه مودت و فیالواقع ،هدف عهدنامهای» ،نظیر عهدنامه حاضر ،مربوط است (صفحه  02همان مأخذ و 19
.)Int’l Legal Mat’ls at 566
 .37عالوه بر رأی دیوان بینالمللی دادگستری ،دیوان داوری در سه حکم صادره قبلی خود چنین نتیجهگیری
کرده است که عهدنامه در هنگامی که ادعاهای مربوط به وجود آمده ،بر روابط فیمابین دو کشور حاکم بوده است
(حکم شماره 324ـ383ـ 3مورخ  31اوت  00[ 3320مردادماه  ]3184صادره در پرونده اینا کورپوریشن و جمهوری
اسالمی ایران ،حکم شماره 032ـ33ـ 0مورخ  33مارس  02[ 3328اسفندماه  ]3184صادره در پرونده فلـپس داج
کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایران ،قرار اعدادی شماره 1ـ303ـ 03مورخ  02مارس [ 3328هفتم فروردینمـاه
 ]3180صادره در پرونده سدکو اینک و شرکت ملی نفت ایران (کـه در  25 Int’l Legal Mat’ls at 629نیـز
چاپ شده است) .دیوان دلیلی نمیبیند که از این رویه عدول کند.
 .31تا حدودی رأی دیوان بینالمللی دادگستری ،پیشاپیش پاسخی به این استدالل خواندگان که تغییر اوضاع
و احوال و تخلفات از عهدنامه سبب فسخ آن گردیده ،میدهد .مهمترین رویدادهایی کـه در تأییـد ایـن اسـتدالل
مورد استناد واقع شده (یعنی انقالب اسالمی ،حمله به سفارت ایـاالت متحـده در تهـران ،گروگـانگیری کارکنـان
سفارت و دستورات بعدی ریاست جمهوری برای بلوکه کردن و کوشش برای نجات گروگانهـا) همگـی پـیش از
صدور رأی دیوان بینالمللی دادگستری مبنی بر معتبر بودن عهدنامه ،به وقوع پیوسته است .در هر صورت ،نیـازی
نیست که دیوان معلوم کند که آیا این رویدادها از لحا کیفی وکمی از نوع تغییراتی بودهاند که خـتم عهدنامـه را
مطابق با قواعد عرفی حقوق بینالملل مصرح در ماده  80کنوانسیون وین ،توجیه کند یا خیـر .همـانطـور کـه در
ماده  80تصریح شده ،تغییر اوضاع و احوال هرگز خودبهخود موجب ختم عهدنامه ای نمیگـردد .ایـن همـواره بـا
طرفین است که پیامدهای این تغییر را ارزیابی نمایند و چنانچه یک یا هر دو طرف به این نتیجه برسند کـه ایـن
پیامدها قانوناً ختم عهدنامه را توجیه میکند ،اقدامات الزم را در این زمینه به عمل آورند .همـین مطلـب در مـورد
نقض عهدنامه به وسیله یک طرف نیز صادق است.
 .30از سوی دیگر ،رویدادهایی که در سالهای  3322 ،3323 ،3322اتفاق افتاد و باعث تغییر انقالبی دولـت
در ایران ،اشغال سفارت ایاالت متحده در تهران و توقیـف طـوالنی اتبـاع آن کشـور بـهعنـوان گروگـان گردیـد،
نمی توانست در اجرای عهدنامه بی اثر باشد .روشن است که آن بخش از عهدنامه که ناظر بر روابط کنسولی اسـت
با بسته شدن کنسولگریهای هر دو کشور و قطع روابط دیپلماتیک به حالت تعلیق درآمد .اجرای مواد مربـوط بـه
طرز رفتار هریک از دو کشور با اتباع کشور دیگر ،در اثر ناآرامیها و اغتشاشات داخلی که قبل از انقالب و توأم بـا
آن در ایران به وقوع پیوست و مدتها پس از تشکیل دولـت جدیـد ادامـه یافـت و نیـز اقـدامات متقابـل رئـیس
جمهوری ایاالت متحده در رابطه با آن بحران ،به میزان زیادی مختل گردید .این حوادث ،عمالً موجب قطع کامل
مراودات بین دو کشور تا پس از انعقاد بیانیههای الجزیره شد .بدیهی است که در بررسی شمول عهدنامه نسبت به
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حقایق معینی در طول این دوره باید این زمینه حقوقی و حقیقی را در نظر گرفت ،لکن از این امر الزاماً این نتیجـه
به دست نمیآید که عهدنامه دیگر قابل اعمال نبوده ،زیرا بنا به گفته دیوان دادگستری« ،عهدنامه دقیقاً در موقـع
بروز مشکالت حداکثر اهمیت را پیدا میکند» (رجوع شود بـه :صفحـــه  02پرونــده کارکنـــان دیپلماتیــک و
کنسـولی ایاالت متحده در تهران ،مــذکور در فـوق و  .)19 Int’l Legal Mat’ls at 566بنابراین ،عهدنامـه
در اثر تغییر اوضاع و احوال ویا تخلفات ادعایی از آن فسخ نشده است.
 .34اخطار رسمی فسخ عهدنامه در هر مورد ضروری نیست .نیت یک طرف برای پایان دادن بـه عهدنامـه را
می توان از نحوه رفتار وی استنباط کرد .با این حال ،چنین رفتاری فقط در صورتی میتواند بـه رد و نفـی ضـمنی
عهدنامه تعبیر شود که بهروشنی حاکی از نیت طرف مربوط بـه فسـخ آن باشـد .در مـورد حاضـر ،دیـوان نتیجـه
میگیرد که رفتار طرفین در تمام مواقع مربوط آنچنان نبوده که یک چنین نتیجهگیری را تجویز نماید.
 .31همینطور دیوان با این موضوع که حصول توافق در مورد بیانیههای الجزایـر در ژانویـه  3323در حکـم
فسخ عهدنامه میباشد ،موافق نیست .بیانیههای الجزایر فصل نهایی بحران شدیدی بود که روابط بین دو کشور را
در سالهای  3323و  3322مختل ساخته بود .به عبارت بیانیه دولـت جمهـوری دموکراتیـک و مردمـی الجزایـر
(بیانیه عمومی) ،بیانیهها نتیجه مذاکرات درباره تعهداتی بود «که هریک [از طرفین] آماده اسـت بـرای حـل ایـن
بحران در چارچوب چهار شرط ذکر شده در مصوبه مورخ  33آبان  0[ 3103نوامبر  ]3322مجلس شورای اسالمی
ایران به عمل آورد» .آزادی  00تبعه امریکا و رفع انسداد از داراییهای ایران در بیانیههـا مقـرر گردیـده ،ولـی در
آنها ذکری از عهدنامه به میان نیامده است .اشاره کلی به «تغییر اوضاع و احوال» را در مـاده پـنج بیانیـه حـل و
فصل دعاوی که مربوط به قانون مورد اعمال دیوان داوری است ،نمیتوان بهعنوان اعالم نیت طرفین برای فسخ
عهدنامه تعبیر یا به منزله تصمیمی دایر بر فسخ عهدنامه برچنین اساسی تلقی نمود.
 .33قبل از بیانیههای الجزایر ،ایران اگر مقتضی میدانست بهسهولت می توانست عهدنامه را کانلمیکن کند.
به موجب روش مقرر در بند  1ماده بیست و سه عهدنامه ،چنین تصمیمی در هر زمانی قابل ابالغ ویا به هر وسیله
آگهی دیگری قابل اعالم بود .اگر به نظر ایران رأی دیوان بینالمللی دادگستری دایـر بـر معتبـر بـودن عهدنامـه
اشتباه بود ،ایران مطمئناً میتوانست با دادن اخطار صریح فسخ ،هر نوع شک و تردیدی را برطرف نماید .در پرونده
آزمایشهای هستهای (استرالیا علیه فرانسه) 3321 ،دیوان دادگستری بینالمللی ( 33قرار تـأمین مـورخ  00ژوئـن
 /3321اول تیرماه  )3100پس از صدور رأی دیوان بینالمللی دادگستری در مورد موقعیت فرانسه بهعنـوان امضـا
کننده قانون عمومی داوری که فرانسه آن را بیاثر و متروک میشمرد ،ولی دیوان دادگستری صالحیت خود را بر
آن قانون بنا نهاده بود ،دولت فرانسه بدین نحو عمل کرد .یعنی فرانسه ،ضمن اعالم مجـدد موضـع خـود ،رسـماً
قانون را مردود خواند؛ اما ایران پس از صدور رأی دیوان دادگستری در مورد عهدنامه ،به چنین اقدامی دست نزد.
 .311به دالیل پیشگفته ،دیوان داوری دلیلی نمییابد که طرفین ،شرایط مربوط به رفتار با اتبـاع [دو دولـت]
عهدنامه را درزمان وقوع رویدادهایی کـه ادعـا بـدان مربـوط اسـت ،فسـخ شـده یـا بـه حالـت تعلیـق در آمـده،
میشمردهاند.
 .313خواندگان استدالالت دیگری نیز عنوان کرده ،و میگویند که حتی اگرعهدنامه معتبر هم تلقی شود ،به
چهار دلیل نسبت به مصادره عالیق اموکو در خمکو قابل اعمال نیست )3 :عالیق اموکو در خمکو به مفهوم بند 0
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ماده چهار عهدنامه «دارایی» محسوب نمیشود )0 ،عهدنامه حق ایران را در مورد ملی کردن صریحاً بـه رسـمیت
شناخته )1 ،عهدنامه فقط حقوق و تعهداتی را برای ایران و ایاالت متحده ایجـاد مـیکنـد و کـاری بـه حقـوق و
تعهدات اشخاص خصوصی ندارد و  )4ایاالت متحده و اتباع آن نمی توانند از ضابطه خاص غرامت که در عهدنامه
ذکر شده بهرهمند شوند ،زیرا این عهدنامه منبعث از رفتار غیرقانونی ایاالت متحده بوده است .دیـوان داوری ایـن
استدالالت را به ترتیب معکوس مورد بحث قرار خواهد داد.
 .310نتیجهگیری دیوان دایر بر اینکه عهدنامه در زمان مصادره معتبر بوده ،تکلیـف آخـرین ایـراد را تعیـین
میکند .از آنجا که عهدنامه معتبر بوده ،حقوق و تعهدات مقرر در آن طبق شرایط عهدنامه معتبر و قابل اجرا بوده
است.
 .311به مسألهای که در ایراد سوم مطرح شده ،یعنی اینکه آیا عهدنامه حقـوق و تعهـداتی بـرای اشـخاص
خصوصی ایجاد کرده یا نکرده ،نمیتوان به صورت انتزاعی پاسخ گفت ،بلکه فقط میتـوان بـا رجـوع بـه شـرایط
عهدنامه و روشهای موجود برای اجرای آن ،مسأله مزبور را حل کرد .معهذا بحثی در ایـن نیسـت کـه برخـی از
شرایط عهدنامه ،از جمله ماده چهار ،ضوابطی رفتاری تعیین کرده که هر طرف باید با اتباع و شـرکتهـای طـرف
دیگر طبق آن ضوابط عمل کند .بنابراین ،اتباع و شرکتهای مربـوط حـق دارنـد کـه دربـارهشـان [براسـاس آن
ضوابط] رفتار شود .در یک جریان قضایی در یک دیوان بینالمللی نظیر دیوان داوری حاضر که مـاده پـنج بیانیـه
حل و فصل دعاوی صریحاً بدان اجازه داده که اصول و قواعد حقوق بینالملل را به کار بندد ،منوط بودن یا نبودن
اجرای حقوق و مقررات عهدنامه به وسیله دادگاههای داخلی به تصویب قانون که مقررات عهدنامه را جزء قـوانین
کشور نماید ،حائز اهمیت نیست.
 .317همانطور که در زیر مورد بحث بیشتری قرار گرفته ،عهدنامه حق هر طرف را در مـورد ملـی کـردن
داراییهای اتباع و شرکتهای طرف دیگر تحت شرایط معینی به رسمیت شناخته است .این شناسایی به این معنا
نیست که هر نوع ملی کردنی خودبهخود مشروع است ،زیرا فقط در صورتی ملی کردن ،مشروع شناخته مـیشـود
که شرایط مندرج در ماده چهار ایفا گردد .دیوان در قسمتهای بعدی این حکم به این مسأله که آیا مصادره مـورد
بحث در اینجا طبق شرایط عهدنامه صورت گرفته است یا نه ،رسیدگی خواهد کرد.
 .311ایراد اول خواندگان به شمول عهدنامه به مصادره مورد بحث در اینجا ،بسیار مفصلتر از بقیه ایـرادات
بیان شده است .خواندگان اظهار میدارند که  )3عالیق مالکانه خواهان در خمکو را نمیتوان در مفهوم بند  0ماده
چهار عهدنامه «دارایی» شمرد و  )0اموکو ،طرف قرارداد خمکو و مالک  02درصـد سـرمایه خمکـو یـک شـرکت
سوئیسی است که حقوق مالکانه آن مشمول حمایت عهدنامه نیست.
 .310قسمت اول استدالل خواندگان ،یعنی عدم شمول مقررات عهدنامه به مصادره حقوقی کـه خواهـان بـه
موجب قرارداد خمکو دارد ،با اعتراف آنها دایر بر اینکه کانلمیکن کردن قرارداد خمکو توسط ایـران بـه اسـتناد
قانون ماده واحده را می توان به ملی کردن تعبیر کرد ،مباینت دارد .عالوه بر این ،خواندگان صریحاً اظهار میدارند
که در مسائل ملی کردن « ...مبنایی برای تمیز بین دارایی واقعی و حقوق قراردادی وجود ندارد ،چـه هـر دو تـابع
حق تملک دولتند».
 .314با اینکه تصدیق این امر بهتنهایی برای رد استدالل خواندگان کافی است ،دیوان خاطرنشان مـیسـازد
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که در بند  0ماده چهار مطلبی که دال بر آن باشد که کلمه «دارایی» به گونهای که در آن بند به کـار رفتـه فقـط
باید به صورتی تعبیر شود که حقوق در داراییهای عینی را در بر گیرد ،دیده نمیشود .برای توجیـه چنـین تفسـیر
مضیقی که نه با کاربرد متداول کلمه سازگار و نه با شرایط صریح عهدنامه که نه فقـط «امـوال» ،بلکـه «حقـوق
مربوط به اموال» را نیز مورد حمایت قرار داده ،منطبق است ،هیچ توضیح قانعکنندهای داده نشده است.
 .311بهوضوح هدف جمله دوم بند  0ماده چهار ،حمایت از اموال اتباع یک طـرف در برابـر مصـادره توسـط
طرف دیگر است .مصادره که میتوان آن را بهعنوان انتقال اجباری حقوق مالکانه تعریف کرد ،میتواند هر حقی را
که قابل داد و ستد بازرگانی باشد ،یعنی آزادانه فروخته و خریداری شود و لذا ارزش پولی داشته باشد ،در بر گیـرد.
همانطور که در خود قرارداد خمکو صریحاً تصدیق شده حقوقی کـه در آن قـرارداد ایجـاد گردیـده دارای چنـین
ارزش پولی بودند .ماده  02مقرر میدارد که تحت شرایط معینـی سـهام هـر طـرف را مـیتـوان بـه شـرکت یـا
شرکتهای دیگری منتقل نمود و ماده  04به پتروشیمی حق میداد که در خاتمه قرارداد خمکـو سـهام اموکـو را
خریداری نماید .از آنجا که عالیق اموکو به موجب قرارداد خمکو دارای چنین ارزش اقتصادی است ،کانلـمیکـن
نمودن این عالیق به استناد قانون ماده واحده را میتوان ملی کردن به شمار آورد.
 .313به طور کلیتر ،اگر بند  0ماده چهار بنا بر ماهیت حقوق مصادره شده ،بدینگونه قابل تفسیر باشـد کـه
حمایت فقط در برابر انواع خاصی از مصادره به عمل میآید و در برابر انواع دیگر مصادره تضـمینی وجـود نـدارد،
چنین تفسیری نادرست خواهد بود .هرگونه تفسیری از واژه «دارایی» بدین معنـا ،در چـارچوب مفهـوم بنـد «ب»
ماده  10کنوانسیون وین «نتیجهای آشکارا عبث و غیرمنطقی» به دسـت خواهـد داد .بنـابراین نمـیتـوان چنـین
تفسیری را پذیرفت.
 .331در رابطه با این ایراد خواندگان که اموکو ،بهعنوان یـک شـرکت سوئیسـی مشـمول حمایـت عهدنامـه
نیست ،دیوان داوری قبول دارد که حمایت قضایی مقرر در عهدنامه فقط شامل اتباع طرفین عهدنامه است .اموکو،
بهعنوان یک شرکت سوئیسی به همانگونه که مجاز نیست نزد این دیوان داوری که طبـق بیانیـه حـل و فصـل
دعاوی فقط میتواند به ادعاهای اتباع ایران یا ایاالت متحده رسیدگی کند ،طرح دعوا نماید ،نمیتوانـد بـه چنـین
حمایتی استناد کند .ولی در پرونده حاضر ،خواهان پرونده اموکو نیست ،بلکـه اموکـو اینترنشـنال فـایننس ،یعنـی
شرکت امریکایی است که مالکیت و کنترل تام اموکو را در دست دارد .اموکو اینترنشنال فایننس بـه مفـاد بنـد 0
ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی استناد میکند که «ادعاهای اتباع» را شامل موارد زیر میشمارد:
ادعاهایی که بهطور غیرمستقیم از طریق مالکیت سرمایه ویا سـایر عالیـق مـالی در مـورد اشـخاص حقـوقی در
مالکیت این اشخاص بودهاند ،مشروط به اینکه میزان مالکیت چنین اتباعی مجتمعاً در زمـان اقامـه ادعـا ،بـرای
کنترل شرکت یا شخص حقوقی دیگر در حد الزم بوده و عالوه بر آن مشروط بـه ایـنکـه شـرکت ویـا شـخص
حقوقی ،خود در چارچوب این بیانیه حق اقامه دعوا نداشته باشد.
 .333این تقریر مفصلتر از عبارت کوتاه «عالیق مالی» مندرج در بند  0ماده چهار عهدنامه اسـت و شـامل
ویژگیهایی است که دامنه شمول آن را به میزان قابل مالحظهای محدود میسازد .لکـن گذشـته از آن ،در معنـا
فرق چندانی نیست .عالیق مالی که حسب ادعا مورد حمایت عهدنامه است ،متعلق به اموکو نبوده ،بلکه به اموکـو
اینترنشنال فایننس تعلق دارد .عبارت «عالیق مالی» درکاربرد عادی اشاره به عالیقی دارد که یک واحد میتوانـد
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در دارایی واحد دیگری داشته باشد .اگر چنین عالیقی متعلق به تبعه یکـی از طـرفهـای عهدنامـه باشـد ،در آن
صورت ،مشمول حمایت عهدنامه میگردد (رجوع شود به :زیرنویس شماره  ،3صفحات  00و ( 01مـتن انگلیسـی)
حکم شماره 123ـ303ـ 1مورخ هفتم ژوییه  38[ 3322تیرمـاه  ]3188صـادره در پرونـده سـدکو اینکورپوریتـد و
شرکت ملی نفت ایران) .بر این اساس ،دیوان نتیجه میگیرد که حقوق استنادی خواهان مشمول بند  0ماده چهار
عهدنامه است که لهذا قابل اعمال میباشد.
دو) حقوق بینالملل عرفی

 .330در روابط دو کشور ،عهدنامه بهعنوان قانون خاص جایگزین قانون عام ،یعنی حقوق بینالملل عرفـی شـده
است .معذلک این بدان معنا نیست که جایی برای حقوق بینالملل عرفی در پرونده حاضر وجود نـدارد .بـرعکس،
قواعد حقوق عرفی ممکن است در تکمیل موارد سکوت احتمالی عهدنامه و به دست دادن معنای عبارات تعریـف
نشده در متن آن و به طور کلی در کمک به تفسیر و اجرای شرایط آن مفید باشند.
 .331در این مورد ،جا دارد که مقررات بند  0ماده چهارعهدنامه با قواعد عرفـی حقـوق بـینالملـل در زمینـه
مصادره مقایسه شود .رأی دیوان دائمی دادگستری بینالمللی در پرونده پارهای از عالیق آلمان در سـیلزی علیـای
لهستان (آلمان علیه لهستان)( 1926 P.C.I.J., Ser A,No 7 ،حکـم مـورخ  00مـه /3308چهـارم خردادمـاه
 )3120تجلی بارز این قواعد است .همانطور که در این پرونده منعکس گردیده ،اصول حقوق بینالملل که بهطور
کلی قریب شصت سال پیش در مورد رفتار با خارجیان پذیرفته شد ،در اصل احترام به حقوق تفویض شده قائل به
استثنائات بسیار معدودی شده است .دیوان دائمی دادگستری ،از جمله ایـن اسـتثنائات فقـط «مصـادره بـه خـاطر
مصالح عامه ،تصفیه قضایی ویا اقدامات مشابه» را ذکر کرده است (ص  00همان مأخذ) .از آن زمان ،تحول بسیار
مهمی در حقوق صورت گرفته ،بدین معنا که حق دولتها در ملی کردن اموال بیگانگان بـه خـاطر مصـالح عامـه
بهتدریج پذیرفته شده است .امروزه ،این حق باالتفاق ،حتی از طرف دولتهایی که اصل حاکمیت دائـم بـر منـابع
طبیعی را که اکثریت دولتها آن را شالوده حقوقی چنین حقی میدانند ،مردود میشمارند ،پذیرفته شده است.
 .337اهمیت این تحول از این واقعیت نشأت میگیرد که ملی کردن عموماً بهعنوان انتقال فعالیت اقتصـادی
از مالکیت خصوصی به بخش عمومی ،تعریف میشود .این کار با مصادره داراییها یا سـرمایه یـک مؤسسـه ،بـه
منظور حفظ موجودیت آن مؤسسه به صورت یک واحد فعال تحت کنترل دولت عملی میگـردد .در ملـی کـردن
نوین اکثراً چند مؤسسه مشابه تحت مالکیت دولت قرار میگیرد و حتی ممکن است کلیه مؤسسـات یـک صـنعت
خاص به تملک دولت درآید .بنابراین ،در مقایسه با مصادره به روش سنتی جهت مصالح عامه ،ملی کـردن نـوین
ممکن است به ضبط اموال خصوصی به مقادیر بسیار عظیمتری بینجامد و از لحا کیفی هم بسیار متفاوت است،
زیرا این امر همواره با اولویتهای سیاسی خاصی پیوند دارد .به این دالیل و به دلیل آنکه ملـی کـردن نـوین در
مورد مؤسسات فعال ،به صورتی که هستند ،اعمال میشود ،مسائل حقوقی خاصی را بهویژه در رابطـه بـا موضـوع
غرامت ،مطرح میسازد.
 .331مقررات بند  0ماده چهارعهدنامه باید با توجه به این سابقه تعبیر گردد ،زیرا باید فرض بر این باشد کـه
مذاکرات مربوط به عهدنامه در یک چنین زمینه حقوقی صورت گرفته است .با اینکه مقررات عهدنامه به صـورت
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منفی انشا شده و در آن بر اصل احترام به اموال بیگانگان تأکید گردیده ،ولی در حکم تصدیق صـریح حـق ملـی
کردن است .با بیان اینکه «این اموال» ،جز به منظور نفع عامه ...گرفته نخواهد شد» ،عهدنامه مصادرهای را کـه
به دلیل نفع عامه موجه باشد ،تلویحاً مشروع میشمارد که دقیقاً قاعده حقوق بینالملل عرفی است.
 .330شرط دیگر مصادره مشروع که در همان بند مقرر شـده «پرداخـت فـوری و عادالنـه غرامـت» ،یعنـی
تعهدی است که آن نیز بهعنوان یک قاعده کلی حقوق بینالملل عرفی پذیرفته شده است .با اینکه در معـدودی
از قطعنامهها که هیأتها یا کنفرانسهای بینالمللی ،از جمله مجمع عمومی سازمان ملل متحـد صـادر کـردهانـد،
وجود یک قاعده بینالمللی بدین معنا مورد تردید قرار گرفته (رجوع شود بـه ویـژه :بـه منشـور حقـوق و تکـالیف
اقتصادی دولتها  )G.A. Res 3281 (XXIX) 12 December 1974معذلک قطعنامههای دیگـری کـه
کم تر بحث انگیزند ،مثل قطعنامه شماره  (XVII) 3221مجمع عمومی (  34دسامبر  01 / 3380آذرمـاه )3143
راجع به حاکمیت دائم بر منابع طبیعی ،وجود چنین قاعدهای را تأیید میکنند .عالوه بـر ایـن ،دیـوانهـای داوری
بینالمللی عموماً قاعده مزبور را مورد توجه قرار داده و اعمال مینمایند و این قاعده در رویه دولتهـا ،بـهویـژه در
کنوانسیونهای متعدد مربوط به رفتار با اموال بیگانگان ویا در حل و فصل اختالفات ناشی از ملی کردن ،منعکس
گردیده است .هر دو طرف در لوایح خود به تعدادی از این احکام و کنوانسیونها اشاره کردهاند.
عهدنامه در این خصوص صرفاً نمونه دیگری از این رویه است.
 .334قواعد عرفی حقوق بینالملل در مورد تعیین نوع و میـزان غرامـت قابـل پرداخـت و همچنـین شـرایط
پرداخت غرامت ،انسجام کمتری دارد .این قواعد موضوع بحثها و مجادالت حادی بوده و هست که نتیجه آنهـا
تا حدی مبهم است .در حال حاضر ،واژههایی نظیر «فوری ،کافی و مؤثر»« ،کامل»« ،عادالنه»« ،کافی»« ،کافی
با در نظر گرفتن کلیه اوضاع و احوال مربوط»« ،منصفانه» و غیره ،برای تعیین و تقیید غرامت قابـل پرداخـت بـه
کار می روند و به معانی بسیار متفاوتی تفسیر میشوند .طرفین عهدنامه با انتخاب عبارت «غرامت عادالنـه» و بـا
ذکر موارد مشمول این عبارت در جمله آخر بند  0ماده چهار ،راجع به موضع مشترکی درخصوص این مسأله توافق
کردند .ولی نحوه انشای جمله ،مسأله روشی را که باید در تعیین ارزش مال یا عالیق مالی که مصادره شده مـورد
استفاده قرار گیرد ،حل نمیکند.
ب) اعمال قانون در مورد حقایق پرونده حاضر

 .331خواهان پنج استدالل در تأیید ادعای خود دایر بر نامشروع بودن مصادره اقامه میکند )3 :مصادره «مطلقـ ًا
به هیچ اجازه قانونی با رعایت تشریفات قانونی ایران متکی نبوده است» )0 ،هیچگونه غرامتـی پرداخـت نشـده و
قبل از ضبط نیز هیچگونه پیشنهاد پرداخت غرامت داده نشده است )1 ،مصـادره تبعـیضآمیـز بـوده )4 ،مصـادره،
قرارداد خمکو ،از جمله مواد تثبیتکننده آن را نقض کرده و  )0انگیزه تصمیم به مصادره مصالح عامه نبوده ،بلکـه
شانه خالی کردن از تعهدات قراردادی و عدم پرداخت سهمی از سود بوده است .خواندگان کلیه این اسـتدالالت را
مردود میشمارند .دیوان این استداللها را به ترتیب در زیر بررسی خواهد کرد.
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یک) تخلف ادعایی از قوانین ایران

 .333بنا به اظهار خواهان ،مصادره حقوق وی در قرارداد خمکو ،با قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصـوب 3144
( )3380که در این هنگام معتبر بوده ،مغایرت داشته است .طبق آن قانون چنین قراردادی پس از انعقاد و تصویب
دولت و کمیسیونهای صالحه مجلسین قابل اجرا خواهد بود .خواهان مضافاً مدعی است که هیچ قانون یا فرمانی
اجازه مصادره را نداده و لذا این عمل هیچگونه مبنای قانونی ندارد .خواهان به چند دلیل این مطلب را کـه قـانون
ماده واحده و تصمیم کمیسیون خاص چنین مبنایی را فراهم میآورند ،رد میکند .اوالً قانون ماده واحده و تصمیم
کمیسیون خیلی دیر تصویب و اعالم گردید ،زیرا به گفتـه خواهـان مصـادره تـا اول اوت [ 3323دهـم مردادمـاه
 ،]3102یعنی متجاوز از پنج ماه قبل از وضع قانون ماده واحده صورت گرفته بود .ثانیاً قـانون مـاده واحـده اجـازه
مصادره اموال را نداده یا آن را تأیید نکرده است ،هدف آن منحصراً این بود که به کمیسیون خاص اجازه دهد کـه
قراردادها را «کانلمیکن» اعالم نماید .ثالثاً تصمیم کمیسیون خاص خود غیرقانونی بـوده اسـت ،زیـرا کمیسـیون
مزبور از روش منصفانهای پیروی نکرده و برای اعالمنظر خود هیچگونه مبنای قـانونی نداشـت .بـاالخره تصـمیم
مزبور به معنای ملی کردن نبوده ،بلکه صرفاً قرارداد خمکو را رد و نفی («کانلمیکن») کرده است.
 .301معموالً انطباق [مصادره] با قوانین داخلی بهعنـوان شـرط الزم ملـی کـردن مشـروع از لحـا حقـوق
بینالملل ،ذکر نمیشود و عهدنامه نیز چنین شرطی را عنوان نکرده است .بنابراین ،اطمینانی نیست که این امـر از
الزامات حقوق بینالملل باشد .سابقه و رویه قضایی از این لحا چندان سودمند نیست .در مــواردی که به تخلف
از قوانین داخلی استنـاد میشــود ،چنین تخلفــی اغلب بهعنوان دلیل عـــدم اجـــرای یکی از شرایط مقـرر در
حقوق بینالملل ،مثـل وجــود مصالح عامه ،نظیر پرونده امکو ایژیا که خواهــان ذکر کــرده اسـت (امکـو ایژیـا
کورپوریشن و جمهوری اندونزی)24 Int’l Legal Mat’ls 1022,1030-31 paragraph 190 (1985) ،
ویا پرداخت غرامت تشریح میگردد.
 .303به هر تقدیر ،قضاوت در مورد انطباق مصادره با قوانین ایران مستلزم مشخص کـردن نظـرات متفـاوت
طرفین در مورد حقایقی است که ملی کردن را تشکیل میدهند .اکنون الزم است که این حقایق با دقت بیشتری
بررسی شوند.
 .300همانطور که در باال ذکر شد ،خواهان مدعی است وقتی که رئیس هیأت مـدیره پتروشـیمی «رسـماً»
اعالم کرد که ایران در نظر دارد کلیه عالیق خارجی در صـنعت پتروشـیمی را خریـداری نمایـد» و «بـاالخص از
عالیق اموکو اینترنشنال درخمکو ،بهعنوان یکی از سرمایهگذاریهایی که ایران درصدد خرید آن است ،نام بـرد»،
پتروشیمی و شرکت نفت مقارن آوریل « 3323درصدد برآمدند که بـرخالف قـرارداد ،خمکـو [اموکـو] را از نقـش
قانونی خود در مدیریت خمکو برکنار سازند».
خواهان ،وقایع و تصمیمات زیر را بهعنوان عواملی که تا اول اوت [ 3323دهـم مردادمـاه  ]3102مصـادره را
تحقق بخشیدهاند ،برشمرده است:
رئیس هیأت مدیره پتروشیمی در مه  3323به اموکو اطالع داد که به اتباع امریکایی که در اسـتخدام خمکـو
بوده و به دالیل امنیت جانی در دسامبر  3322مجبور به ترک ایران شده بودند ،اجازه برگشت ایران داده نخواهـد
شد.
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همین شخص ،طی نامه مورخ ششم تیرماه  02[ 3102ژوئن  ]3323به خمکو اطالع داد کـه از ایـن بـه بعـد
پتروشیمی فروش محصوالت «مجتمعهای» پتروشیمی ،از جمله محصوالت خمکو را به دست خواهد گرفت .این
خطمشی در جلسه مورخ  38تیرماه [هفتم ژوییه] هیأت مدیره خمکو صریحاً رد شد.
با این وصف ،پتروشیمی و شرکت نفت در  02تیرماه  33[ 3102ژوییه  ]3323تصمیم گرفتند که فروش کلیه
مایعات تولیدی خمکو را شرکت نفت و فروش کلیه گوگرد تولیدی خمکو را پتروشـیمی عهـدهدار خواهنـد شـد و
عواید حاصل از کلیه فروشها به حساب پتروشیمی واریز گردیده و پتروشیمی کلیه هزینههای خمکـو را پرداخـت
خواهد کرد.
پتروشیمی طی نامه مورخ  08تیرماه  32[ 3102ژوییه  ]3323به مدیرعامل خمکو دستور داد کـه تصـمیمات
فوقالذکر را به موقع اجرا گذارد.
مدیرعامل خمکو طی نامه مورخ  02تیرماه  32[ 3102ژوییه  ]3323موافقت کرد که این دستورات را به مورد
اجرا گذارد.
سود سهامی که در مجمع مورخ  38تیرماه [ 3102هفتم ژوییه  ]3323صاحبان سـهام خمکـو اعـالم گردیـد،
هرگز به اموکو پرداخت نشد و اموکو از سال  3322چیزی از وامها و سود سهامی کـه طبـق قـرارداد خمکـو حـق
داشته دریافت کند ،دریافت نکرده است.
 .301بنا به اظهار خواهان« ،اثر جمعی» این اقدامات این بوده که «اموکو اینترنشنال قبل از فرا رسـیدن اول
اوت [ 3323دهم مردادماه  ]3102از حقوقی که طبق قرارداد خمکـو داشـته و نیـز از عالیقـش در خمکـو کـامالً
محروم گردد» ،به نحوی که «حقوق اموکو در آن قرارداد ،از جمله عالیـق مالکانـه وی در خمکـو مصـادره شـده
بود» .رویدادهای بعدی ،بهویژه اعالمیه مورخ  04آبانماه  30[ 3102نوامبر  ]3323کفیل وزارت خارجه ایران دایر
بر اینکه «کلیه داراییهای امریکا در ا یران ملی شده است» و تلکـس مـورخ سـوم دیمـاه  04[ 3103دسـامبر
 ]3322وزیر نفت ایران که در آن به اموکو اطالع داده شد که کمیسیون خاصی که طبق قانون ماده واحده تشکیل
یافته قرارداد خمکو را «کانلمیکن» اعالم نموده ،رد و نفی قرارداد خمکو و مصادره را «تأیید کرد».
 .307از این اظهارات چنین بر میآید که خواهان به یک اقدام واحد ملی کردن استناد نمیکند ،بلکـه معتقـد
است که مصادره حقوق قراردادی و عالیق مالی اموکو نتیجه یک سلسـله تصـمیماتی بـوده کـه شـرکت نفـت و
پتروشیمی از ماه مه تا ژوییه  3323اتخاذ کردهاند و هیچیک از آن تصمیمات را نمیتوان بهتنهایی مصادره خواند.
به عبارت دیگر ،مصادره نه یک عمل حقوقی مجزا و مشخص ،بلکه نتیجه فرایندی بوده که چنـدین مـاه بـه
طول انجامیده است .اول اوت [ 3323دهم مردادماه  ]3102که خواهان آن را تاریخ مصادره میخوانـد ،مقـارن بـا
هیچ اقدام خاصی یا اتفاق معینی نبوده ،بلکه آن تاریخ به دلیل سهولت امر ،بهعنوان روز اول نخستین مـاه بعـد از
موقعی که خواهان حسب ادعای خود ،از حقوق خود کامالً محروم ،انتخاب شده است.
 .301دیوان داوری با این نظر که مصادرهای که در این پرونده صورت گرفته ،ماحصل فرایندی طوالنی بوده،
موافق است ،لکن به نظر دیوان در آغاز کار و تا مدتی نسبتاً طوالنی ماهیت دقیق این فرایند مبهم بوده است .بـه
گفته خواهان ،سرآغاز این فرایند اعالمیه مدیرعامل پتروشیمی دایر بر این بود که ایران درصدد است کلیه عالیق
خارجی را در صنعت پتروشیمی خریداری نماید .اسناد تسلیمی خواهان حاکی از این است که قصـد خریـد عالیـق
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اموکو در خمکو در اوایل کار به اموکو اطالع داده شد و هر دو طرف موافقت کردند که برای این منظور شروع بـه
مذاکره کنند .در صورتجلسه نشست مورخ  02تیرماه  33[ 3102ژوییـه  ]3323کـه طـی آن تصـمیم گرفتـه شـد
شرکت نفت و پتروشیمی فروش محصوالت خمکو را برعهده گیرند ،صریحاً به این مذاکرات اشاره شده اسـت .در
تلکس مورخ ششم اوت  30[ 3323مردادماه  ،]3102یعنی پس از تاریخی که خواهان معتقد است مصادره به اتمام
رسیده ،اموکو صریحاً به مذاکراتی که بین طرفین در مورد خرید عالیق اموکو در خمکـو در جریـان بـوده ،اشـاره
نموده و آنها را در تأیید اعتراض خود نسبت به اقدامات متخذه جهت فروش محصوالت خمکوـ که بـه نظـر وی
«در حکم ملی کردن است» ،مورد استناد قرار میدهد.
 .300با توجه به این حقایق ،برای دیوان قبول این فـرض کـه مصـادره در اول اوت [ 3323دهـم مردادمـاه
 ]3102صورت گرفته ،دشوار است .این امر کامالً محرز است که در این موقع و حـداقل از آوریـل  3323بـه بعـد
ایران تصمیم داشته است سهم اموکو از سرمایه خمکو را بخرد .همینطور روشن است که اموکـو بـه ایـن نتیجـه
رسیده بود که در شرایط حاکم بر کشور ،در صنعت پتروشیمی ایران آیندهای بـرای وی نیسـت .هـر دو طـرف در
مورد ختم مشارکت اموکو در خمکو تا اندازه زیادی موافق بودند .در آن وقت ،راه مورد نظر طرفین بـرای نیـل بـه
چنین نتیجهای این بود که شرکت نفت حقـوق اموکـو را خریـداری نمایـد ،لکـن بنـا بـر اظهاراتشـان در دیـوان،
اختالفنظرهای جدی در مورد قیمت قابل پرداخت ایجاب میکرد که طرفین برای یافتن راهحلی برای این مشکل
به مذاکره پردازند.
 .304پیدا بود که مذاکرات مورد نظر مشکل و طوالنی خواهد بود ،لکن هیچیک از طرفین تردید نداشتند کـه
در نهایت امر حقوق اموکو منتقل خواهد گردید .تا حصول نتیجه این مذاکرات ،شرکت نفـت و پتروشـیمی بـر آن
شدند تصمیماتی در مورد مدیریت خمکو اتخاذ نمایند .تصمیمات مزبور نتیجه اوضاع و احوال موجـود در ایـران در
اولین ماههای بعد از تغییر انقالبی دولت بود .هیأت مدیره اموکو این تصمیمات را رد کرد ،ولی مـدیرعامل خمکـو،
علیرغم اعتراض اموکو ،آنها را به موقع اجرا گذاشت .مدارک دال بر نادیده گرفتن تصـمیم هیـأت مـدیره اموکـو
درباره این مسأله ،در این واقعیت که خواندگان در این موقع به فکر مصادره نبوده ،بلکه سـرگرم بررسـی موضـوع
خرید حقوق اموکو به قیمتی بودند که قرار بود راجع به آن توافق شود ،تأثیری ندارد.
 .301دیوان داوری از نحوه انجام مذاکرات ادعایی در ماههای بعد و یا اینکـه آیـا اصـالً مـذاکراتی صـورت
گرفته یا نه ،اطالعی ندارد .خواهان اظهار میدارد که پس از اقداماتی که در مورد فروش محصوالت به عمل آمد،
وی دیگر نمیتوانست مذاکره را دنبال نماید .در هر صورت ،رویدادهای نـوامبر  ،3323تمـامی وضـعیت را شـدیداً
دگرگون و انجام هرگونه مذاکرهای را برای هر دو طرف غیرممکن ساخت .سرانجام مقامات ایرانی موضع جدیدی
اتخاذ نموده و تصمیم گرفتند قرارداد خمکو را جزء قراردادهایی که به موجـب قـانون مـاده واحـده کـانلـمیکـن
میگردید ،قرار دهند .تصمیم کمیسیون خاص که در سوم دیمـاه  04[ 3103دسـامبر  ]3322ابـالغ و ضـمن آن
قرارداد خمکو «کانلمیکن» اعالم گردید آخرین اقدام در فرایندی بود که در آوریل  3323شروع شـد .بـهعـالوه،
این تصمیم اولین تصمیمی بود که یک مقام دولتی مستقیماً اتخاذ میکرد.
 .303خواهان میگوید که «قانون [ماده واحده] دارایی خواهان را ملی نکرد و حتی بر ضبط دارایی کـه قـبالً
صورت گرفته بود ،صحه نگذاشت ،بلکه صرفاً به کمیسیون خاص اجازه داد که قراردادها را «کانلمیکـن» اعـالم
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نماید» .خواهان اضافه میکند که کانلمیکن کردن قرارداد غیرقـانونی بـوده ،زیـرا «بـرخالف تشـریفات قـانونی
صورت گرفته و برای کانلمیکن اعالم نمودن هیچ مبنای مناسب قانونی ارائه نشده و نمیتوانسـت ارائـه شـود».
ایراد اخیر قابل تأیید نیست ،زیرا تصـمیم کمیسـیون خـاص بـه موجـب قـانون مـاده واحـده کـه دارای ماهیـت
قانونگذاری است ،اتخاد گردیده است .این واقعیت کافی است که بدان مبنای قانونی دهد.
 .311از لحا صوری ،صحیح است که کمیسیون خاص طبق مقررات قانون مـاده واحـده ،قـرارداد خمکـو را
«کانلمیکن» اعالم کرد ،ولی مسأله اصلی ،تعیین این مطلب است که چنـین تصـمیمی چگونـه بایـد در حقـوق
بینالملل که قانون حاکم است ،توصیف شود .با توجه به اهمیـت سیاسـی عظـیم قـانون مـاده واحـده در تحقـق
هدفهای انقالب اسالمی ایران ،مطمئناً نمی توان بدون توجه بـه رویـدادهایی کـه در آن زمـان در ایـران اتفـاق
می افتاد و بدون در نظر گرفتن موضع سیاسی و حقوقی دولت اسالمی در برابر رژیم سـابق ،مفهـوم حقـوقی ایـن
قانون ماده واحده را از لحا بینالمللی تعیین و مشخص نمود.
 .313قانون ماده واحده ناظر بر صنعت نفت ایران است ،که نهتنها مهمترین صنعت و منبع درآمد ایران است،
بلکه صنعتی است که از زمان حکومت ملی دکتر مصدق نقش عمدهای در سیاست ایران بازی کرده است .اینکـه
اعتصابات در صنعت نفت در قیامی که منجر به سقوط شاه و تشکیل دولت انقالبی گردید ،عامل تعیینکننده بوده
و قطع کلیه عالیق خارجی از صنعت نفت یکی از هدفهای اصلی جنبشهای انقالبی بوده ،مورد قبـول همگـان
است .از آنجا که این قبیل عالیق مبتنی بر قراردادهایی بود که پس از بازگشت شاه در سـال  3301منعقـد شـده
بودند ،مقامات جدید در اعالمیههای متعدد خود تأیید میکردند که کلیه این قبیل قراردادها مغایر بـا قـانون 3303
ملی شدن صنعت نفت ایران بوده و بنابراین ،کانلمیکن می باشند .قانون ماده واحده نه به منظـور قضـایی ،بلکـه
بیشتر برای مطابقت با این هدف سیاسی تدوین گردیده بود .معهذا این قانون کلیه پیامدهای فرضیه کانلمیکـن
کردن قراردادها را در بر ندارد ،زیرا مقرر میدارد که در صورت کانلمیکن کردن ،امکان دارد که غرامت پرداخـت
شود .در واقع ،اثر آن ملی کردن مجدد و کامل صنعت نفت و عمالً در حکم ملی کردن حقوق طرفهای خـارجی
قراردادهای کانلمیکن شده بود .عالوه بر این ،خواندگان چنین تفسیری از قانون ماده واحده را بهعنوان یک عمل
مصادره صریحاً قبول کردهاند .دیوان داوری بر این نظر است که طبق حقـوق بـینالملـل ،تفسـیر مزبـور تعریـف
صحیحی را از مفهوم واقعی قانون ماده واحده و تصمیم کمیسیون خالص به دست میدهد.
 .310بدینسان ،تجزیه و تحلیل کلیه حقایق مربوط به موضوع که دیوان از آن آگاهی دارد نشـان مـیدهـد
فرایندی که منجر به مصادره حقوق و عالیق اموکو در خمکو گردید ،تنها در تاریخ  04دسامبر [ 3322سوم دیماه
 ]3103با ابالغ تصمیم کمیسیون خاص به انجام رسید .این فرایند که متجاوز از بیست ماه قبل از تاریخ فوقالذکر
شروع شد ،به دلیل وقایع فوقالعادهای که در طول این مدت روی داد ،بسیار طوالنی بود .بهعالوه ،با گذشت زمان
جهت آن نیز تغییر یافت ،زیرا حتی اگر هدف اصلی آن انتقال حقوق و تعهدات اموکو به پتروشیمی بوده باشـد ،در
بدو امر در نظر نبوده که انتقال از طریق مصادره صورت گیرد .سرانجام این نیت با تصمیمی که روش اتخاذ آن را
الیحه قانونی تعیین کرده و قانونی بودن آن طبق قوانین ایران مورد تردید دیوان داوری نمی تواند باشد ،به تحقق
پیوست .بنابراین ،استدالل خواهان مبنی بر اینکه مصادره برخالف قوانین ایران صورت گرفته ،رد میشود.

  153مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده /جلدهشتم

دو) عدم پرداخت غرامت

 .311طبق اظهار خواهان« ،مصادره حقوق ،عالیق و دارایی که اموکو اینترنشـنال طبـق قـرارداد خمکـو داشـته
نامشروع بوده است ،زیرا غرامتی بابت آن پرداخت نشده است».
 .317خواندگان این استدالل را مردود شمرده ،تأکید میکنند که قانون ماده واحده پرداخـت غرامـت را مقـرر
داشته و به کمیسیون خاص اختیار داده که میزان آن را تعیین کند .آنان اصرار میورزند که اموکو هرگز از فرصتی
که قانون ماده واحده فراهم آورده بود استفاده ننموده و هرگـز غرامتـی درخواسـت نکـرد ،در حـالی کـه تعـدادی
موافقتنامه حل و فصل با شرکتهای مصادره شده دیگر که دارای تابعیتهای مختلف ،از جمله تابعیت امریکـایی،
بودند منعقد و عمالً غرامت آنها پرداخت شد .بنا به اظهار خواندگان ،خواهان نمی تواند از عـدم وجـود تشـریفات
صحیح قانونی شکایت کند ،چه شرکتهای مصادره شده مختار بودند کلیه اسنادی را کـه مـیخواسـتند در تأییـد
ادعاهایشان ارائه دهند ،تسلیم نمایند و کمیسیون به آنها رسیدگی میکرد .بنا به اظهار خواندگان ،اظهار خواهان
دایر برکافی نبودن غرامت نیز منطقی نیست ،چه نه خواهان و نه اموکو غرامتی مطالبه نکردند و سایر شـرکتهـا
غرامت پرداختی را کافی دانسته و آن را پذیرفتند.
 .311بند  0ماده چهار عهدنامه مقرر میدارد کـه امـوال اتبـاع و شـرکتهـای هریـک از طـرفین معظمـین
متعاهدین «بی آنکه غرامت عادالنه آنها به اسرع اوقات پرداخت شود ...گرفته نخواهد شـد» .جملـه بعـدی بـه
صورت دقیقتری اضافه میکند:
«غرامت مزبور باید به وجه مؤثری قابل تحقق باشد و به نحو کامل معادل مالی خواهد بود که گرفته شده است و
قبل از آنکه گرفته شود ویا در حین گرفتن مال قرار کافی جهت تعیین مبلـغ غرامـت و پرداخـت آن داده خواهـد
شد».
 .310مسأله ضابطه پرداخت غرامت ،یعنی اینکه «معادل کامل» چیست در بخش بعدی ایـن حکـم جزئـی
مورد بحث قرار خواهد گرفت (رجوع شود به :بخش چهارم «ج» زیر) .برای منظور فعلی ،کافی است توجه شود که
طبق عهدنامه الزم نیست که میزان غرامت در هنگام ضبط مال یا قبل از آن تعیین شود ،بلکه [عهدنامـه] صـرفاً
مقرر میدارد که در موقع مقتضی «قرار کافی داده خواهد شد» .اجرای چنـین شـرطی در مـورد مصـادرهای مثـل
مصادره موضوع پرونده حاضر که فرایند آن ،بیش از بیست ماه طول کشیده ،اشکاالتی به وجود میآورد .اما انتقال
دارایی با تصمیم کمیسیون خاص که در سوم دیماه  04[ 3103دسامبر  ]3322ابالغ گردید ،رسماً صورت گرفـت
و مقررات مربوط به پرداخت غرامت در قانون ماده واحده ذکر و لذا قرار پرداخت غرامت «در هنگام ضبط ویا پیش
از آن» داده شده است.
 .314موضوع دیگر عبارت از تعیین این است که آنچه که در قانون ماده واحده جهت پرداخت غرامـت مقـرر
گردیده ،طبق مفهوم عهدنامه «کافی» بوده یا نبوده است .تا آنجا که کلمه مزبور ناظر بر خود غرامت نبوده ،بلکه
مربوط به روش تعیین چنین غرامتی است ،در عمل چندان مورد استفاده نبـوده و مفهـوم حقـوقی خاصـی نـدارد.
دیوان با در نظر گرفتن معنای عادی کلمه ،بر این نظر است که بـرای ایـنکـه قـرار تعیـین و پرداخـت غرامـت،
«کافی» باشد ،الزم است که به مالک داراییهای مصادره شده در مورد اینکه غرامـت واقعـاً مطـابق بـا الزامـات
حقوق بینالملل ،تعیین و پرداخت خواهد گردید ،یعنی در پرونده حاضر« ،غرامت عادالنه» ،در اسرع وقت پرداخت
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خواهد شد ،تضمین کافی بدهد .این امر ،الزاماً بدان معنا نیست که برای این منظور باید یک روش قضـایی وضـع
شود .در واقع ،در عرف معمول دولتها بهندرت چنین روشی پیشبینی گردیده است .معمـوالً غرامـت را مقامـات
اداری تعیین میکنند و این کار غالباً بدون مذاکره رسمی با طرفهای ذینفع ،اما در بیشتر موارد در اجرای اصول
مصرحه در قانون ویا در قانون اساسی و احیاناً با امکان دادخواهی از مراجع عادی قضایی صورت میگیرد.
 .311قانون ماده واحده هیچگونه ضابطهای برای پرداخت غرامت تعیین نکـرده ،بلکـه صـرفاً بـه کمیسـیون
خاص اجـازه داده اسـت کـه مقـدار چنـین غرامتـی را تعیـین نمایـد .در عمـل ،کمیسـیون خـاص بـرای انعقـاد
موافقتنامههای حل و فصل ،با شرکتهای طرف قراردادهای کانلمیکن شده مذاکراتی را آغـاز کـرد .بـه عـالوه،
شرکتهای ذینفع ،در صورت شکست مذاکرات حق داشتند به طرق حل و فصلی کـه در قراردادهـا مقـرر شـده و
معموالً متضمن داوری بینالمللی بود ،متوسل شوند .در واقع ،تعدادی موافقتنامه حل و فصل منعقد شـد و در چنـد
مورد ،داوری به عمل آمد .با توجه به این حقایق دیوان داوری معتقد است که مقررات قانون ماده واحـده در مـورد
غرامت ،نه مغایر با عهدنامه و نه مغایر با قواعد عرفی حقوق بینالملل بوده است.
سه) تبعیض

 .313خواهان در تأیید ادعای خود دایر بر اینکه مصادره تبعیضآمیز بوده ،به این واقعیت استناد میکنـد کـه در
یکی از شرکتهای مختلط دیگر پتروشیمی ،یعنی پتروشیمی ایران و ژاپن ،سهم ژاپن در کنسرسیوم مصادره نشد.
برعکس ،کلیه عالیق امریکاییان در شرکتهای مختلط پتروشیمی با پتروشـیمی مصـادره گردیـد .بـدین طریـق،
خواهان استدالل میکند که مصادره حقوق اموکو در خمکو براساس تبعیض علیه عالیق امریکاییان صورت گرفته
و به این دلیل نامشروع بوده است.
 .371طبق حقوق بینالملل عرفی تبعیض در قلمرو مصادره نهی شده است .با آنکه بند  0ماده چهار تبعیض
در مصادره را صریحاً منع نمیکند ،ولی بند  3همان ماده هریک از طرفین را ملزم میسازد که «از اتخاذ اقـدامات
غیرمعقول و تبعیضآمیزی که به حقوق و منافع مکتسبه قانونی» اتباع و شرکتهـای طـرف دیگـر« ،لطمـه وارد
آورد ،خودداری نماید» .این عبارت آنچنان کلی و وسیع است که مطمئناً قابل شمول بـه مصـادره اسـت .در هـر
صورت ،خواندگان تصدیق میکنند که مصادره تبعیضآمیز نامشروع است ،لکن تبعیضآمیز بودن مصادره موضـوع
پرونده حاضر را تکذیب میکنند.
 .373خواندگان اظهار میدارند که قانون ماده واحده شامل تمام صنعت نفت میشد و به تابعیت شرکتهـای
خارجی دستاندرکار در این صنعت نظری نداشت .در هر صورت ،قانون مزبور هم در مورد شرکتهای امریکایی و
هم شرکتهای غیرامریکایی اعمال گردید .بنابراین ،نمیتوان گفت که آن قانون تبعیضآمیز بوده است .خواندگان
اقدام کمیسیون خاص در مورد قرار ندادن قرارداد پتروشیمی ایران و ژاپن را در شمار قراردادهای کانلمیکن شـده
استثنایی و آن را ناشی از اوضاع و احوال خاصی میدانند .آنان بهویژه به این واقعیت اشاره میکننـد کـه عملیـات
پتروشیمی ایران و ژاپن رابطه نزدیکی با قراردادهای دیگر مربوط به بهرهبرداری از حوزههای نفتی نداشته اسـت،
در حالی که عملیات تأسیسات خمکو با تهیه گاز از حوزههای نفتی که طبق قرارداد دسـتگاه مخـتلط مشـترکاً بـه
وسیله اموکو و شرکت نفت اداره می شد ،مرتبط بود .بهعالوه ،خواندگان تأکید میکنند که پتروشیمی ایران و ژاپن
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در موقع مربوط ،هنوز یک شرکت فعال نبود و خواهان این نکته را تأیید میکند.
 .370در نبود دلیل و مدرک دیگری ،برای دیوان داوری مشکل است که صـرفاً از ایـنکـه یـک شـرکت در
همان بخش اقتصادی مصادره نشده ،چنین نتیجهگیری کند که مصادره شرکت دیگری تبعیضآمیـز بـوده اسـت.
ممکن است دالیل خاص مربوط به شرکت مصادره نشده ،یا به شرکت مصادره شده ،یا به هــر دو ،چنین رفتــار
متفاوتی را توجیه نمایــد .عالوه بر این ،همانطور که دیــوان داوری مأمور رسیدگی به پرونده کویت و امـریکن
ایندیپندنت اویل کـامپنی (امینویـل) (Reuter, Sultan & Fitzmauice arbs, Award of 24 March
 1982),که در  21 Int’l Legal Mat’ls 976, 1019نیز چاپ شده است ،اظهارنظر کـرده ،یـک سیاسـت
هماهنگ ملی کردن را می توان بهطور معقول بهتدریج طی مراحل متوالی اجرا کرد .در پرونده حاضر ،خصوصیاتی
که طرفین مورد بحث قرار دادهاند ،میتواند توضیح دهد که چرا با پتروشیمی ایران و ژاپن رفتاری همانند رفتار بـا
خمکو نشده است .دیوان این نظر را که مصادره خمکو تبعیضآمیز بوده است ،رد میکند.
چهار) نقض قرارداد

 .371اظهار خواهان دایر بر اینکه چون مصادره برخالف قرارداد خمکو صورت گرفتـه طبـق حقـوق بـینالملـل
نامشروع بوده ،با فرضیه دیگر وی مبنی بر اینکه خواندگان از بابت نقض قرارداد مسئول میباشند ،مرتبط اسـت.
برای اجتناب از تکرار ،دیوان در قسمت مربوط به بحث راجع به فرضیه دوم ،به این ایراد خواهد پرداخت.
پنج) فقدان هدف مصالح عامه

 .377وکیل خواهان در جلسه استماع هنگام بحث راجع به دالیل مصـادره نکـردن عالیـق ژاپـن در پتروشـیمی
ایران و ژاپن ،متذکر شد که «یکی از انگیزههای اصلی و شاید تنها انگیزه اصلی» مصـادره خمکـو ،صـرفاً رهـایی
پتروشیمی از تعهدات ناشی از قرارداد خمکو بهویژه رهایی از تعهد سهیم کردن [خواهان] درسود شـرکت مخـتلط
بوده است .خواهان اظهار داشت که چنین انگیزهای مسلماً نامشروع است .وکیل خواهان اضافه نمود که «تنها بـه
مصادره شرکتهای مختلطی که تمام پول (سرمایه) آنها پرداخت گردیده بود ،مبادرت شد و سـایر شـرکتهـای
مختلط مشمول این اقدام نگردید» .در واقع ،اظهار اخیر حاکی از آن است که تمایز به دالیل مالی بوده تا تبعـیض
براساس ملیت.
 .371در مورد تعریف دقیق «مصالح عامه» که بتوان به دلیل آن مصادره را مشروع شمرد ،در حقوق بینالملل نه توافقی بـر
آن صورت گرفته است و نه حتی پیشنهادی ارائه شده است .روشن است که در نتیجه پذیرش حق ملی کـردن در دوران معاصـر،
این کلمه به نحو موسعی تعبیر و تفسیر و عمالً به دولتها در این زمینه اختیار عمل وسیعی داده شده است .معذلک مصادرهای که
تنها هدف از آن فرار از تعهدات قراردادی دولت ویا واحد تحت کنترل دولت باشـد ،نمیتواند طبق حقوق بینالملل مشـروع تلقـی
شود (رجوع شود به :بند  323در باال (امینویل) و  .)21 Int’l Legal Mat’ls at 1025چنین مصادرهای در واقع مغایر با اصـل
حسننیت بوده و مشروع شمردن آن با این قاعده جا افتاده که دولت حق دارد با عقد قرارداد با شرکتهای خارجی خـود را متعهـد
سازد ،منافات خواهد داشت (بند  32همان مأخذ و  .)21 Int’l Legal Mat’ls at 1021-22همچنین این مطلب نیـز عمومـاً
پذیرفته شده که دولت حق ندارد به دالیل صرفاً مالی یک شرکت خارجی را مصادره کند .لکن باید توجه داشت که در رویه جدید و
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اکثراً در صنعت نفت ،دولتها در چند مورد صریحاً اعتراف کردهاند که دارایی خارجیان را در درجه اول به این دلیل ملی میکنند که
سهم بیشتری از عواید حاصل از بهرهبرداری از منابع طبیعی ملی ویا حتی کلیه آن عواید را که به نظر آنها بایـد صـرف رشـد و
توسعه کشور شود ،به دست آورند .این هدف عموماً بهعنوان هدفی غیرقانونی و نامشروع تقبیح نشده است.
 .370دیوان داوری لزومی نمیبیند که درباره موضوعات حقوقی ظریفی که در پاراگراف پـیش مطـرح شـده،
نظر دهد .تردید نمی توان داشت که قانون ماده واحده برای یک هدف عمومی روشـن ،یعنـی ملـی کـردن کامـل
صنعت نفت در ایران که با قانون ملی شدن صنعت نفت ایران در  3303آغاز شده بود و به قصـد اجـرای یکـی از
هدفهای عمده اقتصادی و سیاسی دولت جدید اسالمی تصویب گردید .تصمیم کمیسیون خاص در مورد خمکـو
علی الظاهر در انطباق با قانون ماده واحده اتخاذ شده بود .حتی اگر در اتخاذ چنین تصمیمی ،مالحظات مالی مـورد
نظر بوده ـ که البته امری طبیعی میبوده ولی دلیل و مدرکی در تأیید آن ارائه نشده ـ به نظر دیوان ایـن واقعیـت
برای اثبات این مطلب که در اتخاذ تصمیم مزبور مصالح عامه مورد توجه نبوده ،کافی نیست.
 .374نتیجه آنکه به نظر دیوان آن قسمت از استداللهای خواهان که تاکنون مورد بررسی قرار گرفته مؤید
این اظهار که مصادره خمکو نامشروع بوده است ،نیست .دیوان هنوز باید به این ادعا که خواندگان قرارداد خمکـو
را نقض کردهاند رسیدگی کند .این مسأله و اثرات احتمالی آن بر مشروع بـودن مصـادره ،در بخـش زیـر بررسـی
خواهد شد.
 .1نقض یا کانلمیکن کردن قرارداد
الف) موضوع

 .371فرضیه دیگر خواهان دایر بر اینکه خواندگان مسئول نقض و کانلمیکن کردن قرارداد خمکـو هسـتند بـر
همان حقایقی مبتنی است که بهعنوان دلیل و مدرک مصادره مورد استناد واقع شده است .بنا به اظهـار خواهـان،
پتروشیمی ،شرکت نفت ،ایران و خمکو به طور نامشروع اموکو را از حقوق مشروعی کـه بـه موجـب قـرارداد بـه
دست آورده بود ،محروم کردهاند .حسب ادعا ،اموکو برخالف مواد  4و  0قرارداد خمکو از اداره خمکـو و بـرخالف
ماده  00قرارداد از حق خود در استفاده از گردش نقدی خالص به صورت وام بدون بهره و از حقوق خود نسبت به
سود سهام ،محروم گردید .کلیه این وقایع قبل از پایان ماه ژوییه  3323روی داده است .محرومیت اموکـو از حـق
مدیریت در تاریخ  00آذرماه  31[ 3102دسامبر  ]3323یعنی موقعی که پتروشیمی مدیرعامل منصوب اموکـو را از
تصدی پستش منع کرد ،محرز شد .خواهان همچنین مدعی است موادی کـه وی آنهـا را «مـواد تثبیـتکننـده»
قرارداد خمکو مینامد ،نقض گردیده است.
 .373خواهان اظهار میدارد که این ادعا طبق حقوق بینالملل به وجود آمده است .نامبرده معتقـد اسـت کـه
قرارداد خمکو «در زمره گروه خاصی از قراردادهای بینالمللی است که به قراردادهای توسعه اقتصادی معروفنـد».
از نقطه نظر خواهان ،الزم است این قبیل قراردادها «بنا به ماهیتی که دارند از اثرات مخل تغییرات قوانین داخلـی
مصون باشند» و لذا «قانونی که الزامآور بودن ایـن قراردادهـا از آن ناشـی مـیشـود )(1oi denracinement
حقوق بینالملل است» .خواهان در تأیید این اظهار به بند  3ماده  12قرارداد خمکو استناد میکند که به گفته وی
مقرر می دارد که قرارداد خمکو در وهله اول مطابق با عبارات و اصالحاتی که در آن به کـار رفتـه تفسـیر و اجـرا
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میشود و تنها «با تبعیت از آنها» قوانین ایران قابل اعمال میباشد .عالوه بر این ،در صورت مغایرت بین عبارات
و اصالحات قرارداد خمکو و قوانین ایران ،باید عبارات و اصطالحات قرارداد حکمفرمـا شـود« .در نتیجـه ،دیـوان
داوری باید قرارداد را طبق مفهوم صریح عبارات و اصطالحات آن اجرا نموده و نباید قوانین ایران را جز در مواردی
که منطبق با عبارات و اصطالحات قرارداد بوده و به پیشبرد مقاصد طرفین به شرح مندرج در قرارداد کمک کنـد،
اعمال نماید».
 .311بنا به گفته خواهان ،پیامدهای عملی این تجزیه و تحلیل این است که قرارداد خمکو نه فقط تابع اصل
حسننیتی است که در ماده  03بدان اشاره شده ،بلکه تابع قاعده لزوم وفا بـه عهـد )(pacta sunt servanda
نیز هست .بنابراین ،هرگونه تخلف از قرارداد خمکو ،تخلف از حقوق بینالملل نیز به شمار خواهد آمـد و دولـت از
نظر بینالمللی مسئول آن خواهد بود.
 .313خواندگان بهکلی این تجزیه و تحلیل را رد میکنند .بنا به اظهار آنان« ،قـدرت دولـت در اعمـال حـق
حاکمیت خود برای ابطال قراردادها ،عموماً در نظامهای حقوقی داخلی پذیرفته شده و به طریق اولی نمیتوانـد در
حقوق بینالملل مورد شک و تردید باشد» .مقررات قرارداد خمکو این حق را نفی نمیکند .بهعالوه ،ایـن واقعیـت
که ایران طرف قرارداد خمکو نبوده و لذا مقررات آن ایران را مقید نمیکرده ،امکان نقض قرارداد توسط ایران را از
بین میبرد.
 .310در مورد سایر خواندگان ،خواندهها براساس ماده  12قرارداد خمکو معتقدند که قوانین ایـران حـاکم بـر
قرارداد بوده و دیوان باید آنها را اعمال نماید .آنان اظهار میدارند که طبق قوانین ایران قرارداد بر اثر فورسماژور
عقیم گردید .همچنین میگویند که مفهوم «تغییر اوضاع و احوال» که در ماده پنج بیانیه حل و فصل دعاوی آمده
نیز باید در مورد تفسیر و اجرای قرارداد خمکو به کار رود و نتیجه میگیرند که قرارداد بر اثر عقـیم شـدن خاتمـه
یافته است .از آنجا که حسب ادعا قرارداد خمکو پیش از وقوع هرگونه نقضی خاتمه یافته ،لذا خواندگان منکر آنند
که نقض قراردادی میتوانسته در میان باشد.
 .311دیوان داوری به ادعای خواهان دایر بر نقض قرارداد پس از بحث درباره یک مسأله مقدماتی رسـیدگی
خواهد کرد .این مسأله که اثر مستقیمی بر حل موضوع مورد بحث دارد عبارت از قانون حاکم بر قرارداد میباشد.
ب) قانون قرارداد

 .317در مورد حاضر ،موضوع قانون حاکم کامالً با مسأله قانون حاکم بـر مصـادره فـرق دارد .ایـن موضـوع بـه
مسألهای که در تعارض قوانین یا حقوق بینالملل خصوصی ،به «قانون قرارداد» معروف است ،مربـوط مـیشـود؛
یعنی قانونی که بر اعتبار ،تفسیر و اجرای قرارداد خمکو حاکم است .با اینکه چنین تمایزی تا اندازهای ساده است،
ولی بحث طرفین در مورد این دو موضوع همواره خالی از آشفتگی نبوده است.
 .311قانون مورد انتخاب طرفین در ارتباط با قرارداد خمکو در ماده  12قرارداد ،تحـت عنـوان «قـوانینی کـه
شامل قرارداد میشود» ذکر گردیده که به شرح زیر است:
 .3این قرارداد مطابق معانی صریح عبارات و اصطالحاتی که در آن به کار رفته تعبیر و تفسیر خواهـد شـد،
ولی با تبعیت از آنها طبق قوانین ایران تعبیر و تفسیر شده و تابع قوانین ایران خواهد بود.
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 .0قوانین و مقررات جاری که کالً یا بعضاً مباین با شرایط این قـرارداد باشـد تـا حـدودی کـه مباینـت دارد
نسبت به مقررات این قرارداد بالاثر میباشد.
 .310تفسیر طبق معانی صریح عبارات بند  3ماده  12این معنا را به دست میدهد که تعبیر و تفسیر قـرارداد
خمکو باید در وهله اول بر عبارات و اصطالحات آن مبتنی باشد .البته ایـن روش ،روش عـادی تفسـیر قراردادهـا
است .چنانچه مسائلی پیش آید که بدین طریق قابل حل نباشد ،در آن صورت ،مفسر باید به قوانین ایران مراجعـه
کند که آن نیز در عمل ،عبارت از روش عادی اعمال قانون قرارداد است .براساس این تفسـیر ،دیـوان نمـیتوانـد
استدالل خواهان را دایر بر اینکه قوانین ایران فقط نقشی ثانوی ایفا میکنند ،بپذیرد .دیوان همچنین قـانع نشـده
است که قرارداد خمکو باید قراردادی که ماهیتاً تابع حقوق بینالملل است ،تلقی و توصیف شـود .چنـین تفسـیری
آشکارا مغایر با معنای صریح عبارات و اصطالحات بند  3ماده  12است .روشن است کـه طـرفین قـانون ایـران را
بهعنوان قانون قرارداد انتخاب کردند و دلیلی برای تفسیر مقررات قرارداد به وجهی دیگر ،وجود ندارد.
 .314بند  0ماده  12این نتیجهگیری را تغییر نمیدهد ،بلکه صرفاً آن را مشروط میسازد .منظور از ایـن بنـد
آن نبوده که قرارداد خمکو را تابع قانونی غیر از قوانین ایران نماید ،بلکه صرفاً آن بـوده کـه هـر مشـکلی را کـه
احتماالً در صورت تباین بین «قوانین و مقررات جاری» ایران و عبارات و اصطالحات قرارداد خمکو پیش میآمده،
حل کند .با این وصف ،در چنین موردی عبارات و اصطالحات قرارداد خمکو نسبت به طرفین معتبـر و الزماالجـرا
محسوب می شده است .بدینسان ،ممکن است نظام قراردادی که به وسیله قرارداد خمکو به وجود آمده ،استثنایی
بر نظام حقوقی موجود در ایران باشد.
 .311بنابراین ،قرارداد خمکو ماهیت خاصی داشته است ،زیرا مقررات آن میتوانسته مغـایر بـا قـوانین ایـران
باشد ،بدون اینکه قدرت الزامآور بودن خود را نسبت به طرفین از دست بدهد .در واقع ،یک سلسله از مواد قرارداد
خمکو طرز شمول تعدادی از قوانین عمومی ایران نسبت به طرفین در مورد اجرای قرارداد را تعیین مـینماینـد (از
جمله مواد دیگر ،رجوع شود به :مواد  .)32 ،32 ،38 ،30 ،34 ،32 ،3به این دلیـل ،مقـررات مـاده  0پتروشـیمی را
ملزم میکرد که قرارداد خمکو را به تصویب و تأیید شورای عالی صنایع پتروشیمی ،شرکت نفت ،هیأت وزیـران و
کمیسیون مشترک اقتصاد و دارایی مجلسین برساند.
 .313در بند  0ماده  12یا ماده  0چیزی که با انتخاب قوانین ایران بهعنوان قانون قرارداد در بنـد  3مـاده 12
مغایر باشد ،وجود ندارد .ماده  0صرفاً تصویب مقامات صالحیتدار ایران را برای قـانونی کـردن مـوادی از قـرارداد
خمکو که نظام مخصوصی را در چارچوب قوانین ایران به وجود میآورند ،پیشبینی میکند .هدف از بنـد  0مـاده
 12بهروشنی این بوده که موادی که در موقع انعقاد قرارداد خمکو با قوانین جاری ایران مباینت نداشتهاند ،به شرح
مذکور در بند  3ماده  12تابع آن باشند.
 .301قانون قرارداد فقط در مورد تفسیر و اجرای قرارداد خمکو (و احتماالً اعتبار آن) بین طرفین قابل اعمـال
است .بنابراین ،با اینکه قانون قرارداد مسلماً شامل پتروشیمی و اموکو خمکو میگردد ،ولی شامل شرکت نفت که
طرف قرارداد خمکو نبوده ،نمی شود .بنابراین ،این سؤال مطرح میشود که آیا قانون قرارداد شامل خوانـده دیگـر،
یعنی ایرانی میشود یا خیر.
 .303نمیتوان بهسهولت نتیجه گرفت که ایران با تصویب قرارداد خمکو که پیرو ماده  0آن صـورت گرفـت،
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طرف آن قرارداد شد .در مقدمه قرارداد خمکو ،صریحاً از پتروشیمی و اموکو بهعنوان طرفهایی کـه قـرارداد بـین
آنها منعقد گردیده ،نام برده شده و چندین بار بهعنوان «هر دو طرف» بـدانهـا اشـاره شـده اسـت .بـا ایـنکـه
پتروشیمی تحت کنترل ایران بوده و به موجب قانون مملکتـی تأسـیس گردیـده اسـت ،ولـی شخصـیت حقـوقی
مجزایی از دولت داشته و اصالتاً فقط از جانب خود قرارداد را منعقد کرده است.
 .300در بعضی شرایط ،این مطلب که می توان شخصیت جداگانه مؤسسهای را که تحت کنترل کامل دولـت
است کنار گذاشته و دولت را در قبال مقررات قرارداد منعقده توسط چنین مؤسسهای متعهد شـناخت ،قابـل قبـول
است (رجوع شود به:
K.-H. Böckstiege, Arbitration and State Enterprises 34-48 (1984); K. –H.
Böckstiegel, “The Legal Rules Applicable in International Commercial Arbitration
Involving States or State-Controlled Enterprises,” in International Chamber of
Commerce, 60 Years on – A look at the Future 117, 130-46 (1984).

لکن چنین نتیجهگیری تنها زمانی مجاز است که مؤسسه مورد بحث به صورت ابزار دولت عمل کـرده باشـد.
دیوان داوری متقاعد نشده است که چنین وضعی در مورد حاضر ،وجود داشته است .درست است که دولـت ایـران
توسعه صنایع پتروشیمی را یکی از هدفهای مهم سیاست رشد و توسعه کشور بـه شـمار مـیآورد و بـا تصـویب
قانون  3144که در آن به پتروشیمی اجازه داده شد که بدین منظور با شرکتهای خـارجی شـرکتهـای مخـتلط
تشکیل دهد و مقرر گردید که این قبیل شرکتهای مختلط از معافیتهای مالیاتی و سایر امتیازات برخوردار شوند،
گامی دیگر در جهت نیل به این هدف برداشت؛ اما چنین قانونی بهروشنی نشان میدهد که دولت بههیچوجه قصد
آن را نداشته که رأساً دست به اینگونه کارهای صنعتی و تجاری بزند و لذا کار را به پتروشـیمی واگـذار کـرد تـا
خطرات مالی و تجاری مربوط بدانها را برعهده گیرد .عمل مقامات ایرانی در تأیید و تصویب قرارداد خمکو ،صرفاً
پیرو ماده  3قانون مورخ  04تیرماه  30[ 3144ژوییه  ]3380توسعه صنایع پتروشیمی و هدف از آن این بـوده کـه
به خمکو اجازه دهد که از معافیتها و امتیازات قانونی مقرر در مـاده  1آن قـانون برخـوردار شـود .عمـل تأییـد و
تصویب مورد بحث از شرایط شمول قانون مورخ  04تیرماه  3144بر قرارداد خمکو بوده ،لکن به دالیلی کـه هـم
اکنون گفته شد ،نمیتوان آن را به صورتی در نظر گرفت که ایران را بهعنوان طرف قرارداد خمکو متعهد سازد.
 .301تعهدات دولت که در بند  0ماده  0قرارداد خمکو تشریح شده ،قطع نظر از قانون حاکم بر قرارداد خمکو
بین طرفین ،مبتنی بر قوانین ایران (و نه حقوق بینالملل) است .این مطلـب در مـاده  3قـانون مـورخ  04تیرمـاه
 3144روشن شده است ،چه طبق ماده مزبور لزومی ندارد که قراردادهایی که در اجرای آن قـانون ،شـرکتهـای
مختلط را به وجود میآورند ،تابع قوانین ایران باشند .تعهدات موضوع قانون مورخ  04تیرماه  3144و نیز تعهـدات
موضوع قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی مورخ هفتم آذرماه  02[ 3114نوامبر  ]3300که در بند  0ماده 0
بدانها اشاره شده ،بهصراحت همان ماده میتوانند در آینده اصالح گشته و تغییر یابند .چنـین اصـالحی در بنـد 0
ماده  12منع نشده که این امر کامالً با ماده  0منطبق است.
 .307نتیجهای که باید از تجزیه و تحلیل باال گرفت این است که تعهدات مندرج در قرارداد خمکو ،تعهـداتی
است صرفاً بین طرفین ،یعنی بین پتروشیمی و اموکو و بین طرفین و خمکو در محدوده مقرر در ماده  .02تعهدات
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ایران منحصر به تعهدات مقرر در دو قانون  3114و  3144و به مواردی است که در قرارداد خمکو نیز تعریف شده
است .از آنجا که در پرونده حاضر فقط حقوق طرفین در روابط متقابلشان ،از جمله مسائل مدیریت و سـهم سـود
سهام و وامها مطرح است ،نمیتوان چنین حقوقی را بهعنوان حقوقی که تعهداتی برای دولت ایجاد کرده ،تفسـیر
نمود .بنابراین ،ایران بر این مبنا ،مسئول نقض قرارداد نیست .احتماالً خواهان نیز خود چنین نتیجهای را پیشبینی
میکرده و شاید همین مطلب دلیل تأکید فراوان وی در قابل اعمال بودن موادی باشد که مواد تثبیتکننده خوانده
میشوند.
ج) مواد «تثبیتکننده»

 .301خواهان مدعی است که رفتار ایران در پایان دادن به قرارداد خمکو مغایر بـا دو مـاده از مـواد آن قـرارداد،
یعنی بند  0ماده  03و بند  0ماده  12بوده که نامبرده آنها را مواد «تثبیتکننده» میخواند .در واقع ،این دو مـاده
آنطور که عنوان مواد مربوط نشان میدهد ،ماهیت کامالً متفاوتی دارند .عنوان ماده « 03تضمین مربوط به اجـرا
و ادامه عملیات» و عنوان ماده « 12قوانینی که شامل قرارداد میشود» است.
 .300همانطور که در باال بحث شد ،بند  0ماده  12این اثر را داشت که اعتبار موادی از قرارداد را که مغـایر
با قوانین و مقررات ایران باشد ،تأیید کند ،لکن این ماده را نمیتوان در مفهوم عادی عبارت ماده تثبیتکننده تلقی
کرد ،چه اصطالح مزبور معموالً به عبارات و اصطالحات قرارداد اشاره میکند که مقررات نظام حقـوقی داخلـی را
که در تاریخ انعقاد قرارداد بهعنوان قانون قرارداد انتخاب شده ،تثبیت میکند تا از اعمال هرگونه تغییر آتـی در آن
نظام نسبت به قرارداد جلوگیری شود .بند  0ماده  12تنها شامل قوانین و مقررات جـاری بـوده و بـهوضـوح فقـط
قوانین و مقرراتی را در نظر دارد که در موقع انعقاد قرارداد خمکو وجود داشته است .لهذا هیچگونه تضـمینی بـرای
آینده دربرنداشته و ماده تثبیتکننده نیست.
 .304بهعالوه ،بند  12باید توأم با ماده  0تفسیر شود که به شرحی که گذشت مربوط به اعطای تسـهیالت و
امتیازاتی توسط دولت طبق دو قانون سابقالذکر ،ولی به شرط شمول «اصـالحیههـای قـوانین مزبـور در آینـده»
میشد و این امر با ماده تثبیتکننده مغایر است.
 .301بند  0ماده  03ماهیتی بهکلی تفاوت دارد .بند مزبور به قانون حاکم مربوط نمیشـود ،بلکـه بـه اجـرای
قرارداد خمکو مربوط است .این بند به شرح زیر است:
هرگونه اقدام از هر قبیل برای کانلمیکن یـا اصـالح یـا تغییـر مقـررات ایـن قـرارداد فقـط بـا رضـایت متقابـل
«پتروشیمی» و «اموکو» ممکن خواهد بود.
 .303خواهان اظهار میدارد که بند مزبور باید توأم با بند  3همان ماده تفسیر شود که به موجـب آن طـرفین
قرارداد خمکو متعهد شدند که قرارداد را «برطبق اصول حسننیـت و صـمیمیت متقابـل اجـرا نمـوده و همچنـین
عبارات و مفهوم شرایط و مقررات آن را رعایت کنند» .نامبرده میگوید که اشاره به اصل حسننیت دلیل روشـنی
از نیت طرفین دایر بر تابع حقوق بینالملل کردن قرارداد است که در آن ،اصل مزبور نقش مهمی را ایفا میکنـد.
دیوان داوری ،با توجه به عبارت صریح ماده  12نمیتواند چنین تفسیری را بپذیرد .تقریباً درکلیه نظامهای حقوقی،
اصول حسننیت و صمیمیت در مورد قراردادها و عهدنامهها اعمال می شود .بند  3ماده  03صـرفاً اصـل تفسـیر و
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اجرای قرارداد خمکو را که بهعنوان یک قرارداد طویلالمدت ،مستلزم همکاری مداوم بین طرفهای متعاقد اسـت
و بنابراین ،نباید بهطور انعطافناپذیر و فرمالیستی اجرا شود ،تعیین میکند.
 .341تا آنجا که بند  0ماده  03تغییر مقررات قـرارداد خمکـو بـا اقـدامات یکجانبـه را منـع کـرده ،مفهـوم
دقیقتری دارد .بنا به اظهار خواهان ،کلمه «اقدامات» در این ماده ناظر بر اقدامات قانونگذاری و تنظیمـی اسـت،
ولی چنین تفسیری بهآسانی با مفاد ماده  03که «هرگونه اقدام از هر قبیل» را ذکر کرده و صریحاً مـیگویـد کـه
این قبیل اقدامات «فقط با رضایت متقابل «پتروشیمی» و «اموکو» ممکن خواهـد بـود» کـه هـیچیـک از آنهـا
نمیتواند به اقدامات قانونگذاری یا تنظیمی دست زند ،قابل تلفیق نیست.
 .343بند  0ماده  03طرفین را به بحث در طبیعت قرارداد خمکو کشاند .این سؤال مطرح شد که آیـا قـرارداد
خمکو یک قرارداد اداری ،یک قرارداد بینالمللی ،یا یک قرارداد توسعه اقتصادی بوده اسـت .دیـوان دلیلـی بـرای
اتخاذ تصمیم راجع به این موضوع نمیبیند ،ولی مالحظه مینماید که در موقع تهیه و تنظیم قرارداد خمکو و قبل
از آن ،در رویه دولت در ارتباط با قراردادهای منعقده در صنعت نفت ،نمونههای متعددی از تغییرات یکجانبه را که
دول طرف قراردادهای منعقده با شرکتهای خـارجی تحمیـل کـردهانـد ،مـیتـوان یافـت .بـه همـین دلیـل ،در
قراردادهایی که در آن زمان منعقد شدهاند غالباً برای اجتناب از اینگونه تغییرات یکجانبه ،مـادهای بـرای مـذاکره
مجدد گنجانده شده است .این امر شامل قراردادهایی که بین شرکتهای خارجی و دولتها و نیز قراردادهایی کـه
بین این قبیل شرکتها و مؤسسات تحت کنترل دولت ،نظیر شرکت پتروشیمی در پرونده حاضـر ،منعقـد گردیـده
است ،میشود .بند  0ماده  03ظاهراً تضمینی در برابر تغییرات یکجانبه توسط یک طرف است.
 .340اما این بدان معنا نیست که بند  0ماده  03تعهدی بر دوش دولت ایران گذاشته است .بند مزبور مطمئناً
تعهداتی برای پتروشیمی و اموکو ایجاد و نتیجهگیریهای قبلی را که فقط این دو شرکت طرفهای قرارداد خمکو
هستند تأیید میکند .باید توجه داشت که در ماده  03ذکری از خمکو به میان نیامده ،هرچند که بـه موحـب مـاده
 02قرارداد با خمکو به گونهای رفتار خواهد شد که گویی «شرکت سهامی خارک (خمکو) نیز طـرف ایـن قـرارداد
بوده است» ،ولی خمکو به مفهوم کامل کلمه طرف قرارداد نشد .همینطور دولت نیز طرف قرارداد خمکـو نشـد و
کاری به جریان تغییر و اصالح آن نداشت.
 .341در نتیجه ،به نظر دیوان در قرارداد خمکو هیچ ماده «تثبیتکنندهای» که بـرای دولـت الـزامآور باشـد،
وجود ندارد .موادی که خواهان بدانها اشاره کرده فقط برای طرفهای قرارداد خمکو ،یعنی پتروشیمی یـا اموکـو
الزامآورند .بند  0ماده  ،12طبق عبارات آن نمیتواند ماده «تثبیتکننده» تلقی شود و بند  0ماده  03فقط اقـدامات
یکجانبه توسط پتروشیمی یا اموکو جهت «کانلمیکن ،اصالح یا تغییر» مقررات قرارداد خمکو را منع میکند.
د) نقض قرارداد بهعنوان مبنای مستقل ادعا

 .347از نتیجهگیری قبلی دیوان دایر بر اینکه ایران طرف قرارداد خمکو نبوده آشکار است کـه فقـط مـیتـوان
پتروشیمی یا خمکو را مسئول نقض قرارداد شناخت .معهذا حقایق پرونده حاضر نشان میدهد که گرچه پتروشیمی
به هنگام عقد قرارداد خمکو فقط اصالتاً عمل کرده ،ولی در اقداماتی که همراه با شرکت نفت انجام داده و خواهان
آنها را نقض یا کانلمیکن کردن قرارداد توصیف کرده است ،بهعنوان ابزار دولت ایران عمل نمـوده اسـت .قـبالً
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این مطلب مورد تأکید واقع شده که در صورتجلسه نشستی که در آن اقدامات مزبور تصویب شد ،صریحاً منعکس
شده که این اقدامات «با توجه به سیاست دولت که کلیه فروش هیدروکربور تولیدی در کشـور بایسـتی در دسـت
شرکت ملی نفت ایران قرار گیرد» ،انجام شد (رجوع شود به :بند  84باال) .این مطلب بهروشنی نشان میدهد کـه
اقدام پتروشیمی به خاطر مصالح خود آن نبوده ،بلکه وی بهعنوان مجری سیاست دولـت جهـت تجدیـد سـازمان
کامل صنعت نفت در ایران عمل کرده است .قرار بود وظایف پتروشیمی ،در چارچوب این تجدید سـازمان کـاهش
یافته و عالیقش در خمکو فدا شود .بنابراین ،پتروشیمی به طور مستقل عمل نکرده ،بلکه همراه با شرکت نفـت و
تحت نظارت آن شرکت اقدام کرده است .با اینکه شرکت نفت طرف قرارداد خمکو نبود ،ولی بنا بود که عامـل و
ذینفع اصلی تجدید سازمان گردد.
 .341به دالیلی که هم اکنون ذکر شد نمیتوان پتروشیمی (یا خمکو) را بابت انجام اقداماتی که قابل انتساب
به شرکت نفت و در تحلیل نهایی از طریق شرکت نفت ،قابل انتساب به دولت ایران است ،مسئول نقض قـرارداد
دانست .این نتیجهگیری با نتیجهگیری قبلی دیوان دایر بر اینکه چنین اقداماتی اولین گام در راهی بوده که پـس
از شکست کوششهای مربوط به خرید سهام اموکو در خمکو ،به جریان ملی کـردن تبـدیل شـد ،کـامالً منطبـق
است .بنابراین ،در این زمینه است که [اقدامات مزبور] باید مورد بررسی واقع شوند.
هـ) نقض قرارداد بهعنوان دلیل نامشروع بودن مصادره

 .340ماده پنج بیانیه حل و فصل دعاوی دیوان داوری را ملزم میسازد که «اتخاذ تصمیم درباره تمـام مـوارد را
براساس رعایت قانون انجام [دهد]» .به موجب ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،صالحیت دیوان ادعاهای اتبـاع
ایاالت متحده یا ایران را که از جمله ناشی از قراردادها باشد ،دربرمیگیرد .رسیدگی به این قبیل دعاوی «براساس
رعایت قانون» به معنای رسیدگی بدانها با رعایت قراردادهایی است که به طور قانونی منعقد گردیده و در هنگام
به وجود آمدن ادعا نسبت به طرفین الزامآور بوده است .رویه ثابت دیوان در کلیه پروندههـایی کـه تـاکنون مـورد
رسیدگی واقع شدهاند ،چنین بوده است.
 .344جا دارد تأکید شود که بیانیــه حل و فصـل دعـاوی کـه در شـرایط دشـــواری بـین دو کشـور دارای
اعتقــادات و سنتهای سیاسی و حقوقــی بسیــار متفاوت ،منعقــد شــد بــه مراتـب بـیش از هـــر پیمـــان
بینالمللــی دیگـری بــه تحکیـم این قاعــده حقــوق بینالملل کمک کــرد که دولت وظیفه دارد قراردادهایی
را کــه آزادانـه بـا یک طرف خارجـی منعقـد نمــوده است ،محتــرم شمــارد .چنانکه همــه میداننــد ایــن
قاعــده در قطعنامــه شمــاره  3221سال  3380مجمــع عمومــی سازمان ملل متحــد راجـع بـــه حاکمیـت
دائم بر منابع طبیعـی تشریـح شــده (G.A. Res 1803 (XVII) on Permanent Soverignty Over
 Natural Resoucesو در (Basic Documents in International Law 141 (I. Brownlie 2d

) ed. 1972نیز چاپ شده است .با اینکه از آن زمان تا به حال قاعده مذکور مورد ایراد واقـع شـده اسـت ،ولـی
بیانیه حل و فصل دعاوی آن را تلویحاً ولی بدون ابهام پذیرفته است .قاعده مزبور به وسیله سابقه و رویه قضـایی
فراوان دیوان مدام مورد تأیید واقع شده و مورد ایراد طرفین پرونده حاضر نیست.
 .341معذلــک ،قـاعـده مــورد بحـث را نبـایـد بـا اصـل «الـزامآور بـودن قـــراردادها» (« pacta sunt

  113مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده /جلدهشتم

 )»servandaکه غالباً خواهانها در داوریهای بینالمللی ،بدان استناد میکنند ،برابر شمرد .برابر شمردن آن دو،
این شبهه را القا میکند که دولتهای مستقل ،درست همانطور که با عقد معاهدات با سایر دولتهـای مسـتقل،
متعهد می شوند ،به وسیله قراردادهای منعقده با اشخاص خصوصی نیز مقید میگردند .چنین چیـزی مطلقـاً هـیچ
اساس و پایهای در قانون یا انصاف نداشته و بسی فراتر از آن میرود که هر دولتی در هر زمانی ،در قوانین داخلی
خود مجاز شمرده است .در هیچ نظام حقوقی اجازه داده نمیشود کـه منـافع خصوصـی بـر منـافع حقـه عمـومی
مستولی گشته ،برداشتن قدمهای الزم در جهت منافع عامه را غیرممکن سازد .برعکس ،اشخاص خصوصی که با
دولتی قرارداد می بندند ،فقط حق دارند در مواقعی که اقداماتی در جهـت منـافع عامـه حقـوق قـراردادی آنهـا را
تضییع میکند ،غرامت عادالنه دریافت کنند .دلیلی وجود ندارد که در مـورد عالیـق خصوصـی خـارجی بـه طـرز
دیگری عمل شود .اصرار بر مصونیت کامل در برابر ضرورتهای سیاست اقتصادی دولت مربـوط ،بـه طـور حـتم
منجر به رد و نفی قاعده فوقالذکر میگردد.
 .343در رویه بینالمللی و بهویژه در دعاویی که به داوری بینالمللی ارجاع شده ،اختالف بر روی مسـأله بـه
اصطالح «مواد تثبیتکننده» متمرکز گردیده است .به دالیلی که در بند قبل ذکر شد ،این مطلب بـه طـور جـدی
مورد ایراد و اعتراض نبوده است که در صورت نبودن چنین ماده تثبیتکنندهای ،قرارداد مانعی بـرای ملـی کـردن
محسوب نمی شود .این یک جنبه از سیر تکاملی حقوق بینالملل در این زمینه و شناسایی عمومی حق دولتها به
ملی کردن به شمار میرود .بهسادگی نمی توان گفت که از این حق که بسیاری از کشـورهای توسـعه یافتـه و در
حال توسعه از آن بهعنوان یک خصیصه اساسی حاکمیت دولت عموماً به صـورت ابـزار مهـم سیاسـت اقتصـادی
استفاده میکنند ،چشمپوشی شده است .در حکم صادره در پرونده امینویل که این دیوان نیز بـا آن موافـق اسـت،
رأی داده شده که با اینکه بیتردید محدودیتهای قراردادی در مورد حق دولتها به ملی کردن امکانپذیر است،
ولی «آنچه که چنین محدودیتی در بر خواهد داشت تعهدی بسیار جدی خواهد بود که باید صـریحاً پـیشبینـی و
مقرر گردیده و در حیطه مقررات حاکم بر انعقاد قراردادهای دولتی باشد و باید انتظار داشت کـه فقـط دوره نسـبتاً
محــدودی را در بر گیرد» (امینویل ،مـــذکور در بنـد  30در بـاال و  .)21 Int’l Legal Mat’ls at 1023در
پرونده حاضر ،قرارداد خمکو برای مدت کوتاهتری ( 10سال) از امتیاز موضوع پرونـده امینویـل ( 82سـال) منعقـد
گردیده بود ،لکن از لحا اقتصادی و حقوقی  10سال را نمیتوان «مدت نسبتاً» کوتاه تلقی کرد .نه قانون جلب و
حمایت سرمایههای خارجی در ایران مورخ هفـتم آذرمـاه  02[ 3114نـوامبر  ]3300و نـه قـانون توسـعه صـنایع
پتروشیمی مورخ  04تیرماه  30[ 3144ژوییه  ]3380که در ماده  0قرارداد مورد اشاره قرار گرفتـه ،ملـی کـردن را
مستثنا میکند .بهعالوه ،این کار بهویژه خطرناک است که مادهای از مواد قراردادی که در آن دولت طرف قرارداد
نیست ،بهعنوان مادهای که ملی کردن را منع کرده تفسیر شود.
 .311خالصه اینکه به نظر دیوان مصادره در پرونده حاضر را نمیتـوان بـهعنـوان نقـض قـرارداد نامشـروع
خواند ،چه ایران ،یعنی دولـت مصـادرهکننـده ،طـرف قـرارداد خمکـو نبـوده و لـذا ملـزم بـه رعایـت هـیچ مـاده
تثبیتکنندهای که حسب ادعا در قرارداد وجود داشته ،نبوده است .بهعالوه ،حتی اگر بند  0ماده  03را بتوان نسبت
به دولت الزامآور دانست ،آن ماده صریحاً ملی کردن قرارداد را منع نکرده است.
 .313بنابراین ،فقط این مطلب باقی میماند که معلوم شود که آیا ایـن واقعیـت کـه ایـران در ژوییـه 3323
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پتروشیمی و شرکت نفت و مدیرعامل خمکو را وادار کرد که برخالف موضع هیأت مدیره خمکو اقدام نموده و لـذا
عمالً اموکو را از حقوقش در اداره خمکو محروم نمایند ،بر حق خواهان به دریافت غرامت اثر میگذارد یا نـه .بـه
نظر دیوان این واقعیت با تعیین ارزیابی چنین غرامتی به نحو مقتضی در نظـر گرفتـه خواهـد شـد و ایـن تـاریخ،
تاریخی نخواهد بود که در آن تصمیم نهایی در مورد ملی کردن اتخاذ شده ،بلکه تاریخی خواهـد بـود کـه در آن
اقدامات مزبور کامالً قطعیت یافته است .بر این اساس ،تاریخ ارزیابی حقوق مصـادره شـده اموکـو در خمکـو13 ،
ژوییه [ 3323نهم مردادماه  ]3102خواهد بود.
 .0نتیجه

 .310به دالیل مذکور در فوق ،دیوان داوری بر این نظر است که حقوق و عالیـق اموکـو در قـرارداد خمکـو ،از
جمله سهام وی در خمکو ،طی فرایندی که در آوریل  3323آغاز و با تصمیم کمیسیون خـاص و ابـالغ آن طـی
تلکس مورخ سوم دیماه  04[ 3103دسامبر  ]3322خاتمه یافت ،به طور مشروع توسط ایران مصادره شده اسـت.
بنابراین ،موضوع بعدی مربوط به قواعدی است که باید در تعیین غرامت قابل پرداخت در چنین اوضـاع و احـوالی
اعمال گردد.
ج) قواعد حاکم بر پرداخت غرامت
 .3اظهارات طرفین

 .311بنا به اظهار خواهان« ،هرگاه مال متعلق به خارجیان مصادره شود و بهویژه هنگامی که قـرارداد بـین یـک
دولت و یک سرمایهگذار خارجی ،نظیر قرارداد خمکو توسط دولت طرف قرارداد ،کانلمیکن گـردد و حقـوقی کـه
سرمایهگذار خارجی به موجب قرارداد دارد ،مصادره شود ،سرمایهگذار خارجی حق دارد غرامت عادالنـهای دریافـت
کند که معادل کامل مال یا حقوق مصادره شده یا کانلمیکـن شـده باشـد ،یعنـی غرامتـی کـه وی را در همـان
وضعیت اقتصادی که قبل از مصادره یا کانلمیکن شدن داشته ،قرار دهد» .بهعالوه« ،حقوق سرمایهگذار خارجی،
باید بدون توجه به هیچگونه کاهش ارزش ناشی از بیم مصادره شدن حقوق بدون پرداخـت غرامـت کامـل ویـا از
ترس اینکه دولت طرف قرارداد ممکن است به نحو دیگری آن را نقض کند ،ارزیابی گردد».
 .317جنبه دیگر استدالل خواهان این است که هم عهدنامه و هم قواعد عرفی حقـوق بـینالملـل ،نـهتنهـا
پرداخت غرامت را الزم میدانند ،بلکه ضابطه غرامتی را هم که باید پرداخت شود تعیین مـیکننـد کـه عبـارت از
«غرامت عادالنه» است .خواهان اصرار میورزد که حقوق بینالملل پرداخت غرامـت را اعـم از ایـنکـه مصـادره
مشروع باشد یا نامشروع ضروری میداند ،لکن متذکر میشود که ضبط غیرقانونی اموال مستلزم ضـابطه غرامتـی
باالتر از ضابطه غرامت مصادره مشروع است.
 .311خواهان در مورد تعیین «معادل کامل اموال یا حقوق مصادره شده» ،اظهار میدارد در موردی که حقوق
مصادره شده شامل فعالیت بازرگانی دایری با قدرت تحصیل درآمد آتی قابل اثباتی باشد ،غرامت عادالنه عبارت از
ارزش مؤسسه بازرگانی فعال خواهد بود که بنا به اظهار خواهان برابر ارزش عادله بازار است.
 .310علیرغم شک و تردیدی که خواندگان در مورد اصل کلی در حقوق بینالملل عرفی دارند ،در این مسأله
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که در صورت مصادره ،پرداخت غرامت ضروری است یا خیر ،در پرونده حاضر اختالفنظری نیست .در هر صورت،
تعهد پرداخت غرامت همانطور که قبالً گفته شد ،بهروشنی در عهدنامه قید شده است .از سـوی دیگـر ،در مـورد
ضابطه غرامت بین طرفین اختالفنظر قابل مالحظهای وجود دارد.
 .314خواندگان مضافاً معتقدند که مهمترین موضوعی که باید در ارزیابی غرامت قابل پرداخت ملحو گردد،
مسأله مشروع بودن یا نبودن ملی کردن است و بر این وجه تمایز تأکید زیاد میکنند .به گفته آنان ،چنانچـه ملـی
کردن مشروع باشد ،ضابطه غرامت باید به میزان معتنابهی کمتر از ضابطه خسارت نقض قـرارداد باشـد و در هـر
صورت ،بابت سودهای آتی (عدمالنفع) هیچگونه غرامتی نباید پرداخت شود .در چنین حالتی ،تعهد پرداخت غرامت
محدود به دارا شدن بالجهت دولت ملی کننده خواهد بود .این بدان معنا است که غرامت باید معادل ارزش خالص
دفتری مانده داراییهای ملی شده شخص یا مؤسسه خارجی باشد .خواندگان همچنین اظهار میدارند که حکم به
پرداخت خسارت عدمالنفع در پرونده حاضر ،خارج از «انتظارات مشروع» طرفین قرارداد خواهد بود.
 .311بدینسان ،اختالف اصلی به پیامدهای مشروع بودن یا مشروع نبودن مصادره مربوط میشود .از این رو،
ابتدا باید موضوع مزبور بررسی شود .سپس دیوان به موضوع ضابطه غرامت در ملـی کـردن مشـروع ،مثـل ملـی
کردن در مورد حاضر ،خواهد پرداخت.
 .0اثرات مشروع بودن یا مشروع نبودن مصادره بر ضابطه تعیین غرامت

 .313هر دو طرف عقیده دارند که به این موضوع باید با مراجعه به حقوق بینالملل عرفی رسیدگی شود .دیـوان
داوری با این نظر موافق است .بند  0ماده چهار عهدنامه ،شرایطی را که باید در مصادره تحقق یابد تـا منطبـق بـا
مقررات آن باشد تعیین نموده و بنابراین ،ضابطه غرامت را فقط در مورد مصادره مشـروع تعریـف کـرده اسـت .از
سوی دیگر ،ملی کردن برخالف عهدنامه قواعد مربوط به مسئولیت دولت را قابل اعمال میکند که آنها را نه در
عهدنامه ،بلکه باید در حقوق [بین الملل] عرفی یافت.
 .331خواهان اظهار میدارد که در مصادره نامشروع غرامت پرداختی از ضابطه «معادل کامل» کـه در مـورد
مصادره مشروع به کار میرود بیشتر است .خواندگان استدالل مینمایند که در مصادره مشـروع ضـابطه غرامـت
باید به مقدار قابل مالحظهای از غرامت مصادره نامشروع کمتر باشد ،و مـیگوینـد کـه در چنـین حـالتی غرامـت
محدود به میزان دارا شدن بالجهتی است که عاید دولت ملیکننده شده ،بدون آنکه به عدمالنفع غرامتـی تعلـق
گیرد.
 .333هر دو طرف ،در بحث راجع به فرضیههای مربوطه خویش ،کم و بیش به مراجع مشابهی اشاره نمـوده،
لکن تفسیرهــای متضــادی از آنها بــه دست میدهنــد .آنان قبــول دارند که نمونــه برجسته در این مــورد
پرونــده مربـوط بـه کارخانـه خـورزو (آلمـان علیـــه لهسـتان) اسـت1928 P.C.I.J., Ser. A. No 17 ،
)«( (Judgment of 13 September 1928کارخانه خورزو») که دیوان دائمی دادگستری بینالمللی در سال
 3302راجع به آن حکم صادر کرده است .دیوان داوری با این نظر موافق است .با وجود اینکـه در حـدود شصـت
سال از صدور آن حکم میگذرد ،حکم مزبور اکثراً بهعنوان معتبرترین بیان اصول قابل اعمال در این زمینه شناخته
شده و هنوز هم معتبر است ،ولی باید توجه کرد که بحث آن راجع به غرامت نسبتاً پیچیده اسـت و بایـد بـهدقـت
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مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
 .330بدون شک ،اولین اصلی که دیوان دائمی برقرار کرد لزوم تمایز کامل بین مصادره مشـروع و نامشـروع
بود ،زیرا قواعد حاکم بر غرامتی که باید دولت مصادرهکننده پرداخت نماید برحسب توصیف حقـوقی ضـبط ،فـرق
میکند (همان مأخذ ،صفحات  48و  .)42این اصل ،اخیراً نیز در پرونده معروف امینویل که آن هم مورد استناد هر
دو طرف است ،صریحاً تأیید شده است (امینویل ،مذکور در بند  312فوق و .)21 Intl Legal Matls at 1031
 .331مطابق نظر دیوان دائمی در پرونده کارخانه خورزو ،مصادره نامشروع تعهدی برای جبران کلیه خساراتی
که مالک مال مصادره شده متحمل شده است ایجاد میکند .قواعد حقوق بینالملل در مورد مسئولیت بـینالمللـی
دولتها در چنین موردی قابل اعمال است .طبق این قواعد ،وضـعیت سـابق بایـد اعـاده شـود (restitutio in
)integrun؛ یعنی اعاده عین ویا اگر این امر امکانپذیر نباشد ،باید معادل نقـدی آن پرداخـت شـود .در صـورت
لزوم ،باید «خسارت زیانهای متحملهای که مشمول این قاعده نیست» نیز درحکم منظور گردد (رجوع شـود بـه:
ص  42پرونده کارخانه خورزو ،فوقالذکر) .از سوی دیگر ،در مصادره مشروع باید «غرامت عادلـه» (همـان مأخـذ،
ص  )48ویا «قیمت عادله آنچه که مصادره شده» پرداخت گردد (همان مأخذ ،ص  .)42چنـین تعهـدی را قاعـده
خاص حقوق بینالملل در مورد مصادره برقرار کرده است.
 .337مسلماً مشکل کار تعیین نتایج عملی تمیز و تفکیک بین جبران خسارت ناشـی از مصـادره نامشـروع و
پرداخت غرامت در مورد مصادره مشروع است .مبانی حقوقی این دو مفهوم بهکلـی متفاوتنـد و منطقـاً روشهـای
عملی مورد استفاده جهت محاسبه مبلغ قابل پرداخت نیز باید متفاوت باشـند .اصـول مصـرح در پرونـده کارخانـه
خورزو در مورد این مسأله نیز همانقدر واجد اهمیت بوده و هنوز اعتبار خود را از دست ندادهاند.
 .331در پرونده کارخانه خورزو ،دیوان دائمی به مسأله جبران خسارت ناشـی از مصـادره نامشـروع رسـیدگی
کرد .معهذا تجزیه و تحلیل دیوان دائمی چنان کامل و مقایسههایی که با فرضیه مخالف کرده ،چنان دقیق اسـت
که حکم صادره از نظر بررسی مصادره مشروعی که در پرونده حاضر مطرح میباشد نیز روشنگر است.
 .330دیوان دائمی «اعاده به وضع سابق» ) (restitutioرا به نحو احسن تعریف کرده است .این اصـطالح
به معنای اعاده عین ویا چنانچه این امر غیرممکن باشد ،پرداخت معادل پولی است .در هـر دو حالـت ،اصـلی کـه
مبنای اعاده است ،یکی است ،یعنی «اینکه غرامت باید ،حتیالمقدور ،کلیه آثار و نتایج عمل نامشـروع را زایـل و
وضعیتی را که به احتمال زیاد در صورت عدم ارتکاب این عمل وجود میداشت ،اعاده نماید»( 2همان مأخـذ ،ص
 .)42یکی از نتایج عمده این اصل این است که غرامـت «الزامـاً محـدود بـه ارزش مؤسسـه بازرگـانی در هنگـام
مصادره» (به اضافه بهره تا روز پرداخت) نیست .طبق رأی دیوان دائمی« ،این محدودیت فقـط در صـورتی مجـاز
است که دولت لهستان (دولت مصادرهکننده) حق مصادره را داشته و عمـل نامشـروع وی صـرفاً عـدم پرداخـت...
ارزش عادله مال مصادره شده ،بوده است» (همان مأخذ) .مطلب اخیر حائز اهمیت شایان اسـت .ایـن بـدان معنـا
است که غرامت قابل پرداخت در مورد مصادره مشروع (یا مصادرهای که برای مشروع تلقی شدن فقط احتیاج بـه
 .2به طوری که دیوان دائمی نظر داده ،برای اینکه غرامت بتواند کلیه آثار و نتایج عمل غیرقانونی را زایل کنـد ،بایـد اعـاده بـه وضـع
سابق  )(restitutioیا معادل نقدی ،به اضافه هرگونه خسارت تبعی احتمالی را در بر گیرد.

  181مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده /جلدهشتم

پرداخت غرامت منصفانه دارد) محدود به ارزش مؤسسه بازرگانی در موقع سلب مالکیت ،یعنی «ارزش عادله مـال
مصادره شده» است.
 .334بدیهی است ارزش مؤسسه بازرگانی مصادره شده با مشروع بودن یا نبودن مصادره تغییر نمیکند .ایـن
ارزش نمیتواند به توصیف حقوقی رفتار دولت مصادرهکننده که کامالً با اجزای اقتصـادی آن مؤسسـه بـیارتبـاط
است بستگی داشته باشد .در اصطالح مرسوم حقوق بـینالملـل ارزش مزبـور معـادل ضـرر مسـلم (damnum
) emergensاست که به هر صورت باید جبران شــود .دیـوان داوری قبالً چنیـــن نتیجـهای را در صفحـــات
 33و ( 30متـن انگلیسی) قرار اعـدادی شماره 1ـ303ـ ،03مورخ  02مـارس [ 3328هفـتم فـروردینمـاه ]3180
صادره در پرونده سدکو اینک و شرکت ملی نفت ایران که در  25 Int’l Legal Mat’ls 629نیز چـاپ شـده
است ،پذیرفته است .تفاوت در اینجا ست که اگر مصادره مشروع باشد ،ارزش مؤسسـه بازرگـانی در موقـع سـلب
مالکیت ضابطه و میزان غرامت محسوب میشود ،حال آنکه اگر مصادره نامشروع باشد ،این ارزش فقط بخشی از
غرامت قابل پرداخت بوده یا ممکن است باشد .در هر صورت ،حتی در مورد مصادره نامشروع خسـارتی کـه واقعـاً
وارد شده ضابطه غرامت است و برای اینکه بتوان «خسارت تنبیهی» را در نظر گرفت ،دلیلی وجود ندارد.
 .331چه چیزی می توان به ارزش مؤسسه بازرگانی اضافه کرد تا الزامات اعاده به وضـع سـابق ایفـا گـردد
پاسخ این سؤال را می توان در نحوه تنظیم سؤاالتی یافت که دیوان دائمی بر اساس آنهـا تحقیـق کارشناسـی را
ترتیب داد (رجوع شود به :صفحه  03پرونده کارخانه خورزو ،فوقالذکر) .این سؤاالت جزءالینفک حکم صادره و از
همان اعتباری برخوردارند که قسمتهای دیگر حکم و این امتیاز را دارند که چون دیوان دائمـی ،توضـیحاتی بـه
عبارات آن افزوده ،بسیار دقیقتر و مشخصتر از اصول کلی هستند که قبالً تصریح گردید.
 .333به نظر دیوان دائمی «کوشش جهت تعیین ارزش برآوردی با استفاده از چندین روش به منظور مقایسه
و در صورت لزوم ،تکمیل نتایج یک برآورد با نتایج برآوردهای دیگر ،مرجح است» (ص  01همان مأخذ) .بالنتیجه،
دیوان دائمی اساساً دو روش را که با دو سؤال متفاوت انطباق داشت ،در نظر گرفت .هـر دو روش هـدف واحـدی
دارند ،یعنی تعیین نحوه «برطرف ساختن کلیه پیامدهای اقدام نامشروع و اعاده وضعیتی که به احتمال زیاد بـدون
آن اقدام وجود میداشت» (ص  42همان مأخذ).
 .011روش اول با سؤال اول منطبق بود .از کارشناسان خواسته شد که حتیالمقدور به طور جداگانه موارد زیر
را تعیین نمایند :الف) ارزش مؤسسه در تاریخ سوم ژوییه  30[ 3300تیرماه  ]3123یعنی تاریخ مصادره و ب) نتایج
مالی (سود یا زیانی) که «در صورت باقی ماندن مؤسسه در دست» صاحبان خلع ید شده آن از تـاریخ یادشـده تـا
تاریخ صدور حکم« ،احتماالً حاصل میشد» .این مطلب بهروشنی دال بر این است کـه طبـق ایـن روش غرامـت
شامل دو جزء میشد« :ارزش مؤسسه در تاریخ مصادره ،به اضافه سودی که در صورت مصادره نشدن مؤسسـه از
این تاریخ تا تاریخ صدور حکم ،عاید میشد .نتیجهای که باید از این تحلیل گرفته شود نیز به همین ترتیب روشن
است :عدمالنفع در ارزیابی مؤسسه در تاریخ مصادره منظور نگردید واال خسارت دو بار دریافت میگردید.
 .013مطلب بسیار جالب صورت اجزا و عناصری است که دیوان دائمی در ارزش مؤسسه منظور کرده اسـت.
این اجزا سه گروه را در بر میگیرد :اموال عینی (زمـین ،سـاختمانهـا ،وسـایل ،موجـودیهـا) ،حقـوق قـراردادی
(قراردادهای فروش و تحویل) و سایر داراییهای دینی (شیوههای تولید ،حسن شهرت بازرگانی« ،انتظارات آتی»).
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با استفاده از اصطالحات امروزی ،این به معنای «ارزش مؤسسه فعال» است که به هر حال ،مفهوم جدید نیسـت.
فقط یکی از عناصر یاد شده ،یعنی «انتظارات آتی» به آینده مربوط میشود .چون بنا به دالیلی که در بند قبل ذکر
شد ،انتظارات آتی به معنای سودهای از دست رفته نیست ،با اسـتفاده از اصـطالحات مرسـوم داوری بـینالمللـی،
میتوان با اطمینان گفت که کلیه اجزا و عناصر مزبور به ضرر مسلم ) (damunm emergensمربوط میشود.
 .010از سوی دیگر ،طبق همان اصطالحات [مرسوم در داوری بینالمللی] ،قسمت «ب» سـؤال اول مسـلماً
فقط به «عدمالنفع» ( )iucrum cessansکه به طور سیستماتیک برای مدت زمان معینی محاسبه شده ،مربوط
است .نتایج مالی (سود یا زیان) که باید ارزیابی شود ،فرضی است ،لکن ارزشیابی به معنای تسری دادن آنهـا بـه
آینده نیست ،زیرا چنین سود و زیانی قبل از تاریخ تحقیق کارشناس عاید شده بوده است.
 .011مقایسه دو سؤال فرعی «الف» و «ب» فقط یک نتیجهگیری را مقدور میسازد :عـدمالنفعـی کـه بایـد
طبق سؤال فرعی «ب» محاسبه شود با «انتظارات آتی» مذکور در سؤال فرعی «الف» فرق دارد .استدالل دیوان
دائمی در این باره کامالً روشن و بدون هیچگونه ابهامی ابراز شده است.
هدف از سؤال اول عبارت از تعیین ارزش نقدی شیئی است که میبایستی عـین آن اعـاده شـود ،بـه عـالوه
خسارات اضافی وارده ،براساس ارزش برآورد شده مؤسسه ،شامل موجودیهای آن در موقع مصـادره ...بـه اضـافه
هرگونه سود احتمالی که در فاصله بین تاریخ ضبط و تاریخ ابراز نظر کارشناس عاید مؤسسـه مـیگردیـد (ص 00
همان مأخذ ،تأکید اضافه شده است) .این اظهار مؤید نتیجهگیری پیشین است که از نظـر دیـوان دائمـی ،سـود از
دست رفته (عدمالنفع) در ارزش مؤسسه منظور نمیشود ،هرچند که این ارزش «انتظارات آتی» را در بر میگیـرد.
به عبارت دیگر ،طبق نظر دیوان دائمی «انتظارات آتی» با سود از دست رفته (عـدمالنفـع) مسـاوی نیسـت .ایـن
مفاهیم دو مفهوم متفاوتند .مفهوم اول بهروشنی اشاره به این واقعیت دارد که مؤسسه ،مؤسسـه فعـالی بـوده کـه
تواناییاش را در تحصیل درآمد به ثبوت رسانده و لذا باید پذیرفت که این توانایی را در آینده نیـز خواهـد داشـت.
این توانایی یکی از عناصر ارزش مؤسسه در موقع مصادره می باشد .مفهوم دوم به میـزان عوایـد فرضـی مربـوط
است که از تاریخ ضبط تا تاریخ اعالمنظر کارشناس ،در صورتی که مؤسسه در دست مالک قبلی آن باقی میماند،
حاصل میشد.
 .017روش دیگری که دیوان دائمی جهت «برطرف ساختن» پیامدهای مصادره نامشروع مورد استفاده قـرار
داده عبارت از برآورد ارزش مؤسسه در هنگام صدور حکم اسـت .هـدف سـؤال دوم ،ایـن روش اسـت .ارزشـیابی
مؤسسه عیناً همان است و همان اجزا در آن منظور شده است .فقط تاریخ تغییر مییابد .عالوه بر ایـن ،ارزشـیابی
جنبه فرضی دارد ،زیرا مربوط به مؤسسهای میشود که در دست صاحبان اصلی آن باقی مانده باشـد .طبـق نظـر
دیوان دائمی ،در فرضیه دوم ،سود واقعی یا فرضی حاصله در فاصله بین مصـادره و صـدور حکـم ،غالبـاً در ارزش
فرضی مؤسسه در هنگام صدور حکم منظور میگردید؛ 3زیرا چنین سودی صرف هزینه نگهداری امـوال عینـی و
بهبود و توسعه عادی تأسیسات میشد (ص  01همان مأخذ) .اما اگر سودی باقی بماند ،این سود «باید به غرامـت
 .3به کاربرد اصطالح «عدم النفع» ) (iucrum cessansتوسط دیوان دائمی در عبارت حکم ،که مؤیـد نحـوه تفسـیر سـؤال اول اسـت،
توجه شود.
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مورد حکم افزوده شود» .بالعکس ،اگر سرمایهگذاری جدید برای توسعه عادی مؤسسه ضروری میبـود ،مبلـغ آن
میبایستی از ارزش مؤسسه کسر گردد .بنابراین ،اگر بررسی کارشناس به نحو احسن انجام گرفته باشد ،نتـایج بـه
دست آمده از هر دو روش باید مشابه بوده و یکدیگر را تأیید نمایند .بهعکس ،اگر این نتایج متفاوت میبود ،دیوان
دائمی میبایست آنها را با هم ترکیب نموده و تعدیلهای الزم را به عمل میآورد .برای این منظور دیوان دائمی
این حق را صریحاً و کامالً برای خود حفظ کرد که طبق اصول حقوقی مندرج در حکم ،ارزشیابیهای کارشناس را
بررسی و مبلغ مورد حکم را تعیین نماید (صفحات  01و  04همان مأخذ) .بدیهی اسـت ،اگـر بـا اسـتفاده از روش
دوم ،ارزش مؤسسه در موقع اعالمنظر کارشناس کم تر از ارزش آن در هنگام ضبط شدن به دست میآمـد ،ارزش
4
باالتر مالک عمل قرار میگرفت.
 .011الزم به تذکر است که حتی به منظور اعاده وضع سابق ) ،(restitutioدیوان دائمـی عـدمالنفـع (بـه
مفهومی که قبالً تعریف شد) را فقط برای مدت زمان محدود و نسبتاً کوتاهی در نظر میگیـرد .بـهعـالوه ،تعیـین
میزان عدمالنفع داللت بر تسری آن به آینده ندارد ،زیرا آخرین روز ) (dies ad quemاحتسـاب عـدمالنفـع ،روز
صدور حکم میباشد.
 .010رویه قضایی که از زمان صدور حکم دیوان دائمی بـه وجـود آمـده ،حـداقل از لحـا تمیـز و تفکیـک
مصادره مشروع و نامشروع ،عموماً از اصول مندرج در این حکم ،پیروی کرده است .بهویژه شایان توجه اسـت کـه
کلیه احکامی که در آنها از ضابطه اعاده به وضع سابق استفاده شده ،به مصادرهای کـه نامشـروع تشـخیص داده
شده مربوط میشود (رجوع شود به:
Lighthouses Arbitration Between France and Greece, (Verzijl, Mestre and
Charbouns arbs., Claim 27, 24 July 1956), reprinted in 23 I.L.R. 299 (1956):
Sapphire International Petroleums Ltd. v. National Iranian Oil Company, (Cavin
arb., Award of 15 March 1963), reprinted in 35 I.L.R. 136, 186 (1967); BP
Exploration Co. (Libya) v. Libyan Arab Republic, (Lagergren arb., Award of 1
August 1974), reprinted in 53 I.L.R. 297 (1979): Texaco Overseas Petroleum Co.
(TOPCO) v. Libyan Arab Republic, (Dupuy arb., Award of 19 January 1979),
reprinted in 53 I.L.R. 389 (1979); Benvenuti et Bonfant Srl. v. People’s Republic
of the Congo, (Trolle, Bystricky and Razafindralambo arbs., Award of 8 August
1980), reprinted in 21 Int’l Legal Mat’ls 740 (1982); AGIP Co. v. People’s
Republic of the Congo, (Trolle, Dupuy and Rouhani arbs., Award of 30 November
1979), reprinted in 21 Int’l Legal Mat’ls 726, 1982).
 .4ظاهراً هیچیک از قضات به این مطلب ایرادی نگرفته است ،گرچه قاضی رابل در «مالحظات» منضـم بـه حکـم ،از ایـنکـه دیـوان
دائمی صریحاً این مطلب را ذکر نکرده ،ابراز تأسف کرد .سایر قضاتی که در این باره نظر مخالف داشتند ،معتقـد بودنـد کـه غرامـت بایـد
محدود به ارزش مؤسسه در تاریخ مصادره باشد ،بدون اینکه حقی بابت باال رفتن ارزش در نظر گرفته شود.
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حکم صادره در لیامکو را در نظر اول میتوان استثنا تلقی کرد ،چه پـس از مشـروع شـناختن عمـل لیبـی ،در
مصادره لیامکو ،مبلغی بابت عدمالنفع به سود خواهان در حکم منظور شده است (رجوع شود به:
Libyan American Oil Company (LIAMCO) v. Libyan Arab Republic,
(Mahmassani arb., Award of 12 April 1977), reprinted in 62 I.L.R. 139 (1982).

ولی روشن است که این جزء از غرامت که بر مبنای اصل «انصاف» در حکم منظور شده است ،با مفهـوم یـا
ضابطه اعاده به وضع سابق انطباق ندارد .همانطور که قبالً گفته شد ،در پرونده امینویل صریحاً تأیید شده اسـت
که فقط در موارد مربوط به غرامت قابل پرداخت در نتیجه اعمال نامشروع است که محاسبه غرامت معـادل اعـاده
به وضع سابق انجام می شود .در آن پرونده ،حکم به پرداخت مبلغ محدودی بابت عدمالنفع فقط بر مبنای مفهـوم
«انتظارات مشروعی» که مشخصاً مورد توافق طرفیــن قــرار گرفتــه بــود و در اجــرای این توافـــق ،صــادر
شد (امینویل ،بند  312در باال و .)21 Int’l Mat’ls at 1031
 .1ضابطه غرامت در مصادره مشروع

 .014از ضابطه «غرامت عادله» بابت مصادره مشروع که در بند  0ماده چهار عهدنامه مودت بدان اشاره شده ،در
آخرین جمله آن بند تعریف دقیقتری به این شرح به عمل آمده است« :غرامت مزبور باید به وجـه مـؤثری قابـل
تحقق باشد و به نحو کامل معادل مالی خواهد بود که گرفته شده است».
 .011همانطور که قبالً اشاره شد ،طرفین با عبارت «غرامت عادله» ،یکی از طرق مختلف توصـیف غرامـت
قابل پرداخت در صورت ملی کردن را انتخاب کردند .بنابراین ،پیدا است که منظور و اثر نخست نحوه نگارشی که
در بند  0ماده چهار انتخاب شده ،مستثنا کردن عواملی است که به ارزش داراییهای مصادره شده ربطـی ندارنـد،
مثل سودهای گزاف گذشته ویا نرخ بازده سرمایهگذاری اولیه که در معدودی از ملی کردنها برای تقلیـل غرامـت
قابل پرداخت به مبلغی کمتر از ارزش کامل چنین داراییها ،مورد استناد واقع شده است .با اینکه وکیل خواندگان
اشاراتی به نرخ بازده سرمایهگذاری اولیه اموکو کرد ،ولی ظاهراً خواندگان بر آن نیستند کـه ایـن عامـل بایـد در
محاسبه غرامت قابل پرداخت منظور گردد و هیچ عامل دیگری از این دست نیز مورد استناد قرار نگرفته است.
 .013از «غرامت عادله» غرامتی معادل کامل داراییهای مصادره شده مستفاد بوده است .مؤید این امر نحوه
نگارش بند  0ماده چهار است که به «معادل کامل مالی ...که گرفته شده است» ،اشاره دارد .دیوان داوری اختالف
مهمی بین این عبارت و اصطالح معمول «غرامت عادله» نمیبیند .دیوان این مطلب را در پرونده سـدکو تصـریح
نموده است .در این پرونده ،دیوان نظر داد که غرامت عادلــه ضابطهای است که باید اعمال گردد (رجوع شود به:
صفحات  33تا  31قرار اعدادی شماره 1ـ303ـ ،03صادره در پرونـده سـدکو اینـک و شـرکت ملـی نفـت ایـران،
فوقالذکر) .معهذا این نظر به این سؤال مشکل که روش مناسب برای تعیین میزان «ارزش کامـل» بـا «معـادل
کامل» مال گرفته شده کدام است ،پاسخ دقیقی نمی دهد .مسأله روش محاسبه از موضوع ضـابطه غرامـت فراتـر
میرود ،زیرا روشهای متعددی موجود است و انتخاب بین آنها بستگی به اوضاع و احوال خاص هـر مـورد دارد.
این موضوع در بخش زیر بررسی خواهد شد.
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د) غرامت
 .3اظهارات طرفین

 .031همانطور که در باال ذکر شد ،خواهان مدعی است که حق دارد «غرامت عادلهای که کامالً معادل اموال یا
حقوق مصادره یا کانلمیکن شده است ،یعنی غرامتی که او را در همـان وضـعیت اقتصـادی قبـل از مصـادره یـا
کانلمیکن کردن حقوقش قرار دهد» ،دریافت نماید .از این عبارات روشن است که خواهان خواستار اعاده به وضع
سابق ،به شرحی است که قبالً تشریح شد و روش ارزیابی مورد نظر نامبرده در انطباق با این فـرض تنظـیم شـده
است .این روش مبتنی بر این فرض است که ارزش کامل مال ارزش بازار آن است کـه در مـورد «یـک مؤسسـه
فعال با قدرت کسب درآمد در آتیه» ،عبارت از ارزش مؤسسه فعال است ،زیرا در چنان وضـعیتی «ارزش مؤسسـه
فعال و ارزش بازار برابر است».
 .033خواهان مضافاً توضیح میدهد که «ارزش دارایی مولد درآمد ،عمدتاً بسـتگی بـه وصـولیهـای نقـدی
خالصی خواهد داشت که انتظار میرود دارایی مزبور در آینده تولید نماید و این وصولیهای نقدی بـا نـرخ تنزیلـی
که در آن هم ارزش پول در طی زمان و هم کلیه خطرات مربوط منظور شده ،به «ارزش روز» (یعنی ارزش تاریخ
ارزشیابی) تنزیل (تبدیل) میشود» .نامبرده میافزاید که «معادل کامل نقدی یک مؤسسه فعـال حـداقل بایـد بـه
میزانی باشد که مالک خلع ید شده بتواند با آن ،مؤسسه فعال مشابهی را خریداری نماید» .ضمناً مطلب اخیر ،شاید
با اظهار قبلی کامالً هماهنگ نباشد ،زیرا ایده ارزش جایگزینی را که در موارد دیگر مورد قبول خواهان نیست ،بـه
میان میآورد.
 .030به نظر خواهان ،براساس این اصول روش صحیحی که باید در مورد حاضر به کـار رود روش «جریـان
نقدی تنزیل شده» است (« .)»DCFدر چنین روشی این واقعیت که ارزش هر دارایی مولد درآمـد بـه دو عامـل
بستگی دارد ،در مد نظر گرفته میشود:
 .3مبلغ و موقع درآمدی که انتظار میرود در بقیه عمر دارایی به دست آیـد ،منهـای هزینـههـای الزم بـرای
بهرهبرداری و نگهداری آن دارایی (که عموماً «مانده وصولیهای نقدی آتی» دارایی خوانده میشود)؛ و
 .0نرخی که مانده وصولیهای نقدی پیشبینی شده باید «تنزیل» شود تا «ارزش روز» وصولیهای نقدی به
دست آید.
 .031قدم اول در تعیین ارزش یک قلم دارایی طبق روش «جریان نقدی تنزیل شـده» بایـد ایـن باشـد کـه
محتملترین درآمدها و هزینههای سال به سال مؤسسه فعال از تاریخ ارزیابی به بعـد پـیشبینـی شـود .بـا کسـر
هزینهها از عواید ،مانده وصولیهای نقدی آتی به دست خواهد آمد .قدم دوم عبارت خواهـد بـود از تنزیـل مانـده
وصولیهای نقدی پیشبینی شده به «ارزش روز» در تاریخ ارزشیابی .برای این منظور الزم است با در نظر گرفتن
خطرات احتمالی ،نرخ تورم و نرخ واقعی بهره ،نرخ تنزیل صحیح تعیین شود .معذلک با استفاده مـداوم از ارزی بـا
قدرت خرید ثابت ،همچنانکه در محاسبات خواهان و کارشناس وی عمل شـده ،یعنـی برحسـب «قـدرت خریـد
واقعی» (یعنی محاسبه با ارزش دالر امریکا در سال  )3323می توان از عامل تورم صرفنظر کرد .در ایـن صـورت،
نرخ تنزیل مناسب حسب ادعا با نرخ جاری بازده ساالنه داراییهای با خطرات مشابه ،در بـازار برابـر خواهـد بـود.
بنابراین ،طبق اظهار خواهان ،می توان گفت که «ارزش بازار دارایی و ارزش روز آنکه طبق روش جریـان نقـدی
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تنزیل شده تعیین گردیده ،یکسان و برابر است» .خواهان نتیجه میگیرد که ارزشی که با استفاده از روش جریـان
نقدی تنزیل شده به دست میآید ،موهومی نیست« ،زیرا خطر اینکه وصولیهای نقـدی واقعـی از وصـولیهـای
نقدی برآوردی کمتر باشد ،در نرخ تنزیل بازار کامالً منظور گردیده است».
 .037خواهان اظهار میدارد که یک چنین ارزشیابی« ،ارزش خرید و فروش داراییهای یک مؤسسه فعـال را
تعیین میکند» .در پرونده حاضر ،خواهان مانده وصولیهای نقدی را که انتظار میرفت خمکو در آینده تولید کنـد،
ـ 08402300822/دالر سال  3323محاسبه کرده و نرخ تنزیل مناسب مورد استفاده را  8/0درصـد در نظـر گرفتـه
است .بنابراین ،ارزش روز خمکو در تاریخ اول اوت [ 3323دهم مردادمـاه  ]3102بـه ـ 18202280012/دالر و 02
درصد این مبلغ که سهم اموکو است ،به ـ 32100100328/دالر بالغ میگردد.
 .031خواندگان در پاسخ به این اظهارات میگویند که استفاده از روش جریان نقدی تنزیـل شـده در پرونـده
حاضر درست نیست و باید بهکلی کنار گذاشته شود .از نظر آنان ،ارزش خالص دفتـری بـه بهتـرین وجهـی ارزش
عادله داراییهای مصادره شده را نشان میدهد .بنا به اظهار ایشان این روش بـا رویـه دولـتهـا و رویـه قضـایی
منطبق بوده و نظریه دارا شدن غیرعادالنه آن را تأیید میکند .عالوه بر این ،از نظر خوانـدگان بـه چنـدین دلیـل
روشن الزم است که در مصادره مشروع ،سودهای آتی دریافت نشود .یکـی از ایـن دالیـل آن اسـت کـه «ارزش
مؤسسه فعال هرگز نمیتوانست جزئی از انتظارات مشروع طرفین باشد» .نتیجه صدور حکم به پرداخت عدمالنفـع
طبق روش جریان نقدی تنزیل شده نیز نامعقول میباشد ،زیرا خواهان میتواند مبالغ دریافتی بهعنوان غرامـت ،از
جمله عدمالنفع را به کار انداخته و بنابراین ،بابت چنین سرمایهگذاری نرخ بازده واقعی به دسـت آورد کـه ایـن در
حکم وصول خسارت مضاعف است .بهعالوه ،چنین حکمی نرخ بازده غیرمعقولی به دست میدهد .خواندگان تأکید
میکنند که اموکو (در سالهای  3382و  )3382مبلغ  8میلیون دالر ،بابت نصف سهام سرمایهگذاری کرد .تا پایان
سال  3322ارزش خالص دفتری خمکو به  03/1میلیون دالر افزایش پیدا کرد که از این مبلغ  34/80میلیون دالر
سهم اموکو بود .بهعالوه ،خمکو تا پایان سال  3322پس از کسر مالیـات مبلـغ  20/0میلیـون دالر درآمـد کسـب
کرده بود که سهم اموکو از سود 43/00 ،میلیون دالر میگردید .این به معنای بازدهی متجـاوز از  02میلیـون دالر
نسبت به  8میلیون دالر سرمایهگذاری است .خواندگان مدعیاند که پرداخت غرامتی به مبلغ  321/0میلیـون دالر
بابت عدمالنفع ،خالف عدالت و انصاف میباشد.
 .0روشهای پیشنهادی برای ارزشیابی

 .030ارزشیابیهایی که هریک از طرفین پیشنهاد کرده اختالف فاحشی با یکدیگر دارند .این اختالفهای قابـل
توجه نتیجه اختالف شدید در برداشت طرفین از خود مفهوم ارزش در رابطه با موضوع غرامـت اسـت .از ایـن رو،
قبل از ورود به بحث راجع به روشهای گوناگون پیشنهادی طرفین ذکر چند مطلب کلی در این باب بـیمناسـبت
نیست.
الف) مالحظات کلی

 .034برای تعیین مبلغ غرامت قابل پرداخت در مصادره مشـروع یـک دارایـی ،ظـاهراً ارزش بـازار [آن دارایـی]
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بهترین ضابطه به شمار میرود ،زیرا این ضابطه ،در صورت وجود بازاری برای عین همان داراییها یا داراییهـایی
همانند آنها ،یعنی هنگامی که در مورد چنین داراییهایی معامالت آزاد بهطور مداوم انجام میگیرد ،عینـیتـرین
ضابطه بوده و نیز بهتر از ضوابط دیگر قابل تعیین میباشد .قیمتی که در این معامالت پرداخت میشود ،انعکاسـی
از ادراک عده کثیری خریدار و فروشنده عالقهمند از ارزش است .هرگاه عوامل موقتی و تصنعی که ممکـن اسـت
موجب اختالل ادراک خریداران و فروشندگان شود ،حذف گردد ،ارزش بازار قابل اعتمادترین شاخص ارزش واقعی
یک دارایی در موقع معین است .غالباً مخلترین این عوامل ،اطالعاتی است که راجـع بـه ملـی کـردن احتمـالی
منتشر میشود .اثر این عوامل را می توان با انتخاب ارزش بازار در تاریخی که چنین اطالعاتی هنوز منتشـر نشـده
بوده ،خنثی نمود.
 .031در عمل ،ارزش بازار بارها جهت ارزشیابی غرامت در مصادره به کار رفته است .این مطلـب بـهویـژه در
مورد مصادره داراییهای مجزا نظیر امالک غیرمنقولی که به منظور کارهای عامالمنفعه خـاص مـورد نیـاز دولـت
باشد ،صادق است .ارزش بازار معموالً در مورد ملی کردن نیز که در آن سهام مؤسسه ملی شـده بـه طـور آزاد در
بورس معامله می شود مورد اشاره و استناد واقع میشود .برای مثال جدیدترین نمونه ملی کردن توسط یک کشـور
صنعتی ،یعنی مؤسساتی که فرانسه در سال  3320ملی کرد ،از این دست بودند.
 .033از طرف دیگر ،هرگاه داراییهای مصادره شده ویا کاالهای مشابه یا قابـل مقایسـه بـا آن بـازار آزادی
نداشته باشد ،حداقل چیزی که می توان گفت این است که ارزش بازار مفهوم مبهمی است (شاید صحیحتـر باشـد
بگوییم گمراهکننده است) .نمونهای از این وضعیت را می تـوان در معـامالت بزرگـی نظیـر معـامالت مربـوط بـه
شرکتهای بزرگی که سهامشان در بورس داد و ستد نمیشود ،یافت ،اینگونه معامالت نسـبتاً بـهنـدرت صـورت
گرفته ،همیشه جنبه انفرادی داشته و به دلیل اوضاع و احوال و انگیزههـای ویـژهای انجـام مـیگیرنـد .در چنـین
اوضاع و احوالی ،ذکر ارزش بازار برای تعیین میزان غرامت در مورد مصادره ،ناگزیر به ایجاد هرمـی از فرضـیههـا
منتهی می شود ،زیرا الزم است قیمتی را که خریدار و فروشنده عالقهمند فرضی بدون تبانی راجع به آن مذاکره و
سرانجام توافق میکنند حدس زد .چنین حدسی ،بهویژه از این رو که مالک دارایی مصادره شده معموالً فروشـنده
عالقهمندی نیست ،تصنعیتر است.
 .001حقیقت امر این است که بدون وجود بازاری که ارزش واقعبینانه بازار را تعیین نماید ،چنانکه کارشناس
خواهان نیز تلویحاً آن را تأیید کرده است ،ما ناگزیریم که به روشهای دیگر ارزشیابی متوسل شویم .طرفهـایی
که در دعاوی ملی کردن شرکت داشتهاند از روشهای بیشماری ماننـد ارزش خـالص دفتـری ،ارزش جـایگزینی،
جریان نقدی تنزیل شده و غیره جانبداری کردهاند.
طرفداران این روشها محققاً میگویند که این روشها تعیین «ارزش کامل» ،ارزش عادلـه ،ارزش کـافی یـا
منصفانه و غیره را امکانپذیر میسازند .ولی بر هیچیک از این ارزشها حقاً نمیتوان نام «ارزش بازار» نهاد .ایـن
عنوان به صورت کلمهای جادویی به کار میرود تا این اندیشه را القا کنـد کـه ارزش تعیـین شـده بـا یـک روش
خاص ،همان ارزشی است که باید بهعنوان ارزشی که از لحا علمی صحیح است ،پذیرفته شود .لکن بدیهی است
تعیین اینکه اگر معامله آزادی صورت میگرفت ،قیمت حاصله با چنین ارزشی منطبق میبـود ،غیـرممکن اسـت.
حداکثر چیزی که می توان گفت این است که این مسأله ،مسأله احتمال است؛ لکن هنگـامی کـه کلیـه حـدس و
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گمانهای ذهنی که در اکثر این روشها به کار رفته در نظر گرفته شوند ،مشکل بتوان درجـه احتمـال حاصـله را
تعیین کرد .از این رو ،دیوان بر این نظر است که عبارت «ارزش بازار» بـا نبـودن معـامالت مـنظم در بـازار آزاد،
کمکی به مسأله نمیکند و بهسهولت موجب گمراهی میشود .بلکه برای احتراز از نتـایج خودسـرانه و بـه منظـور
تعیین غرامت منصفانه منطبق با ضوابط حقوقی قابل اعمال ،انتخاب روشی از بین کلیه روشهای موجود بایـد بـا
توجه به هدف مورد نظر صورت گیرد .در صورت امکان ،استفاده از چند روش نیز بهتر است.
 .003خواهان و کارشناسان وی اظهار میدارند که در عرف و رویه بازرگانی از روش جریان نقدی تنزیل شده
به طور گستردهای استفاده میشود .دیوان دلیلی برای تردید در صحت این ادعا ندارد .طبق اظهارات خود خواهان،
از این روش اکثراً در یکی از دو حالت استفاده میشود :در خرید یا ادغام یک مؤسسه هنگامی که هیچگونه ارزش
بازاری در دست نیست و در تصمیم به سرمایهگذاری جدید و معتنابه.
 .000در هر دو حالت ،سرمایهگذاری به مقیاسی استثنایی و در حالت اول ،سلب مالکیـت مهمـی نیـز مطـرح
است .در چنین اوضاع و احوالی ،روش جریان نقدی تنزیل شده در اتخاذ تصمیمی چنین مشکل و عمیـق ،کمـک
ذیقیمتی می نماید .این روش اطالعات پرارزشی در مورد درآمدهای آتی ،به نحوی که قابل پیشبینی هسـتند ،بـا
ارقام دقیق ،با در نظر گرفتن خطرات مرتبط با سرمایهگذاری به دست میدهد .قضـاوت در مـورد قابـل اعتمـاد و
محتمل بودن این پیشبینیها و اخذ تصمیم مبتنی بر سنجش آنها در رابطه با شرایط تأمین مالی و مقـدار پـولی
که باید صرف سرمایهگذاری پیشنهادی شود ،با سرمایهگذار است.
 .001جالبترین جنبه این روش آن است که ارزیابی منظمی از کلیه خطراتی که متوجه سرمایهگذاری مـورد
نظر بوده و روش تبدیل اثرات احتمالی آنها بر بازده مورد انتظار را با رقم و عدد به دست میدهد .لکن ایـن امـر
خودبهخود منجر به تصمیمگیری نمیشود و به دالیلی که قبالً گفته شد اساس و مبنایی برای این گفته که ارزشی
که بدین طریق به دست میآید ،ارزش بازار است ،فراهم نمیکند .از این رو ،دیوان نمیتواند با این ادعای خواهان
که «ارزش بازار یک دارایی و ارزش روز آنکه با روش جریان نقدی تنزیل شده تعیین شده ،برابر است» ،موافقت
کند.
 .007هرگونه سرمایهگذاری منوط به تصمیم آزادانه سرمایهگذار است و در هر صورت ،اخذ تصـمیمی کـه بـا
آینده مالزمه دارد ،مستلزم قبول مقداری خطر است .لذا هرگونه سرمایهگذاری دارای یک عنصـر حـدس و گمـان
است .عالوه بر آن ،عوامل غیرمرتبطی ،نظیـر اسـتراتژی مـالی و بازرگـانی سـرمایهگـذار نیـز مـی توانـد انگیـزه
سرمایهگذاری باشد.
 .001در این مرحله ،ممکن است یادآوری این مطلب مناسب باشد که ملی کردن را نمیتوان با سرمایهگذاری
عادی بازرگانی یا معامله در بازار آزاد یکی دانست .این امر نهتنها به این دلیل است که معموالً مالک خلع ید شـده
به شرحی که در باال گفته شد ،فروشنده عالقهمندی نیست ،بلکه به این دلیل نیز هست که دولت مصادره کننـده
به خاطر یک هدف عمومی به این کار دست میزند .در تصمیمات دایر بر ملی کردن ،انگیزههای بازرگانی بهندرت
نقش فایقی دارند و حتی ممکن است اصالً چنین انگیزههایی وجود نداشته باشد .مالحظات سیاسـی و مالحظـات
مربوط به خطمشی اقتصادی ویا منافع کلی ملی معموالً نقش قاطعتری دارند .الزم به گفـتن نیسـت کـه دیـوان
داوری درمقام یک سرمایهگذار احتمالی نمیباشد ،بلکه دیوان بعد از وقوع حادثـه ) (ex post factoبایـد طبـق
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قوانین حاکم بر مصادره اجباری ،عادالنهترین غرامت الزم را بدون در نظر گرفتن هیچگونه عامل حدس و گمـان،
تعیین نماید .نخستین وظیفه دیوان جلوگیری از دارا شدن غیرعادالنه یا محرومیت غیرعادالنه هریـک از طـرفین
است.
 .000این نتیجهگیری کامالً با رویه دیوانهای داوری بینالمللی مطابقت دارد .این دیوانها در رسـیدگی بـه
مصادره مشروع همیشه کوشیدهاند که براساس قوانین ،با استفاده از کلیه امکانـات موجـود و غالبـاً بـا روشهـای
متعدد ،حتی در مواردی که طرفین به کمک روش جریان نقدی تنزیـل شـده محاسبــات مفصـلی ارائـه دادهانـد،
غرامت مناسبی را که در هر اوضاع و احوال خاص باید پرداخت شود ،تعیین نمایند (فیالمثل ،رجوع شود به :پرونده
لیامکو ،بندهای  348تا  303در فوق (LIAMCO, 62 I.L.R. at 208-10) ،و نیز پرونده امینویـل ،بنـدهای
 348تا  343باال(AMINOIL, 153,21 Int’l Legal Mat’ls at 1033-35) :
ب) روش جریان نقدی تنزیل شده )(DCF

 .004همانطور که دیوان قبالً متذکر شد ،خواهان مشخصاً روش جریان نقدی تنزیل شده را بهعنوان روشی که
«سرمایهگذار خارجی را در همان وضعیت اقتصادی که قبل از مصادره داشته ،قرار میدهد »،پیشنهاد کرده اسـت.
این گفته مترادف با عباراتی است که دیوان دائمی دادگستری بینالمللی در پرونده کارخانه خورزو به شرح زیر بـه
کار برده است:
«حتیالمقدور رفع کلیه آثار و نتایج اقدام غیرقانونی و استقرار مجدد وضعیتی که به احتمـال زیـاد در صـورت
عدم ارتکاب این عمل وجود میداشت».
معهذا همانطور که در باال بحث شد ،دیوان دائمی فقط در مورد مصادره نامشروع اعاده به وضـعیت سـابق را
مدنظر قرار داد .از آنجا که دیوان داوری در پرونده حاضر مصادره را مشروع تشخیص داده ،لذا علیالظاهر استفاده
از روش جریان نقدی تنزیل شده در این مورد مناسب نیست (رجوع شود به :بند  312در باال :پرونده امینویل21 ،
.)Int’l Legal Mat’ls at 1031

 .001با این حال ،روش جریان نقدی تنزیل شده به ترتیبی که خواهان در پرونده حاضر مـورد اسـتفاده قـرار
داده ،حتی فراتر از این رفته و به انحراف کامل و نقض روشی میانجامد که به طور مرسوم در عرف بینالمللـی و
علیالخصوص توسط دیوانهای داوری بینالمللی به کار رفته است .طبق روش مرسوم ،در مـورد مصـادره یـک
مؤسسه ،غرامت قابل پرداخت براساس ارزش خالص داراییهای منتقـل شـده یعنـی دارایـیهـای مصـادره شـده
محاسبه می شود .همانطور که مالحظه شد ،این ارزش میتواند اموال عینی منقول و غیرمنقول و همچنین اموال
دینی ،از جمله میزان سوددهی در مورد مؤسسه فعال (یعنی ارزش «مؤسسه فعال») را در بر گیرد .در مواردی کـه
مصادره نامشروع باشد به این عنصر ضرر مسلم ) ،(damnum emergensعامل مکملی کـه عبـارت اسـت از:
ارزش عوایــدی کــه مالک در صــورت عــدم مصــادره به دست مـــیآورد ،یعنـــی عـدمالنفـع (iucrum
) cessansاضافه میشود.
 .003در محاسبه خواهان ،ارزش خالص داراییهای مصادره شده بهکلی کنار گذاشته شده است .ارزش مزبور
در استدالالت خواهان جایی ندارد ( .)exit damnum emergensبهعکس ،روش خواهان عبارت از پیشبینی
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عملکرد آینده [مؤسسه] جهت تخمین میزان عوایدی است که احتماالً مؤسسه طی سالها و در پرونده حاضـر تـا
هجده سال بعد به دست میآورد .به این عواید پیشبینی شده از طریق تنزیل ،در آن موقع صورت واقعی داده شده
و بهعنوان ضابطه غرامت پرداختنی و نیز ارزش ادعایی بازار مؤسسه ،به سرمایه تبدیل شده اسـت .بـا ایـن روش،
عدمالنفع ،تنها عنصر غرامت میشود.
 .011این جایگزینی [بر این اسـاس] کـه درک بهتـر اقتصـاد و روش معمـول جهـان بازرگـانی را مـنعکس
مینماید ،توجیه شده است .دیوان داوری قبالً پذیرفته است که روش جریان نقدی تنزیل شده احتماالً وقتی بسیار
سودمند است که یک نفر سرمایهگذار میخواهد تصمیم بگیرد که آیا سرمایهگذاری بزرگی را انجام دهد یا ندهـد.
مسلماً اولین چیزی که وی باید در نظر گیرد به مدت زمان الزم برای بازیافت پول و نرخ احتمـالی بـازده مربـوط
میشود .دیوان نیز می تواند مزایای این روش را برای خواهانی که طالـب غرامـت قابـل تـوجیهی اسـت ،دریابـد.
محاسبه عواید احتمالی حاصله طی مدت زمانی طوالنی در آینده که صحنه وسیعی از حدس و گمـان را بـه علـت
عدم اطمینانی که ذاتاً در چنین پیشبینی موجود است ،میگشاید ،احتماالً ارقام بـزرگتـری نسـبت بـه هـر روش
دیگری به دست خواهد داد .ولی به همین دلیل ،دیوان نمیتواند بهسهولت چنین روشی را بپـذیرد و عـدم تمایـل
کلیه دیوانهای داوری و کمیسیونهای حل و فصل دعاوی ،از جمله مراجـع رسـیدگی داخلـی ،حتـی در ایـاالت
5
متحده در استفاده از این روش بهآسانی قابل درک است.
 .013در مورد مؤسسه فعال ،همانطور که دیوان داوری پرونده امینویل به حق خاطرنشان ساخته ،ارزش کل
مؤسسه بیش تر از مجموع ارزش تک تک عناصر تشکیلدهنده آن است (رجوع شود بـه :پـاراگراف  3223همـان
مأخذ )21 Int’l Legal Mat’ls at 1041 ،لکن [ارزش مزبور] به این عناصر مرتبط است .طبق روش جریان
نقدی تنزیل شده ،به ترتیبی که در این پرونده مورد استفاده واقع شده ،ارزش ادعایی مؤسسه با ارزش این عناصـر
و لذا با سرمایهگذاری انجام شده جهت ایجـاد مؤسسـه و حفـظ سـودهی آن ،هـیچگونـه ارتبـاطی نـدارد .ارزش
جایگزینی ،یعنی سرمایهگذاری الزم جهت ایجاد مؤسسه مشابه ،دیگر در نظر گرفته نمیشـود .از تبـدیل بـه نقـد
کردن عواید آتی احتماالً مبلغ خیلی بیشتری به دست خواهد آمد که ممکن است منجر به دارا شدن غیرعادالنـه
طرفی گردد که چنین غرامتی را دریافت میدارد؛ چه میشود فرض کرد که وی بتواند فقـط بـا صـرف بخشـی از
غرامت دریافتی مؤسسه مشابهی را با عواید مشابه تأسیس و با باقیمانده غرامت دریافتی عواید اضافی کسب کنـد.
چنانچه مؤسسه سود کمتری میداد ،خواهان همانطور که خواهان پرونده کارخانه خورزو عمل کـرد ،احتمـاالً بـه
روش دیگری متوسل می شد .تصدیق این مطلب توسط این دیوان و دیوانهای داوری و دادگاههـای بـینالمللـی
متعدد دیگر پیش از آن ،دایر بر اینکه سوددهی یک مؤسسه فعال یکی از عناصری اسـت کـه بایـد در ارزشـیابی
 .5رجوع شود فیالمثل به:
S.P.P. (Middle East) Limited. V. Arab Republic of Egvpt, (Bernini, Elghatit, Littman arbs., Award of 11 March
1983), reprinted in 22 Int’l Legal Mat’ls 752,782-783(1983):

برای شرح رویه کمیسیون حل و فصل دعاوی خارجی ایاالت متحده ،رجوع شود به:
R. B. Lillich, The Valuation of Nationalized Property by the Foreign Claims Settlement Commission in 1 The
Valuation of Nationalized Propertv in International Law, 95-116 (R. B. Lillich ed. 1972).
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چنین مؤسسهای در نظر گرفته شود ،یک مطلب است و جایگزین ساختن ارزش نقدی فرضی عواید آتی به جـای
کلیه عناصر دیگر ارزشیابی ،مطلب دیگری است.
 .010این مالحظات مقدماتی لزوماً منجر به رد کامل روش جریان نقدی تنزیل شده بـرای هـر منظـوری در
این پرونده نمی شود .به دالیلی که قبالً ذکر شد ،یکی از عناصـر ارزشـیابی یـک مؤسسـه فعـال هماننـد خمکـو،
سوددهی آن است .این عنصر را نمیتوان بهآسانی به عدد و رقم تبدیل کرد و روش جریان نقدی تنزیل شـده در
صورتی که به طور صحیح اعمال گردد می تواند اطالعات سودمندی راجع به سوددهی به دیوان بدهد .از ایـن رو،
الزم است نحوه استفاده از این روش در پرونده حاضر بررسی و مشخص گردد که نتایج حاصل تـا چـه حـد قابـل
اعتماد است.
ج) محاسبات مربوط به جریان نقدی تنزیل شده

 .011گذشته از نظر خواندگان دایر بر رد کلی روش جریان نقـدی تنزیـل شـده در پرونـده حاضـر ،تقریبـاً کلیـه
اظهاراتی که خواهان در تأیید استفاده از این روش عنوان کرده ،مورد انتقاد شدید خواندگان واقع شده است .دیوان
در نظر ندارد در کشمکش بین کارشناسان مجرب و برجسته طرفین ،جانب کسی را بگیرد .معهـذا بـدون ورود بـه
جنبههای فنی مطلب ،الزم است درباره پارهای از فرضهای مورد استناد این یـا آن طـرف چنـد اظهـارنظر کلـی،
بهویژه از نقطهنظر حقوقی به عمل آید.
 .017در ارتباط با پیشبینی وصولیهای نقدی در آتیه ،به ترتیبی که کارشناسان خواهان به عمـل آوردهانـد،
بحث بسیار فنی و تندی در مورد احتمال وجود مقادیر کافی گاز جهت تصفیه در طی دوره مربوط ،صورت گرفـت.
بدون ورود به جزئیات بحث ،کافی است ذکر شود که اختالف بین طرفین به میزان ذخایر موجود ارتباط کـمتـری
داشته ،بلکه با توجه به نوسانات احتمالی در میزان تولید نفت و احتمال استفاده از گاز تولیدی برای مصارف دیگـر،
بیشتر به تأمین گاز برای تصفیه توسط خمکو مربوط میشود .بنابراین ،ایرادات مزبور وابسته به عواملی است کـه
به مهمترین موضوع اختالف ،یعنی پیشبینی هزینه گازی که بنا بود برای تصفیه در اختیـار خمکـو قـرار گیـرد و
قیمت احتمالی فروش محصوالت خمکو ارتباط دارد و در رابطه با این عوامل بررسی خواهد شد.
 .011قیمت گاز تولیدی از حوزههای قرارداد دستگاه مختلط که توسط شـرکت نفـت و اموکـو بهـرهبـرداری
میشد ،به نرخ بسیار پایینی (هر هزار فوت مکعبی  0سنت به مدت  30سال تا سال  3320و با فرمـول مشخصـی
برای تعیین حداکثر افزایش قیمت از آن سال به بعد) در قرارداد خرید گاز تعیین شده بود .قیمت گازی که شـرکت
نفت موافقت کرد از منابع دیگر تهیه کند نیز همین مقدار بود .کارشناس خواهان چنـین فـرض کـرده اسـت کـه
فرمول مورد توافق در سراسر عمر قرارداد خمکو دقیقاً اعمال خواهد شد .مسلماً این فـرض از نقطـهنظـر حقـوقی
صحیح است؛ لکن با توجه به تجارب گذشته در صنعت نفت ،بهویژه تجارب کشورهای تولیدکننده نفت در پیرامون
خلیج فارس ،نمیشد این امکان را نادیده گرفت که زمانی راجع به این قیمت ،مذاکرات مجـددی صـورت خواهـد
گرفت تا تحول بازار در آن منظور گردد و در چنین حالتی قیمت گاز بدون اینکه قرارداد نقض شـود ،قابـل تغییـر
بود .معهذا چون کارشناسان طرفین به طور کامل این مسأله را تشریح نکردنـد ،ارزیـابی احتمـال و نتـایج چنـین
مذاکره مجددی ،امکانپذیر نیست .عالوه بر این ،کانلمیکن شدن قرارداد دستگاه مختلط با اعمـال قـانون مـاده
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واحده عدم اطمینان دیگری را پیش میکشد.
 .010شایان توجه است که کارشناس خواهان قیمت گاز و قیمت محصوالت خمکو را برای  32سال ،از سال
 3323تا  3332یعنی تا پایان قرارداد خمکو پیشبینی کـرده اسـت .پـیشبینـیهـای مربـوط بـه قیمـت فـروش
محصوالت گاز نفت مایع ) (L.P.Gو مایعات استحصالی از گاز طبیعی ) (N.G.Lبا در نظر گرفتن تغییرات آتـی
در قیمتهای نفت به عمل آمده ،زیرا قیمت فروش هر بشکه از محصول مایعات استحصالی از گاز طبیعی خمکـو
براساس قیمت نفت خامی که از حوزه داریوش در قرارداد دستگاه مختلط به دست مـیآمـد ،تعیـین مـیگردیـد و
محصول گاز نفت مایع به قیمتی فروخته میشود که با قیت نفت خام ارتباط نزدیکی داشت .کارشناس خواهان در
این پیشبینیها ،از پیشبینیهایی که به نظر وی محافظهکارانهترین و منطقیترین پـیشبینـیهـای مربـوط بـه
قیمت این محصوالت بوده و توسط مؤسسات مشهور اقتصاد سنجی ) (econometricsو پـیشبینـی تحـوالت
اقتصادی به عمل آمده ،استفاده کرده است .به گفته خود او« ،این پیشبینیهـا جـزء الزم ایـن قبیـل ارزیـابیهـا
است» و «مبتنی بر اطالعات و ارقام موجود و نظر کارشناسی در زمان ارزشیابی میباشند».
 .014همانطور که خود کارشناس تصدیق میکند ،عواید کارخانه تصفیه گاز ،تابع مستقیم قیمت محصوالت
است که سال به سال تغییر مییابد ،به طوری که عواید گذشته نمیتواند ضابطه قابل اعتمادی برای ارزش چنـین
کارخانهای به دست دهد .در واقع ،همه میدانند که قیمتهای نفت فوقالعاده بیثبات بودهاند .غیر از نوسانات بازار
آزاد ،تصمیمات شرکتهای بزرگ نفتی در گذشته ویا تصمیمات اوپک یا سایر کشورهای تولیدکننده در این اواخـر
در مورد تثبیت قیمتها ویا میزان تولید ،مسبب این تغییر قیمتها بـوده اسـت .از ایـن رو ،مشـکالت و امکانـات
اشتباهی که ذاتاً در هر پیشبینی قیمتی موجود است ،به میزان زیادی تشدید میگردد.
نمونه روشن چنین وضعیتی را می توان در اختالفهایی مشاهده کرد که بین پیشبینیهای مربوط بـه قمیـت
نفت که در بررسی کارشناس خواهان مورد استفاده قرار گرفته و تحوالت واقعی قیمتها از سـال  3323تـا 3322
وجود دارد.
 .011همانطور که خواهان تصدیق نموده ،در هرگونه پیشبینی مربوط به وصولیهـای نقـدی آتـی ،عنصـر
حدس و گمان وجود دارد .به همین دلیل ،جای تردید است که یک دیوان داوری اصالً بتواند آن را بـرای ارزیـابی
غرامت به کاربرد .یکی از قواعد مسلم قانون مسئولیت بینالمللی دولتها ایـن اسـت کـه بابـت جبـران خسـارات
6
نظری یا مشکوک ،هیچ حکمی نمیتوان صادر کرد .این امر در مورد وجود خسارت و اثـر آن نیـز صـادق اسـت.
بنابراین ،چنین قاعدهای در مورد مصادره نامشروع قابل اعمال است و به طریق اولی استداللی که این قاعـده بـر
آن استوار است باید در مورد غرامت مصادره مشروع نیز قابل اعمـال باشـد .طبـق ایـن قاعـده ،حتـی در صـورت
اطمینان از وجود خسارت ،استفاده از روشی برای ارزشیابی که ارقام نامطمئنی به دست میدهد ،مجاز نیست.
 .013عامل وهم و گمان در پیشبینی مربوط به مدت کوتاه نسبتاً کم اهمیت است ،گرچه حوادث غیرمنتظره
 .6رجوع شود فیالمثل به:

)Norwegian Shipowners Claims (Norway v. U.S.), 1 R. Int’l Arb. Awards 307, 339 (1922); S.P.P. (Middle East
Limited. v. Arab Republic of Egypt, supra; Lillich, supra, at 95-116.

  144مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده /جلدهشتم

می تواند خالف آن را به بار آورد .عامل وهم و گمان با تعداد سالهای مرتبط با پیشبینی بهسرعت قوت میگیرد.
همه می دانند و مطمئناً سرمایهگذاران آن را در نظر میگیرند که اگر پیشبینی مربوط به آینده نسبتاً دوری باشـد،
چنین پیشبینیای تقریباً به طور کامل موهومی است ،حتی اگر وزینترین و مجربترین مؤسسات پیشبینی هـم
آن را انجام داده باشند ،بهویژه آنکه به عامل بیثباتی مثل قیمت نفت مربـوط باشـد .ایـن قبیـل پـیشبینـیهـا
می تواند شاخص مفیدی برای سرمایهگذار احتمالی باشد که میداند تا چه حد میتوانـد بـر آنهـا اعتمـاد کـرده و
خطرات مرتبط با آنها را بپذیرد .لکن مسلماً یک دیوان داوری نمیتواند از آنها بهعنوان ضابطه غرامت عادالنـه
استفاده نماید.
 .071خواهان پیشبینی عواید آتی خمکو طی  32سال را بدین جهت انجام داده که کل بازدهی را که میشد
از قرارداد خمکو در مابقی عمر قرارداد به دست آورد ،در محاسبه منظور نماید .بدیهی است ایـن امـر نتیجـه ایـن
درک نادرست خواهان است که ضابطه غرامت ،اعاده به وضع سابق است .طبق این استدالل مصادره مؤسسهای با
قراردادی به مدت نامحدود ،مستلزم پیشبینی آینده نامتناهی است یا به عبارت دقیقتر ،تا موقعی که با اعمال نرخ
تنزیل (ارزش روز) بازدهی به صفر رسد .لزومی ندارد که دیوان راجع به مجاز بودن چنین پیشبینی در موردی که
غرامت باید کلیه آثار و نتایج مصادره غیرقانونی را از بین ببرد ،اظهارنظر کند ،لکن مسـلماً نمـیتوانـد آن را بـرای
غرامت قابل پرداخت در مورد مصادره مشروع بپذیرد.
 .073مرحله دوم در روش جریان نقدی تنزیل شده ،محاسبه نرخ صحیح تنزیل است .این کار با تعیـین نـرخ
تنزیل مأخذ با «پایه» بر مبنای ارقام و اطالعات بازار که مقایسه را در یک صنعت یا در یک نـوع سـرمایهگـذاری
میسر میسازد ،آغاز میگردد .کارشناس خواهان نُه شرکت بزرگ نفتی با عملیات گسترده بینالمللی را بـهعنـوان
مأخذ انتخاب کرد و از ارقام و اطالعات بازار آنها نتیجه گرفت که نرخ تنزیل مأخذ  1/0درصد میشود .خواندگان
به این رقم ایراد گرفتهاند .کارشناس خواهان تصدیق کرد که در عملیات این شرکتها و عملیـات شـرکت خمکـو
وجوه اختالفی وجود داشته ،لکن اطمینان داد که این اختالفها در جای خـود منظـور شـده اسـت .دیـوان داوری
نمی تواند صحت یا اهمیت تعدیلهایی را که بدین منظور انجام گرفته آزمایش نمایـد .بنـابراین ،بایـد نتـایج ایـن
بخش از بررسی تا حدی با عدم اطمینان مورد مالحظه قرار گیرد.
 .070به عنوان قدم دوم در محاسبه نرخ صحیح تنزیل باالخص برای منظور نمودن ویژگـیهـای مخـاطرات
نسبی مانده وصولیهای نقدی خمکو در آینده ،الزم است تعدیلی به عمل آید .سه نوع مخاطره در نظر گرفته شده
است :مخاطره مالیات و ارز ،مخاطره بازرگانی و مخاطره فورسماژور .برعکس ،طبق دسـتور وکیـل بـه مخـاطره
نقض قرارداد یا مصادره بدون غرامت ،بهعنوان عاملی غیرمرتبط ،توجهی نشده است .کارشـناس خواهـان نتیجـه
گرفت که در مورد خمکو مخاطره مالیات و مخاطره فورسماژور بیشتر از حد متوسط ،لکن مخاطره ارز و مخاطره
بازرگانی از حد متوسط کمتر بوده است .در مجموع ،این مخاطرات تعدیل به میزان  1درصد در نرخ تنزیل منظـور
گردید .بنابراین ،نرخ کل تنزیلی که باید در ارزشیابی حقوق خمکو مورد استفاده قرار گیرد 8/0 ،درصد است.
 .071خواهان در مورد روشهایی که با استفاده از آنها ،مالحظات کیفی کلی که در گزارش کارشناس راجع
به هر مخاطره خاصی آمده به ارقام تبدیل گردیده ،هیچگونه اطالعات دقیقی ارائه نداده است .در واقع ،مالحظات
مزبور نسبتاً موجز و بدون شرح و تفصیل بود .بهعالوه ،صرف ذکر اینکه مخاطرهای از حد متوسط بیشتر یا کمتر
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است مبهم تر از آن است که ضابطه با ارزشی به دست دهد و کمکی به دیوان در ارزیابی اعتبـار  1درصـد تعـدیل
نمیکند.
 .077به قول کارشناس خواهان« ،لزوماً» انحرافاتی در جزئیات و قضاوت کارشناسی در کاربرد روش [جریان
نقدی تنزیل شده] نسبت به مورد خاصی ،وجود خواهد داشت» .به نظر میرسد که «قضاوت کارشناسی» در تعیین
میزان تعدیل نرخ تنزیل مأخذ به حد اعال رسیده است .با ادای کمال احتـرام بـه خبرگـی غیرقابـل تردیـد چنـین
کارشناس مبرزی ،این مسأله نیز صحیح است که قضاوت کارشناس ،قضاوتی ذهنی است و دالیلی که مبنای این
قضاوت در رابطه با این موضوع خاص است ،کامالً روشن نشده است.
 .071بهعالوه ،بی مناسبت نیست که راجع به خطمشی کلـی خواهـان در مـورد ارزیـابی مخـاطرات خـاص،
مطالبی گفته شود .همگی این مخاطرات به اقتصاد مربوط نمیشود و به گفته یکـی از کارشناسـان خواهـان ،وی
بعضی از آنها را «عیناً مانند یک فرد عادی با شعور متعارف» ارزیابی کرده است .حتی اگر از مخاطرات غیرقابـل
پیشبینی صرفنظر گردیده ،ولی به نظر میرسد که در بعضی موارد مخاطرات مذکور در فوق ،همانطور که وقـایع
بعدی نشان داد ،کمتر از میزان واقعی برآورد شده است.
 .070این امر در مورد وضع مخاطرات ارز و مخاطرات فورسماژور صادق است .در آن موقع ،با اینکه انقالب
در ایجاد دولت جدیدی در ایران موفق بود ،ولی آشفتگی سیاسی خیلی شدید و هنوز زیاد مانده بود که اوضـاع بـا
تمام بی ثباتیها و پیامدهای اقتصادی که با چنین جو تبآلودی مالزمه دارد ،بـه حالـت عـادی برگـردد .علیـرغم
مقررات قرارداد خمکو ناظر بر این مورد ،تبدیل آزاد ارز امر مسلمی نبود (در آن اوضاع و احوال کنتـرلهـای ارزی
لزوماً قرارداد را نقض نمیکرد) .اغتشاشات داخلی و کشمکشهای کارگری می توانست تا مدت نامحـدودی ادامـه
یابد و خمکو علیرغم موقعیت جغرافیاییاش از این اغتشاشات در امان نبود .عالوه بر این ،گرچه پیشبینی جنگ با
عراق ،به ترتیبی که واقعاً روی داد ،ممکن نبود ،با این حال ،هر کس که با تاریخ مناسبات دو کشور آشنایی داشت
نمی توانست ،در اوضاع و احوال حاکم در آن زمان ،احتمال اقدامات نظامی را که به طور مستقیم با جزیـره خـارک
ارتباط پیدا میکرد ،کامالً نادیده گیرد .در هر صورت ،خطر تیرگی شدید روابط ایران با دنیای خـارج بـرای مـدتی
غیرقابل پیشبینی ،با عواقب معلومی برای عملیات شرکتی نظیر خمکو ،آشکارا وجود داشت.
 .074مستثنا کردن مصادره بدون پرداخت غرامت اشکاالت بیشتری تولید میکند .بنا به گفته خواهان ،ایـن
استثنا طبق قانون تحمیل گردیده ،زیرا خواندگان نمیتوانند از اقدامات غیرقانونی خود بهرهمند شوند .بدون شـک،
اصل حقوقی مورد استناد خواهان صحیح است ،لکن باید به بیان صحیحتر چنین گفت کـه اصـل مزبـور ،منظـور
کردن نتایج مصادره نامشروع را در محاسبه غرامت قابل پرداخت منع میکنـد .بـرعکس ،مصـادره مشـروع نبایـد
مستثنا شود .مطمئناً مخاطرات چنین مصادرهای بهویژه با احتمال وقوع آن در آینده نزدیک ،عاملی بازدارنده بـرای
هر سرمایهگذار به شمار میرفته است .عالوه بر این ،همانطور که قبالً گفته شد ،غرامت در مورد مصادره مشروع،
برخالف آنچه که در به صفر رساندن مخاطرات فرض میگردد ،به معنای اعاده به وضع سـابق نیسـت .در واقـع،
شرکتهای مصادره شده نفتی اغلب به این نتیجه رسیدهاند که به نفعشـان اسـت کـه بـا دریافـت ارزش خـالص
دفتری داراییهای مصادره شده تن به مصالحه در دهند .حتی اگر چنـین امتیـازی معمـوالً در چـارچوب ترتیبـات
بازرگانی مثبت و وسیعتری داده شده ،باز نمیتوان آن را به معنای منتفی کردن مخاطرات مصادره تعبیر نمـود .در
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دستوری که خواهان به کارشناس خود داده چنین فرض شده است که هرگونه غرامتـی بایـد اوضـاع را حـداقل از
لحا مالی ،به حالتی برگرداند که گویی اصالً مصادرهای صورت نگرفته است .به عبارت دیگر ،دستور مزبور مبتنی
بر نظر یکسان و همانند بودن غرامت مصادره مشروع و خسارت مصادره نامشروع اسـت کـه دیـوان آن را مـردود
شناخته است.
 .071منظور کردن این مخاطره ،حتی اگر محدود به مصادره مشروع میبود ،نتایج بررسـی را بـه نحـو قابـل
مالحظهای تغییر می داد .طبق اظهار کارشناس خواهان ،در نظر گرفتن تهدیدهای واقعی دایر بر مصادره ،منجر به
تعیین ارزش یک دعوا میشد تا ارزشیابی تأسیسات خاصی .در واقع ،با توجه به این امـر کـه خطـر واقعـاً تحقـق
یافت ،اختالف بین طرفین در مورد این مخاطره بخصوص ،جنبه غیرواقعی به خود میگیـرد و در چنـان اوضـاع و
احوالی ،این نمونه دیگری از تصنعی بودن کوششی است که وقف تعیین ارزشی میشود که از داد و ستد آزاد بـین
خریدار و فروشنده فرضی عالقهمند که بدون تبانی با یکدیگر مذاکره میکنند ،بـه دسـت مـیآیـد .هنگـامی کـه
مصادره واقعاً روی داده نمی توان آن را بهعنوان مخاطره صرف تلقی کرد .از سوی دیگر ،این مطلب همیشه مـورد
قبول بوده که برای ارزیابی غرامت پرداختنی ،باید اثرات احتمال مصادره بر ارزش بازار داراییهای مصادره شده در
محاسبه زدوده شود ،زیرا این اثرات تصنعی بوده و ربطی به ارزش واقعی چنین داراییهایی ندارد.
د) ارزش خالص دفتری بهعنوان ضابطه تعیین غرامت

 .073ارزش خالص دفتری یک دارایی این امتیاز را دارد که میتواند بهآسانی و به طور عینی ارزیابی گردد .بنا به
اظهار خواندگان ،ارزش خالص دفتری خمکو در پاپان سال  3322بالغ بر  03/1میلیون دالر و پنجاه درصـد آنکـه
سهم اموکو بوده 34/80 ،میلیون دالر میشود .لکن ارقام مزبور مدلل نشده است.
 .011از نظر خواندگان ،غرامت مصادره مشروع باید بر ارزش دفتری داراییهای عینی پس از کسر بدهیهای
مندرج در دفاتر و بدون هیچگونه غرامتی بابت سودهای آتی مبتنی باشد .اسـتدالالت فراوانـی کـه نامبردگـان در
تأیید نظر خود کردهاند ،عمالً به بحث راجع به دو نظریه متمایز (هرچند به هم مرتبط و مکمـل یکـدیگر) مربـوط
میشود:
یک) ارزش خالص دفتری ضابطه صحیح غرامت برای مصادره مشروع است.
دو) در مصادره مشروع الزم نیست بابت عدمالنفع غرامتی پرداخت شود.
 .013در مورد نظریه اول ،استدالل اصلی خواندگان به رویه دولتهـا مربـوط مـیشـود .در واقـع ،در بسـیاری از
موافقتنامههای حل و فصل متعاقب مصادره در صنعت نفت که اکثراً از سال  3321به بعـد منعقـد شـده ،از جملـه
قرارداد موخ  3321فروش و خرید منعقده بین ایران و چندین شرکت نفتی و نیز در موافقتنامههای حـل و فصـلی
که کمیسیون خاص منعقد نموده ،ارزش خالص دفتری بهعنوان ضابطه غرامت پذیرفته شده اسـت .طبـق اظهـار
خواندگان ،می توان ارزش خالص دفتری را بهویژه در صنعت نفت و علیالخصـوص در کشـورهای منطقـه خلـیج
فارس ،ضابطه عادی غرامت در مصادره مشروع دانست.
 .010رویه دولتها را به گونهای که در موافقتنامههای حل و فصل منعکس شده ،علیالقاعده نمیتوان منشأ
قواعد عرفی حقوق بینالملل دانست ،مگر آنکه واجد جنبههای ویژهای حاکی از این اعتقاد دولتهای طرف باشد
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که اقدامشان در جهت اعمال قواعدی بوده که آنان بهعنوان قانون مسلم و محـرز تلقـی مـیکـردهانـد .در واقـع،
مقررات چنین موافقتنامهای نتیجه مذاکراتی است که در آنها غیر از انگیـزههـای حقـوقی احتمـاالً انگیـزههـای
دیگری نقش فائق داشته است .این امر بهویژه در اینجا صادق است که در آن پارهای مزایـای بازرگـانی کـه بـه
شرکتها داده شده (ولو اینکه تفصیل آنها بهصراحت در موافقتنامهها ذکر نشده) امتیازاتی ایجاد کرده که مـورد
قبول این شرکتها در ضابطه غرامت واقع گردید .قرارداد  3321فروش و خرید با ایران نمونهای از این توافـقهـا
است ،چه موضوع غرامت فقط بخشی از ترتیبات گستردهتری بوده که در قرارداد مزبور ذکر شده است.
 .011استدالالت دیگر خواندگان در واقع بیشتر به مسأله حذف عدمالنفع بهعنوان جزئی از [غرامت مربـوط
به] برگرداندن وضعیت مالک خلع ید شده به وضعیتی که در صورت عدم وقوع مصادره میداشت ،مربوط میشود.
نتیجهگیری دیوان دایر بر اینکه مصادره مشروع ،حق اعاده به وضع سابق را ایجاد نمیکنـد ،دیـوان را از بررسـی
مفصل این استداللها معاف میسازد .با وجود این ،پیامد این نتیجهگیـری لزومـاً ایـن نیسـت کـه ارزش خـالص
دفتری ضابطه صحیح غرامت است .بنابراین ،ذکر چند نکته دیگر در این مورد ضروری است.
 .017خواندگان اصرار دارند که انتظارات مشروع طرفین ،یعنی یک مفهوم اساسی در حکم صادره در پرونـده
امینویل در نظر گرفته شود .آنان تأکید مینمایند که سرمایهگذاری اولیه اموکو آنچنان ناچیز بوده کـه حقـاً توقـع
مشروعی برای دریافت چنان غرامت هنگفتی را که خواهان مطالبه مینماید ایجاد نمیکند ،بخصوص اگر بازدهی
که پیش از ملی کردن از سرمایهگذاری به دست آمده در نظر گرفته شود .این استدالل تا حـدی متنـاقض اسـت،
زیرا بازده زیادی که در سالهای اول قرارداد خمکو به دسـت آمـده ،معمـوالً توقـع تولیـد عوایـد هنگفتنـی را در
سالهای بعد و لذا انتظار دریافت غرامت بیشتری را در صورت مصادره به وجود میآورد .در هر صورت ،با اینکه
سرمایهگذاری اولیه و بازده به دست آمده قبل از مصادره ،به هر میزانی که بوده ،مـیتوانـد بـه ارزیـابی انتظـارات
مشروع مالک کمک کند ،ولی دلیل ندارد که این انتظارات به ارزش خالص دفتـری مؤسسـه در صـورت مصـادره
محدود بوده باشد.
 .011به طور کلیتر ،این نظریه که ارزش خالص دفتـری ضـابطه صـحیح غرامـت در کلیـه مـوارد مصـادره
مشروع است ،این واقعیت را نادیده میگیرد که یک دارایی ملی شـده فقـط مجموعـهای از امـوال عینـی متمـایز
(وسایل ،موجودی و احتماالً زمین و ساختمانها) نیست ،بلکه میتواند اقالم دینی نظیر حقـوق قـراردادی و سـایر
داراییهای با ارزش دیگر ،مانند حق اختراع ،دانش و مهارت فنی ،ارزش شهرت بازرگانی و انتظارات بازرگانی آتی
را نیز در بر گیرد .تا آنجا که این اجزای مختلف وجود داشته و دارای ارزش اقتصادی باشند ،حتی اگر در دفاتر هم
ثبت نشده باشند معموالً باید درست مثل اموال عینی مشمول غرامت گردند .عالوه بر این ،ملی کردن بـه منظـور
فروش داراییهای مؤسسه مصادره شده از طریق حراج ویا استفاده از آنها برای مقاصد دیگر ،صورت نمـیگیـرد.
برعکس ،هدف از ملی کردن این است که مؤسسه فعالی تحت کنترل دولت قرار داده شود تـا فعالیـت آن توسـعه
یابد و جامعه به طور کامل از بازده آن منتفع گردد .بنابراین ،مسلماً نمیتـوان در هنگـام ارزشـیابی غرامـت قابـل
پرداخت ،این واقعیت را که داراییهای مصادره شده مؤسسه فعالی را تشکیل میدهد ،نادیده گرفت.
 .010معهذا از مالحظات فوق نباید نتیجه گرفت که ارزش خالص دفتری ،در مـورد تعیـین غرامـت مصـادره
طبق اعتقاد خواهان و اصرار وی دایر بر اینکه فقط قدرت دارایی مصادره شده برای ایجاد درآمد آتـی بـرای ایـن
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منظور به کار میآید ،هیچ اهمیتی ندارد .این امر ممکن است صرفاً از نقطهنظر بازرگانی و در مورد سرمایهگـذاری
صحیح باشد ،هرچند کارشناس خواهان در موارد متعدد برای ارزیابی ،یا حداقل تأیید سـوددهی خمکـو ،بـه عوایـد
گذشته استناد کرده است .از نقطهنظر حقوقی ،نمیتوان داراییهای مؤسسه را که مالکیت آنها در اثـر مصـادره از
مالک خصوصی به دولت ویا واحد تحت کنترل آن منتقل شده ،بهطور کامـل نادیـده گرفـت .همـینطـور نادیـده
گرفتن کامل بدهیهای موجود که برای ایجاد داراییهـای مصـادره شـده دریافـت گردیـده و مالـک جدیـد ایـن
داراییها مسئول آنها خواهد بود ،مجاز نمیباشد .مفهوم کالسیک ضـرر مسـلم ) (damnum emergensکـه
چنان جایگاه رفیعی در تحول این رشته از حقوق بینالملل یافته ،حذف چنین دیونی را مجاز نمیشمارد.
 .014در همین رابطه ،راه دیگر تعیین ارزش اموال مصادره شده استفاده از هزینه جایگزینی آنها است که در
پرونده حاضر ،خواهان برای کارخانه خمکو آن را درحدود  332میلیون دالر محاسبه کرده و لذا سهم آموکـو از آن
 00میلیون دالر می شود .خواهان این روش را نامناسب خوانده است ،زیرا ارتباطی به قدرت دارایی مصـادره شـده
برای ایجاد عایدی ندارد .خواندگان ،بهنوبهخود به رقمی که طرف مقابل محاسبه نموده ایرادی نگرفتـهانـد .لکـن
چون مسأله خریداری مجدد داراییها در میان نیست ،مناسبت هزینه جایگزینی را در پرونده حاضر رد کردهاند .این
ایراد آشکارا دو موضوع را با هم مخلوط میکند .نیت مالک خلع ید شده در مورد سرمایهگذاری مجدد مبـالغی کـه
بهعنوان غرامت مصادره دارایی خود دریافت خواهد کرد ،ربطی به موضوع تعیین میزان زیان متحمله ندارد.
 .011باالخره خواندگان در تأیید اظهار خود دایر بر اینکه ارزش خالص دفتری باید ضـابطه صـحیح غرامـت
تلقی شود به نظریه دارا شدن غیرعادالنه استناد میکنند .در واقـع ،ایـن نظریـه را اخیـراً نویسـندگان برجسـتهای
بهعنوان اساس حقوقی تعهد پرداخت غرامت در مورد مصادره ذکر کردهاند (رجوع شود فیالمثل به:
E. Jimenez de Arechaga, International Law in the Past Third of a Century, 1978
Recueil des Cours 299).

نظریه مزبور کاربرد مشخص اصل کلی انصاف است .نظریه دارا شـدن غیرعادالنـه عمومـاً شـامل مـواردی
میشود که در آنها یک شخص حقیقی یا حقوقی به زیان شخص دیگری دارا شده و این دارا شدن نـــه نتیجـه
یک حق قانونی است و نه نتیجه شبـــهجرم ویا نقض قرارداد (رجوع شود به :ص [ 02متــن انگلیسـی] حکـــم
شمــاره 310ـ11ـ 3مــورخ  00ژوئن [ 3324اول تیرمـاه  ]3181صـــادره در پرونـــده ســـی ـ لنـد سـرویس
اینکورپوریتد و جمهوری اسالمی ایـــران که در  6 Iran-U.S. C.T.R. 149نیز چاپ شده است) .تسری این
نظریه به موردی که انتقال ،نتیجه یک اقدام قانونی ،یعنی ملی کردن است اگر بـا مـوازین انصـاف در آن نظریـه
منافات نداشته باشد ،حداقل تحول جدیدی در این نظریه به شمار میرود .بهعـالوه ،در نوشـتههـای چنـد تـن از
صاحبنظران به تئــوری دارا شـــدن غیرعادالنـه نه بهعنوان خود قاعـده ،بلکـه بـهعنـوان سـبب ایجـاد قاعـده
( )legis ratioقابل اعمال ،اشاره شده است.
 .013چنانچه نظریه دارا شدن غیرعادالنه مبنای تعهد پرداخت غرامت در مورد مصادره تلقی گردد ،عـدول از
نظر سنتی خواهد بود که طبق آن زیان وارده بر شخص خلع ید شده ،یعنی محرومیت وی ،ضابطه غرامت اسـت.
اما این عدول کامل نیست؛ زیرا درک اینکه چرا دارا شدن ناشی از یک اقدام قانونی ـ یعنـی مصـادره مشـروع ـ
«غیرعادالنه» است ،مگر آنکه دقیقاً نتیجه امتناع از پرداخت غرامت کافی بابت زیان وارده به طرف خلع ید شـده
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باشد ،مشکل است .بهعالوه ،در عمل اختالف بین این دو نظریه احتماالً در مـورد ملـی کـردن یـک مؤسسـه تـا
اندازهای محدود است .از آنجا که دولت ملیکننده معموالً میخواهد چنین شرکتی را بـه صـورت مؤسسـه فعـال
نگهداشته و از سوددهی آن بهرهمند شود ،ارزش داراییهای مصادره شده به عنوان مؤسسه فعال ،ضابطه دارا شدن
دولت ملیکننده و همچنین ضابطه محرومیت مالک خلع ید شده خواهد بود .به این دلیل ،این مطلب کـه تئـوری
دارا شدن غیرعادالنه چگونه میتواند این نظر را که ضابطه ارزیابی غرامت باید ارزش خالص دفتری باشـد ،تأییـد
نماید ،برای دیوان قابل درک نیست .از سوی دیگر درست است که مالک خلع ید شـده نمـی توانـد طبـق همـان
نظریه سودهای حاصله پس از تسلط قانونی دولت ملیکننده بر مؤسسه را مطالبه نماید ،اما همـانطـور کـه قـبالً
مالحظه شد ،این امر لزوماً با رویه مرسوم در تضاد نبوده ،بلکه نتیجهگیریهای قبلی دیوان را تأیید میکند.
.1ارزشیابی غرامت قابل پرداخت به اموکو

 .001حال که دیوان دو روش پیشنهادی طرفین را مردود شناخته ،موظف است طرق عملی را که میتوان بـرای
تعیین میزان مناسب غرامت قابل پرداخت در این پرونده مورد استفاده قـرار داد ،تعیـین نمایـد .امـا پـیش از ایـن
مطلب ،ذکر اجمالی نتایج ذیربطی که دیوان قبالً به دست آورده ،مفید خواهد بود.
 .003بهعنوان آغاز مطلب ،نظر دیوان این است که طبق بند  0ماده چهـار عهدنامـه مـودت ،ضـابطه چنـین
غرامتی ارزش کامل دارایی گرفته شده یعنی معادل کامل اموال است .بنابراین ،غرامتی که فقط شـامل بخشـی از
این ارزش باشد ،مردود است.
 .000در پرونده حاضر مصادرهای که خواهان بابت آن غرامت مطالبه میکند با تصمیم کمیسیون خاص دایـر
بر کانلمیکن کردن قرارداد خمکو صورت گرفته یا تکمیل گردیده است .بنابراین ،خواهان از حقوق قراردادی کـه
طبق قرارداد خمکو داشته ،رسماً محروم گردیده و غرامت قابل پرداخت مربوط به این حقوق است .معذلک بحثـی
در این نیست که ارزش این حقوق برابر با ارزش سهام اموکو در شرکت سـهامی اسـت کـه پیـرو قـرارداد خمکـو
تأسیس شده است .بنابراین ،ضابطه غرامت قابل پرداخت برابر نصف ارزش خمکو در تاریخ ارزشیابی است .هر دو
طرف ارزشیابیهای خود را براساس این فرض تسلیم کردهاند.
 .001با اینکه فعالیت خمکو در اثر رویدادهای مرتبط با جنبش انقالبی که با تأسیس دولت موقت انقالبی در
فوریه  3323به اوج خود رسید موقتاً کاهش یافت و وضعیت متالطم در ایران تا مدتی پس از اعالم حکومت جدید
نیز ادامه داشت ،ولی شرکت مزبور در هنگام مصادره مؤسسه فعالی به شمار میرفت .خمکو پس از مصـادره هـم
حتی با وجودی که زمانی به پتروشیمی منضم گردید ،همچنان مؤسسه فعالی محسوب میشد و از کارخانهای کـه
عواید شرکت از آن تأمین میگردید تا هنگامی که وقایع بعدی اجازه میداد ،همچنان بهرهبرداری میشـد .از ایـن
رو ،ضابطه غرامت در پرونده حاضر ارزش مؤسسه فعال است.
 .007ارزش مؤسسه فعال نهتنها داراییهای عینی و مالی شرکت ،بلکه اموال دینی بهاداری را کـه در قـدرت
تحصیل عایدی مؤثر است ،مثل حقوق قراردادی (قراردادهای فروش و تحویل ،پروانههای حق اختـراع و غیـره) و
ارزش شهرت بازرگانی و انتظارات آتی بازرگانی را نیز در بر میگیرد .با اینکه دارایـیهـای یادشـده بـا سـوددهی
مؤسسه ارتباط نزدیکی دارند ،ولی نباید آنها را با تبدیل به نقد کردن عوایدی که احتماالً چنین مؤسسهای پس از

  110مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده /جلدهشتم

انتقال داراییها بر اثر مصادره تولید مینموده (عدمالنفع) ،اشتباه کرد.
 .001ارزش مؤسسه فعال ـ یعنی در پرونده حاضر ارزش خمکو ـ بنا به آنچه کـه در حکـم پرونـده امینویـل
آمده« ،متشکل از ارزش یکایک اجزای مختلفی است که شرکت از مجمـوع آنهـا تشـکیل یافتـه و ارزش خـود
شرکت بهعنوان یک کلیت زنده ) (0rganic totalityیا مؤسسه فعال که لذا بهعنوان یک کل واحد تلقی شود و
ارزش آن از ارزش اجزای تشکیلدهنده آن بیشتر است» (امینویل ،بند  322باال ،و 21 Int’l Legal Mat’ls
 .)at 1041دیوان داوری در پرونده یادشده اضافه کرد که «انتظارات مشروع مالکان» نیز باید در نظر گرفته شود.
اما جمله اخیر باید در رابطه با نتیجهگیری قبلی آن دیوان دایر بر اینکه طرفین در روابط قـراردادی خـود مفهـوم
«انتظارات مشروع» را به معنای خاصی به کار بردهاند ،در نظر گرفته شـود .در پرونـده حاضـر ،انتظـارات مشـروع
طرفین ،فقط از تاریخچه مؤسسه و اجزای مختلف آن و همچنین از مقررات قـرارداد خمکـو و بـا در نظـر گـرفتن
اوضاع و احوال حاکم در موقع مصادره مؤسسه قابل استنباط است .باالخره الزم است کـه بـدهیهـای خمکـو در
تاریخ ارزشیابی ،از ارزش کل ارزیابی شده کسر شود.
 .000متأسفانه ،از آنجا که طرفین فقط به دو روشی که قبالً مردود شناخته شد توجه کردهاند ،لذا اطالعـات
زیادی در مورد اجزای مختلفی که در دو بند گذشته ذکر شد ،به دیوان ندادهاند .خواهان بررسـیهـای عالمانـهای
شامل محاسبات بیشمار که اکثراً به پیشبینیهای آتی مربوط میشود ،ارائه داده است .راجـع بـه وضـعیت مـالی
خمکو قبل از مصادره یا مقارن با آن فقط مدارک معدودی تسلیم شده است .خوانـدگان بـهنوبـهخـود فقـط ارقـام
معدودی تسلیم کردهاند که آنها هم مدلل نیستند .بنابراین ،دیوان داوری ارقام و اطالعـات الزم را جهـت اتخـاذ
تصمیم مقتضی در دست ندارد و اطالعات داده شده را نیز هیچیک از طرفین چنانکه باید خارج از چارچوب نظریه
مورد عالقه خود تجزیه و تحلیل نکرده است .بنابراین ،در هر صورت ،منصفانه نیست کـه دیـوان بـدون استفسـار
نظرات طرفین ،از اطالعات مزبور در زمینه دیگری استفاده نماید.
 .004از این رو ،به خواهان دستور داده میشود که کلیه ارقام و اطالعات مربوط به اجزای مختلف منـدرج در
بندهای  084و  080فوق و همچنین با در نظر گرفتن نتیجهگیریهای دیوان در این حکم ،نظرات خود را در مورد
مناسبترین روش یا روشهایی که باید برای محاسبه ارزش این اجزا و خود مؤسسه به طـور کلـی بـه کـار رود،
تسلیم نماید .خواهان باید ضمن عناصر دیگر اطالعات زیر را در اختیار دیوان قرار دهد:
سرمایهگذاری کل دو طرف در خمکو (با ذکر مبالغ و تاریخها) ،گزارشهای سـاالنه ،بودجـههـای انتظـامی و
صورتهای مالی (همراه با کلیه ضمائم مربوط) خمکو ،ارزش خالص دفتری خمکو در تاریخ  13ژوییه [ 3323نهم
مردادماه  ،]3102ارزش جایگزینی داراییهای خمکو در همان تاریخ و ارزش برآوردی داراییهای دینـی ،از جملـه
ارزش شهرت بازرگانی و ارزش انتظارات آتی بازرگانی خمکو در همان تاریخ.
 .001مهلت تسلیم مدارک و نظرات یاد شده و همچنین مهلت خواندگان جهت تسلیم نظـرات و اطالعـات و
مدارک تکمیلی خود طی دستور جداگانهای تعیین خواهد شـد .دیـوان داوری در نظـر دارد کـه در مـورد غرامـت،
براساس لوایح و مدارکی که به شرح مذکور در فوق تسلیم خواهد گردید ،حکم نهایی صادر نماید .چنانچـه دیـوان
ضروری تشخیص دهد ،ممکن است از طرفین بخواهد که نظرات و اطالعات بیشتری تسلیم نمایند.
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پنجم) ادعاهای متقابل

 .003در پرونده حاضر خواندگان چهار فقره ادعای متقابل مستقل علیه خواهان مطرح ساختهاند .خواندگان اقـالم
زیر را مطالبه میکنند:
الف) بدهیهای ادعایی مالیاتی ،ب) سودهای اضافی که حسب ادعا بر اثر اسـتفاده غیرمجـاز از گـاز خـارج از
حوزه قرارداد دستگاه مختلط به دست آمده و ج) هزینه اجناسی که خمکـو خریـداری کـرده ولـی اموکـو آنهـا را
تحویل نداده است و د) سودهای اضافی ناشی از نقض ماده  2قرارداد خمکو .ادعاهای متقابل مزبور ذیالً به ترتیب
بررسی میشوند.
الف) بدهیهای معوقه مالیاتی

 .041خواندگان مدعیاند که خمکو در فاصله بین سال  3322و  ،3323پارهای از تعهدات مالیاتی خود را به طـور
کامل پرداخت نکرده است ،از جمله )3 :مالیات بر درآمد براساس فروشهای خمکو )0 ،مالیات پیمانکـار و مالیـات
حقوق و  )1مالیاتهای تکلیفی بهرههایی که خمکو در خارج پرداخته است .مبلغ مورد مطالبه بابت تک تک اقالم
این ادعای متقابل مشخص نشده ،ولی کل مبلغ مالیاتهایی که حسب ادعا معوق مانده  1100880000دالر امریکا
به اضافه بهره و جرائم دیرکرد بالغ بر  3020222دالر امریکا در ماه است.
 .043خواهان اظهار می دارد که این ادعای متقابل مسموع نبوده ،فاقـد مبنـای صـالحیتی اسـت و از لحـا
ماهوی نیز مردود است.
 .040ایراد صالحیتی که خواهان مطرح نموده این است که ادعای متقابل طبق بند  3مـاده دو بیانیـه حـل و
فصل دعاوی از «قرارداد فیمابین ،معامله یا پیشامدی» که منشأ ادعای پرونده حاضر بوده ،ناشی نمیشـود .دیـوان
داوری با خواهان موافق است که ادعای متقابل مالیاتی موضوع صالحیتی را مطرح مینماید .معهذا دیوان لزومـی
به رسیدگی به این مسأله در اینجا نمیبیند ،چه به ترتیبی که در زیر بحث خواهد شد ،ادعای متقابـل مزبـور بـه
دالیل مربوط به مسموع بودن و ماهیت ادعای متقابل مردود میباشد.
 .3عدم پرداخت مالیات بردرآمد
الف) اظهارات طرفین

 .041خواندگان اظهار میدارند که خمکو مالیات بر درآمدهای خود «از محصوالت فاقد معافیـت مالیـاتی بنـزین
طبیعی و گاز نفت مایع در سالهای  3322تا  3324و همچنین از کـل عوایـد خـود در سـالهـای ،3328 ،3320
 »3322 ،3322را به طور کامل پرداخت نکرده است .خواندگان اظهار میدارند که طبق تصمیمات مقامات مالیاتی
ایران ،معافیت مالیاتی پنج سالهای که خمکو از آن منتفع گردید فقط محصوالت «پتروشیمی» نظیـر گـوگرد را در
بر می گرفته و محصوالت نفتی مثل گاز نفت مایع و بنزین طبیعی مشمول آن نبوده است .چـون خمکـو مالیـاتی
بابت درآمد حاصل از گاز نفت مایع و بنزین طبیعی در طول پنج سال اول عملیاتش نپرداخته ،بنابراین ،مالیـات بـر
درآمد این محصوالت از تاریخ شروع عملیات بازرگانی تا پایان سال  3324قابل پرداخت میباشد .خواندگان مضافاً
اظهار مینمایند که خمکو مالیاتهای مربوط به عواید کل خود از سال  3320تا پایان سال  3322را به طور کامل
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پرداخت نکرده است ،لکن نامبردگان علت کسر پرداخت ادعایی را مشخص نکردهاند.
 .047بنا به اظهار خواندگان ،این کسر پرداخت مالیات بر درآمد منجر بدان شده که خمکو بابت سود سهام به
اموکو اضافه پرداخت نماید و لذا اموکو موظف است پنجاه درصد بدهی معوقه مالیاتی را بپـردازد (ویـا بازپرداخـت
نماید) .خواندگان غیر از ذکر اینکه سهم اموکو از کسر پرداخت مالیات ،پنجاه درصد مبلغی در «حدود  03میلیـون
دالر» امریکا به اضافه بهره و جرائم تأخیر تأدیه به مبلغ  02201220284ریال «تـا ژوئـن  »3321و از آن بـه بعـد
ماهانه  3202820224ریال است ،مبلغ مورد مطالبه را مشخص نکردهاند.
 .041خواندگان در تأیید این اظهارات به تعدادی اسناد صادره از طرف مقامات مالیاتی ایران استناد میکننـد.
به ترتیب تاریخ ،اولین این اسناد اظهارنظر مشورتی شماره  2182/32مورخ پنجم آذرماه  08[ 3100نـوامبر ]3321
شورای عالی مالیاتی وزارت دارایی («نظر مشورتی») است که در آن چنین آمده است:
با توجه به اینکه اجرای حکم معافیت مالیاتی پنج ساله مقرر در شق  1مـاده  30قـرارداد [خمکـو] ...موکـول بـه
رعایت مفاد بندهای قبلی ماده فوقالذکر خاصه مفاد بند  3می باشد لذا درآمد حاصـله از تولیـدات [خمکـو] کـه از
مصادیق پتروشیمی باشد تا پنج سال از تاریخ بهرهبرداری واحدهای مربوط از مالیات بر درآمد معاف است و درآمـد
حاصله از تولیدات دیگر آن مشمول مالیات به نظر میرسد.
 .040خواندگان همچنین به نامه مورخ  32دیمـاه [ 3100هفـتم ژانویـه « ]3324اداره کـل نفـت» [وزارت
دارایی] به شرکت نفت راجع به معافیت مالیاتی خمکو استناد مینمایند .در این نامه چنین آمده است:
موضوع تعیین حدود معافیت مالیاتی شرکت سهامی شیمیایی خارک با بررسی کارشناس مالیاتی و سوابق امـر
برای اخذ تصمیم به استحضار جناب آقای هادوی معاون وزارت دارایی رسانده شد کـه ایشـان طـی نامـه شـماره
 3321/02مورخ  3100/3/03ابالغ فرمودهاند از آنجا که به نظر این اداره فرآوردههای تولیـدی شـرکت سـهامی
شیمیایی خارک به غیر از گوگرد ،یعنی  LPGو  NGLفرآوردههای نفتی تلقی شده و مشمول معافیت نمیتوانـد
باشد لذا خواهشمند است دستور فرمایید نظر آن شرکت [شرکت نفت] را نیـز نسـبت بـه موضـوع مـورد بحـث از
نقطهنظر فنی اعالم فرمایند تا با توجه به رأی شورای عالی مالیاتی مالیات متعلق به حیطه وصول درآید.
 .044خمکو نامه اداره کل نفت [وزارت دارایی] را در بیستم ژانویه  12[ 3324دیمـاه  ]3100بـه نماینـدگان
پتروشیمی و اموکو ابالغ کرده ،خاطرنشان ساخت که مقامات مالیاتی از شرکت نفت درخواست کردهاند «نظر فنی
خود را در مورد اقدامی که باید به عمل آید» اعالم نماید.
 .041شرکت نفت طی نامه مورخ  31[ 3100/32/01ژانویه  ]3324به نامه مـورخ  32دیمـاه [ 3100هفـتم
ژانویه  ]3324اداره کل نفت چنین پاسخ داد:
 LPGو  NGLو بهطور کلی مایعات استحصالی از گاز طبیعی در کلیه قراردادهای نفتی بهعنوان نفت خام تلقـی
گردیده و مشمول احکام نفت خام میباشد.
 .043خواندگان همچنین رونوشت نامه مورخ  04[ 3182/32/1دسـامبر  ]3323اداره کـل مالیـات بـر درآمـد
شرکتها را که به پتروشیمی ارسال شده تسلیم داشتهاند .این نامه حاکی است:
به اطالع می رساند که ضمن رسیدگیهای مقدماتی شـرکت سـهامی شـیمیایی خـارک روی درآمـد ناشـی از دو
فرآورده  LPGو ( NGLغیر معاف) در سالهای 24ـ 22و نیز کل درآمد سالهـای  20و  28و  22لغایـت 3322
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خود مبلغ  1032302420118ریال بدهی مالیاتی دارد که به طور 02ـ 02بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و اموکو
تسهیم میگردد .الزم به یادآوری است که پرونده شرکت مذکور در سالهای یادشده در دسـت رسـیدگی اسـت و
پیشبینی می شود که رقم کسر پرداخت مالیات بر درآمد و مالیاتهای تکلیفی این شرکت بیش از مبلغ ذکر شـده
باشد که متعاقباً اعالم خواهد شد.
در یادداشت ذیل نامه درخواست شده است که :از شرکت سهامی شیمیایی خـارک خواهشـمند اسـت دسـتور
فرمایید نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی مورد مطالبه ...به میزان فوقالذکر ،بهطور علیالحساب اقدام الزم معمـول
دارند.
 .011باالخره خواندگان به نامه مورخ  01[ 3181/1/0مه  ]3324سرممیزی مالیاتی نفت [وزارت امور اقتصـاد
و دارایی] به خمکو استناد مینمایند .در آن نامه با عطف به نظر مشورتی و نامه مورخ  01دیماه  31[ 3100ژانویه
 ]3324شرکت نفت و نامه مورخ سوم دیماه  04[ 3182دسامبر [ ]3323اداره کل مالیات بـر درآمـد شـرکتهـا]
خاطرنشان گردیده است که خمکو،
نسبت به دو فـرآورده نفتـی و غیرمعـاف آن شـرکت [خمکـو] تحـت عنـوان  LPGو  NGLدر سـالهـای
24ـ 3322و نیز کل درآمــد سالهای 20ـ 28و  22و  3322آن شرکت جمعاً مبلغ  1020202130320ریال به شرح
جدول ضمیمه [جدول ضمیمه تسلیم نگردیده است] کسر پرداخت مالیات وجود دارد.
....
بنابراین ،خواهشمند است نسبت به پرداخت بدهیهای فوق به انضمام جـرائم متعلـق .. .اقـدام الزم معمـول
دارند .در غیر این صورت آن شرکت نسبت به مالیاتهای مورد مطالبه معتـرض شـناخته شـده و پرونـده امـر بـه
کمیسیون بدوی مالیاتی خاص نفت ...ارجاع خواهد شد.
 .013نامه مزبور همچنین حاکی اسـت کـه مالیـاتهـای دیگـری نیـز در اثـر قصـور خمکـو از کسـر مبلـغ
 0/302/023ریال بابت  0درصد مالیات حقالزحمه پرداختی به عاملین فروش گوگرد ،پرداخت نشـده اسـت .لکـن
خواندگان به طور مشخص این مبلغ را مطالبه نکردهاند و دیوان داوری نتیجه میگیرد که خواندگان ایـن مبلـغ را
جزء ادعاهای متقابل خود نیاوردهاند.
 .010خواهان براساس نظریههای استوپل (ممنوعیت طرح ادعـا) و غفلـت در مطالبـه ) (Lachesبـه قابـل
پذیرش بودن این ادعای متقابل ایراد میگیرد .خواهان در رابطه با ماهیت استدالل میکنـد کـه بنـدهای  3تـا 1
ماده  30قرارداد خمکو صریحاً مغایر با نتیجهگیریهای مقدماتی مقامات مالیاتی است و ایـنکـه بنـد  3مـاده 12
قرارداد خمکو ایران را ملزم مینماید که هیچگونه ادعای مالیاتی که با قرارداد خمکـو مغـایر باشـد ،اقامـه نکنـد و
اینکه در هر صورت ،اموکو مسئول بدهیهای خمکو نیست.
 .011خواهان همچنین اظهار میدارد که اسناد صادره توسط مقامات مالیاتی ایران که مورد استناد خوانـدگان
است دال بر وجود اختالف بین خمکو و مقامات مالیاتی است که حل نشده است.
ب) یافتههای دیوان

 .017با مالحظه اسناد تسـلیمی ،دیـوان نامـه مـورخ  04[ 3182/32/1دسـامبر  ]3323اداره مالیـات بـر درآمـد
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شرکتها را که در آن نظر دایر بر وجود بدهی مالیاتی« ،مقدماتی» خوانده شده و همچنین نامه مـورخ 3181/1/0
[ 01مه  ]3324سرممیزی مالیاتی نفت را که در آن قید شده که عدم پرداخت مالیاتهای تقویمی صرفاً منجر بـه
ارجاع امر به مرجع اداری دیگری ،یعنی «کمیسیون بدوی مالیاتی خاص نفت» خواهد شد ،شایان توجه مـیدانـد.
چون ظاهراً خمکو هرگز مالیاتهای تقویمی را پرداخت نمیکرده ،پرونده امر ظاهراً به کمیسـیون بـدوی مالیـاتی
خاص نفت ارجاع می شده است؛ لکن دیوان از نتیجه یا وضعیت رسیدگیهای اداری مزبور اطالعی ندارد .براساس
سوابق موجود ،دیوان باید نتیجه بگیرد که در مورد مالیاتهای مابهاالختالف حاضر هیچگونه تصمیم نهایی صـادر
نشده و بدین دلیل ادعای متقابل باید مردود شناخته شود.
 .011با توجه به مراتب پیشگفته ،لزومی ندارد که دیوان به مسأله مغایرت ادعایی نتیجهگیـریهـای مقامـات
مالیاتی با قرارداد خمکو بپردازد .معهذا دیوان متذکر میگردد که بند  0ماده  12قرارداد خمکو به صـورتی کـه بـه
تصویب ایران رسیده ،ایران ویا مقامات مالیاتی ایران را از مطالبه مالیاتی که مغایر با مقررات قرارداد خمکو باشـد،
منع میکند.
 .010باالخره نظر دیوان این است که به هر حال ،اموکو مسئول بدهیهای مالیاتی خمکو نیسـت .خوانـدگان
ادعای خود را دایر بر اینکه طبق قوانین مالیاتی ایران «یک شرکت صاحب سهم را میتوان مسئول بـدهیهـای
مالیاتی شرکتهای وابسته آن شناخت» اثبات نکرده و تئوری دیگری که براساس آن بتوان اموکو را مسئول دیون
مالیاتی شرکت وابستهاش ،یعنی خمکو به شمار آورد ،پیشنهاد ننمودهانـد .خوانـدگان همچنـین در پرونـده حاضـر
توضیح ندادهاند که چرا پتروشیمی پس از تصاحب سهام اموکو در خمکو ،بدهی ادعـایی مالیـاتی را تقبـل نکـرده
است.
 .014بنا به مراتب پیشگفته ،دیوان ادعای متقابل مربوط به مالیات بر درآمد معوق ادعایی را رد میکند.
 .0عدم پرداخت مالیات پیمانکار و مالیات حقوق
الف) اظهارات طرفین

 .011خواندگان مدعیاند که خواهان مالیات پیمانکـار و مالیـات حقـوق را کـه حسـب ادعـا بـه موجـب قـانون
مالیاتهای ایران تقویم گردیده ،نپرداخته است؛ لکن دیوان داوری قادر نیست نه از لوایح و نه از مدارک تسـلیمی،
مبلغ دقیق این ادعای متقابل را تعیین کند.
 .013خواندگان در الیحه دفاعیه و ادعای متقابل خود بدون آنکه ادله مؤید دیگری ارائه نماینـد ،کـالً مبلـغ
 11301310100ریال یعنی مبلغ  33001300331ریال به اضافه  02103230040ریال بابـت بهـره و جـرائم دیرکـرد
مطالبه میکنند .تنها سندی که به نظر می رسد به این مالیاتها مربوط باشد ،نامه مورخ  34[ 3183/8/01سپتامبر
« ]3320سرممیزی مالیاتی نفت» به خمکو است .طبق این سند ،مبلغ  000440222ریال (به اضافه بهره و جـرائم)
بابت «مالیات اشخاص ثالث آن شرکت در سال  »3321قابل پرداخت میباشد .خواندگان مضـافاً بـه نامـه مـورخ
 02[ 3181/0/12مه  ]3324سرممیزی مالیاتی نفت به خمکو استناد میکنند که به «رأی شماره نفت  113/مورخ
 33[ »81/0/03مه  ]3324اشاره نموده و خواسته است که «مالیاتهای قطعی شده [موضوع رای مذکور]» جمعـاً
به مبلغ  2300120248ریال «به انضمام جرائم متعلق» را پرداخت نمایند .لکن سند مذکور تصریح نمیکند که چـه
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مالیاتهایی «قطعی شده»اند و «رأی» مورد اشاره نیز در پرونده موجود نیست.
 .031خواهان اظهار میدارد که ادعای متقابل مزبور باید یا به دلیل فقد مدارک مثبتـه ویـا عـدم صـالحیت،
مردود شناخته شود .در هر صورت ،خواهان هرگونه بدهی مالیاتی را انکار میکند.
ب) یافتههای دیوان

 .033دیوان پس از بررسی مدارک تسلیمی به این نتیجه رسیده است کـه خوانـدگان در ادعـای متقابـل حاضـر
مبنایی برای دریافت خسارت ارائه نکردهاند .بنابراین ،ادعای متقابل به علت مدلل نبودن رد میشود.
 .1مالیاتها و جرائم دیرکرد بهره پرداختی بابت وامهای دریافتی از خارج
الف) اظهارات طرفین

 .030خواندگان ادعا مینمایند که خمکو مالیاتهای تکلیفی بهره پرداختی در سـال  3320بابـت وام دریـافتی از
فرست نشنال سیتی بنک را پرداخت نکرده است .خوانـدگان اظهـار مـیدارنـد کـه اموکـو بایـد مبلغـی در حـدود
 0220222دالر امریکا بابت بهره و جرائم بپردازد.
 .031طبق اظهار خواندگان خمکو به موجب قوانین مالیاتی ذیربط ایران ،موظف بوده بابت مالیات یک فقـره
وام دریافتی در فوریه  3323به مبلغ  808220222دالر مبلغ معینی کسر کرده و نگاه دارد .خمکو درخواست کرد که
از این تعهد معاف شود و تا تحصیل این معافیت مبلغ ویژهای در بودجه خود بابت فزونی احتمالی نسبت بدهی بـه
دارایی در این مورد اختصاص داد .در حدود ژوییه  3320رأی نهایی دایر بر مخالفت با معافیت فـوق صـادر شـد و
خمکو مالیات مورد بحث را در سال  3321پرداخت نمود .طبق ادعای خواندگان ،به موجب قوانین مالیـاتی ایـران،
پنجاه درصد این بدهی برعهده اموکو است.
 .037خواندگان در تأیید اظهارات خود به نامه مورخ  08[ 3101/1/0مه  ]3324پتروشیمی به یکی از مقامات
شرکت نفت استناد میکنند .در این نامه به نامه «پیوست» شرکت سهامی شیمیایی خارک و اداره کل نفت وزارت
دارایی (که ارائه نشده) اشاره گردیده و از شرکت نفت تقاضا شده است که «درخصوص معافیت بهره پرداختـی بـه
فرست نشنال سیتی بنک نیویورک اقدام الزم معمول دارند»؛ ولی در نامه هیچ اشاره دیگری به وجود هیچ بـدهی
مالیاتی دیگری نشده است.
 .031خواندگان همچنین به گزارش ساالنه 3322خمکو استناد مینمایند که در آن آمده است:
مالیاتی که تا پایان سال  3322الینحل مانده به شرح زیر است:
 .3معافیت مالیاتی بابت بهرههایی که به فرست نشنال سیتی بنک در سال  3320پرداخت شده :فزونی نسبت
وام به دارایی در این مورد  3220222دالر است.
عالوه بر این ،در زیرنویس قلم «بدهیهای احتمالی ـ مالیات» ترازنامه چنین آمده است:
در بیست و چهارم سپتامبر سال  3322نمایندگان خمکو در جلسهای که در وزارت دارایـی دربـاره مالیـات بـر
بهرهای به مبلغ  3008040833ریال ،در ارتباط با وام  808220222دالری که در فوریه سال 3323دریافت شده بـود
و بهره آن به بانک فرست نشنال سیتی بنک پرداخت شده بود تشکیل شد ،نماینده خمکو اعتراض کرد کـه بهـره
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این وام باید معاف از مالیات باشد .در سوم نوامبر سال  3322وزارت دارایی از خمکو درخواست کرد که از شـرکت
ملی نفت ایران ،مجوزی برای معافیت از وام فوقالذکر دریافت کند .خمکو از پتروشیمی درخواست کـرد کـه ایـن
مجوز را از شرکت ملی نفت ایران دریافت کند؛ اما تا این تاریخ این مجوز از سوی شرکت ملی نفت ایـران صـادر
نشد.
 .030سند دیگری که خواندگان بدان استناد میکننـد صورتجلسـه بـدون تـاریخ نشسـتی اسـت کـه در 00
مردادماه  38[ 3183اوت  ]3320در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار گردیده و در آن صورتجلسه چنین آمـده
است:
نظر به اینکه بند  8اصالحی ماده  330قانون مالیاتهای مستقیم بهره وامهایی را که برای توسعه کشاورزی،
صنایع و معادن ،نیرو و  ...الخ دریافت میگردد ،از پرداخت مالیات موضوع ماده  13معاف دانسته و چون وام مـورد
بحث به مبلغ  808220222دالر (شش میلیون و ششصد هزار دالر امریکایی) برای مقاصد مزبور نبوده ،بلکه بـرای
بازپرداخت دیون شرکت فوقالذکر بوده ،لذا از شمول معافیت مذکور در بنـد  8اصـالحی مـاده  330قـانون خـارج
است.
این صورتجلسه را دو نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و سه نفر نماینده شرکت نفت امضا کردهاند.
 .034آخرین سند موجود در پرونده ،نامه مورخ  34[ 83/8/01سـپتامبر  ]3320سـرممیزی مالیـاتی نفـت بـه
خمکو راجع به «مالیات اشخاص ثالث در سالهای 3320ـ »3321است .در قسمت مربوط نامه ،به «نامـه شـماره
نفت  »230/مـورخ  03[ 83/0/12اوت ( ]3320ایـن نامـه تسـلیم نشـده اسـت) اشـاره شـده کـه در آن« ،مبلـغ
 3008340833ریال مالیات بهره  808220222دالر وام دریافتی آن شرکت از فرست نشنال سیتی بنـک نیویـورک»
مطالبه و از خمکو درخواست شده که ترتیب پرداخت آن را بدهد.
 .031خواهان به ادعای متقابل مزبور ایراد گرفته و اظهار میدارد که اگر بدهی مالیاتی وجود داشته به اموکـو
ویا خواهان ارتباطی نداشته ،بلکه خمکو در قبال آن متعهد بوده است .خواهان مضافاً میگوید که بنـد  1مـاده 38
قرارداد خمکو ،صریحاً خمکو را از مالیاتهای تکلیفی مورد بحث معاف نموده است .در قسمت مربوط ایـن مـاده،
چنین مقرر شده است:
پرداختهایی که به شرح ذیل در خارج از ایران به حساب «شرکت سهامی خارک» با موافقت شرکت سهامی
خارک به عمل آمده و به حساب شرکت سهامی خارک منظور گردیده به منزله درآمد حاصله در خارج از ایران بوده
و مشمول مالیات ایران نخواهد بود. ...
هـ) پرداخت سود وامهایی که در خارج از ایران تحصیل شده است.
در نتیجه ،خواهان استدالل میکند که خمکو هرگز نمیبایستی چنین مالیاتی را بپردازد.
ب) یافتههای دیوان

 .033بحثی نیست که اولین سند مورد استناد خواندگان ،یعنی نامه مورخ پنجم خردادمـاه  08[ 3101مـه ]3324
پتروشیمی به شرکت نفت ،وجود هیچگونه بدهی مالیاتی را ثابت نمیکند .بهعالوه ،گرچه گـزارش سـاالنه 3322
خمکو نشان میدهد که بر سر این موضوع اختالفی پیدا شده ،ولی تخصیص موقت مبلغی در بودجه توسط خمکو
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برای یک بدهی احتمالی ،دلیل بر آن نیست که خمکو آن را تأیید کرده اسـت .دیـوان داوری هـیچگونـه دلیـل و
مدرکی حاکی از اقدامی از ناحیه خمکو یا پتروشیمی جهت تحصیل «مجوز ویژه برای معافیت مالیاتی» از شـرکت
نفت بابت وام مورد بحث در دست ندارد .در واقع ،هیچگونه مدرکی دال بر اینکه پیش از جلسـه مردادمـاه 3183
[اوت  ]3320اقدامی درباره این موضوع صورت گرفته باشد ،وجود ندارد .لذا دیوان براساس مدارک موجـود نتیجـه
می گیرد که قبل از  00مردادماه  38[ 3183اوت  ]3320هیچ تصمیم قطعی در مورد وجـود بـدهی مالیـاتی مـورد
بحث در اینجا اتخاذ نشده بود .بنابراین ،بدهی پـس از  33ژانویـه  03[ 3323دیمـاه  ]3103و پـس از مصـادره
خمکو به وجود آمده و لذا طبق بیانیه حل و فصل دعاوی از حیطه صالحیت دیوان خارج است .با توجه به مفاد بند
 1ماده  38قرارداد خمکو و در نبود هیچگونه مدرک معارضی ،دیوان داوری مضافاً نظر خواندگان را که ظاهراً دایـر
بر این است که مسئولیت خمکو در مقابل بدهی مالیاتی حاضر ،صرفاً به حکم قوانین مالیاتی ایران ،قبل از تصمیم
مورخ  00مردادماه  38[ 3183اوت  ]3320به وجود آمده ،نمیپذیرد.
 .111دیوان داوری مضافاً مالحظه می نماید که بدانگونه که در باال بحث شد ،خواندگان ادعای خود را دایـر
بر اینکه اموکو مسئول دیون خمکو است ثابت نکرده و راجع به اینکه مورد حاضر مشمول ماده  12قرارداد خمکو
نمیشود هم توضیحی ندادهاند.
 .113با توجه به مراتب فوق ،دیوان ادعای متقابل مربوط به مالیاتهای تکلیفی را مردود میشناسد.
ب) خسارت استفاده از گاز خارج از حوزه قرارداد دستگاه مختلط
 .3اظهارات طرفین

 .110به موجب قرارداد خمکو و قرارداد خرید گاز ،قرار بود گازی که شرکت نفت و اموکوــ ایـران از حـوزههـای
تحت بهره برداری طبق قرارداد دستگاه مختلط («گاز حوزه قرارداد دستگاه مختلط») عرضه میداشتند نسـبت بـه
گاز منابع دیگر اولویت داشته باشد .خواندگان مدعیاند که از سال  3320به بعد ،خمکو بدون اجازه شرکت نفت یا
پتروشیمی و برخالف قرارداد خمکو ،به جای گاز قرارداد حوزه دستگاه مختلط ،اقدام به خرید و تصفیه گاز طبیعـی
از حوزههای نفتی آسکو در نزدیکی جزیره خارک نمود .خواندگان ادعا میکنند که حق دارند مبلغی معـادل سـهم
خواهان ،یعنی نصف درآمد غیرمجازی را که حسب ادعا با استفاده از گاز آسکو عایـد خمکـو گردیـده و بـه گفتـه
ایشان بالغ بر  3302220222دالر امریکا میشود ،دریافت نمایند .خواندگان مضافاً اظهار مینمایند که دکتـر پرویـز
مینا ،یکی از مدیران شرکت نفت که نامه مورخ  32آذرماه [ 3103نهم دسامبر  ]3320شرکت نفت را دایر بر اجازه
به خمکو جهت استفاده از گاز آسکو «منحصراً» به مدت دو سال («موافقتنامه دسامبر») امضا کرده ،اختیارات الزم
را برای صدور چنین اجازهای از جانب شرکت نفت نداشته است ،زیرا فقط مجلسـین ایـران اختیـار تغییـر قـرارداد
خمکو را داشتند .خواندگان استدالل میکنند که در هر صورت ،شرکت نفـت نمـیتوانسـته پتروشـیمی را ملـزم و
متعهد سازد و اموکو میبایست برای استفاده از گاز آسکو از پتروشیمی نیز اجـازه مـیگرفـت .بـاالخره خوانـدگان
مدعیاند که حتی اگر استفاده از گاز آسکو مجاز بوده باشد ،این اجازه طبق مفاد خودش پس از دو سـال منقضـی
شد .لذا خواندگان استدالل میکنند که اموکو قرارداد خمکو را نقض کرده و بنابراین ،درآمد اضافی که آموکو در اثر
نقض قرارداد به دست آورده ،باید مسترد شود.
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 .111خواهان این مطلب را که در اثر استفاده خمکو از گاز آسکو قرارداد نقض شده ،رد مـیکنـد .وی قبـول
دارد که طبق قرارداد خمکو و قرارداد خرید گاز ،شرکت نفت و اموکوـ ایران متعهد بودند گاز حوزه قرارداد دسـتگاه
مختلط را به خمکو بفروشند و قرار بود که گاز مزبور نسبت به گاز سایر منابع اولویـت داشـته باشـد .امـا نـامبرده
خاطرنشان می سازد که شرکت نفت طبق بند  0ماده  0قرارداد خرید گاز متعهد بود که «[غیر از گاز حوزه قـرارداد
دستگاه مختلط] میزان گاز طبیعی مورد نیاز خمکو را عالوه بر گاز حوزه قرارداد دستگاه مختلط ،جهت بهرهبرداری
از تأسیسات خمکو» ...به آن شرکت بفروشد و اولویت استفاده از گاز حوزه قرارداد دستگاه مختلط با توافق طرفین
مبنی بر استفاده از گاز منابع دیگر قابل تعلیق بوده است.
 .117خواهان مضافاً اظهار میدارد که چنین توافقی جهت تعلیق اولویت استفاده از گاز حوزه قرارداد دسـتگاه
مختلط طی موافقتنامه دسامبر بین خمکو و شرکت نفت حاصل شـد .نـامبرده مـدعی اسـت کـه دکتـر مینـا کـه
موافقتنامه دسامبر را امضا کرده ،بهعنوان عضو علیالبدل هیأت مدیره و معاون مدیر امور فنی و بینالمللی شرکت
نفت به نمایندگی از طرف شرکت نفت عمل میکرد .بهعالوه همانطور که اجرای بعدی موافقتنامه دسامبر توسط
شرکت نفت و خمکو نشان می دهد ،اختیار دکتر مینا به متعهد ساختن شرکت نفت به چنین تـوافقی هرگـز مـورد
اعتراض شرکت نفت ،پتروشیمی ویا خمکو قرار نگرفت .خواهان میگوید که شرکت نفت با شـرکت در فـروش و
دادن رضایت ضمنی بدان ،اکنون دیگر نمیتواند به اختیارات دکتر مینا ایراد بگیرد.
 .111خواهان همچنین استدالل میکند که پس از انقضای مدت دو ساله مقرر در موافقتنامه دسـامبر ،بـرای
خمکو همچنان مقرون به صرفه بود که گاز غنیتر آسکو را تصفیه نماید .لذا شرکت نفت به عرضـه گـاز آسـکو و
خمکو به خرید آن گاز طبق همان شرایط مندرج در موافقتنامه دسامبر ،ادامه دادند .با اینکه توافق به ادامه فروش
گاز آسکو به صورت کتبی نبود ،ولی کلیه طرفین از جمله شرکت نفت و پتروشیمی ،همانطـور کـه رفتـار بعـدی
آنها نشان داد ،حسب ادعا با این ترتیبات موافق بودند .طبق اظهار خواهان ،بنابراین ،خواندگان اکنون نمیتواننـد
بدین بحث بپردازند که با ادامه خرید گاز آسکو موافق نبودهاند.
 .110خواهان در رابطه با این استدالل خوانـدگان کـه ترتیبـات مزبـور مسـتلزم تصـویب پتروشـیمی بـوده،
خاطرنشان میسازد که این خمکو بود که از گاز استفاده کرده و پتروشیمی که صاحب پنجاه درصد سـهام خمکـو
بود و آن [پنجاه درصد] را کنترل میکرد ،چنانچه ایراد و اعتراضی به استفاده از گاز آسکو داشت ،مـیتوانسـت در
آن موقع مطرح سازد .ادعا میشود که پتروشیمی با رضایت ضمنی خود موافقت کرد که از گاز آسکو طبق قـرارداد
دسامبر و بعد از آن استفاده شود.
 .0یافتههای دیوان

 .114به نظر دیوان داوری جای تردید نیست که مقررات قرارداد خمکو و قرارداد خرید گاز به طرفین اجازه میداد
که قراردادی منعقد نموده و اولویت استفاده از گاز حوزه قرارداد دستگاه مختلط را که در این قراردادها پـیشبینـی
شده بود معلق سازند.
 .111اعتراض خواندگان دایر بر ایـنکـه قـرارداد دسـامبر بـدون اجـازه امضـا شـده ،هرگـز قبـل از شـروع
رسیدگیهای این پرونده مطرح نشده بود .دیوان بر این نظر است که حتی اگر سمت دکتر مینـا در شـرکت نفـت
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اختیار الزم را به وی نمیداد ،در هر حال ،رفتار بعدی خواندگان اکنون آنها را از اعتـراض بـه اختیـارات وی بـاز
میدارد.
 .113بهعالوه ،خواندگان هیچ مدرکی حاکی از اینکه پتروشیمی در آن زمان بـه قـرارداد دسـامبر اعتراضـی
کرده ،ارائه ندادهاند .عالوه بر این ،هیچ مدرکی در پرونده موجود نیست که نشان دهـد کـه بـه نحـوی از انحـا از
اعمال حقوق پتروشـیمی بـهعنـوان سـهامدار و شـرکتکننـده در اداره خمکـو ،جلـوگیری شـده اسـت .در واقـع،
صورتجلسات نشستهای هیأت مدیره خمکو که طی آنها درباره خرید گاز آسکو بحث شـده و بـه اتفـاق آرا بـه
تصویب رسید ،خالف این را نشان میدهد .بنابراین ،دیوان داوری نتیجه میگیرد که قرارداد دسامبر به طور قانونی
منعقد شده و امضا و اجرای آن نقض قرارداد خمکو نبوده است.
 .131طرفین در اینکه خمکو بعد از انقضای قرارداد دسامبر تا «کانلمیکن شدن» قرارداد خمکو در دسـامبر
 3322به خرید گاز آسکو ادامه داده ،اختالفنظری ندارند .دیوان داوری مالحظه مینماید که با اینکه هیچیـک از
طرفین مدعی نیست که شرایط ادامه فروش کتباً نوشته شده ،ادعا هم نشده که قرارداد خمکو یا قرارداد خرید گاز
رعایت چنین الزامی را از لحا شکلی ایجاب میکرده است .دیوان مضـافاً متـذکر مـیشـود کـه خوانـدگان ادعـا
نکردهاند که شرایطی که طبق آنها خرید و فروش گاز آسکو ادامه یافت از سایر جهات با قرارداد خمکـو منافـات
داشته است.
 .133دیوان داوری مالحظه مینماید که در قرارداد دسامبر صریحاً ذکر شده که مدت آن فقط دو سال اسـت
و پس از انقضای این مدت از گاز آسکو جهت مصارف دیگر «استفاده خواهد شد» ،لکن خواهان اظهار میدارد که
در پایان مدت قرارداد دسامبر شرکت نفت برای گاز [آسکو] مصارف دیگری نداشته و چنانکه خمکو گاز آسـکو را
نمیخرید ،آن گاز از طریق اشتعال از بین میرفت .با اینکه جز این واقعیت که شرکت نفت کماکان به عرضه گاز
آسکو به خمکو ادامه داد هیچ دلیل و مدرک دیگری در تأیید این اظهار خواهان وجود ندارد ،ولی خواندگان مطلبی
برخالف آن ابراز نداشتهاند.
 .130خواهان ،بهعنوان مدرک مشارکت پتروشیمی در کلیه تصمیمات متخذه خمکو در رابطـه بـا خریـد گـاز
آسکو و تأیید مداوم این تصمیمات از ناحیه پتروشیمی ،به صورتجلسات نشسـتهـای هیـأت مـدیره کـه پـس از
انقضای موعد قرارداد دسامبر برگزار شده و به تصمیماتی که به اتفاق آرا در ایـن جلسـات اتخـاذ گردیـده ،اسـتناد
میکند .دیوان داوری مالحظه مینماید که در هیچیک از این صورتجلسات یا هیچ جای دیگری در سوابق ،دلیـل
و بینهای حاکی از اینکه پتروشیمی در آن وقت به ادامه خرید و فروش گاز آسکو اعتراضی کرده ،وجود ندارد .بنـا
به مراتب پیشگفته و با توجه به سوابق موجود در این پرونده ،دیوان داوری نتیجه میگیرد که کلیه طرفها مزایای
ادامه ترتیباتی را که بر مبنای آنها شرکت نفت گاز آسکو را به خمکو عرضه میکرد دریافته و پذیرفته بودنـد .در
نتیجه ،دیوان نمی تواند نظر دهد که ادامه فروش و خرید گاز آسکو در حکم نقض قرارداد خمکـو یـا هـر قـرارداد
ذیربط دیگری بوده است.
 .131با توجه به این نتیجهگیری ،لزومی ندارد که دیوان به این موضوع کـه آیـا خوانـدگان بـه علـت نقـض
ادعایی قرارداد خمکو واقعاً متحمل خسارتی شدهاند یا خیر ،رسیدگی کند.
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ج) اجناس خریداری شده و تحویل نشده

 .137ادعای متقابل حاضر خواندگان مربوط به اجناسی است که حسب ادعا خمکو از یکی از شرکتهـای وابسـته
خواهان خریداری کرده ،ولی این اجناس هرگز تحویل داده نشده است .خواندگان ادعا میکنند که خواهان مسئول
است که مبلغ  040222دالر امریکا بابت خسارت ارزش اجناس دریافت نشده به خواندگان بپردازد.
 .131دیوان الزم می داند ابتدا درباره برخی موضوعات صالحیتی که در ایـن ادعـای متقابـل مطـرح شـده و
همچنین راجع به پارهای موضوعات مطروح در ادعای ظاهراً جدیدی که خواهان طرح کرده ،بحث نماید.
 .3سابقه امر

به نظر میرسد که یکی از شرکتهای وابسته اموکو ،یعنی اموکو اینترنشنال اویل کامپنی (اموکو اویـل) و خمکـو
در تاریخ اول ژوئن  33[ 3322خردادماه  ]3143قراردادی تحت عنوان قرارداد خـدمات خریـد («قـرارداد خـدمات
اموکو اویل») منعقد ساختند .به موجب قرارداد یاد شده ،اموکو اویل بهعنوان نماینده خریـد خمکـو تعیـین شـد تـا
«مواد ،لوازم ،خدمات و ملزوماتی را که [خمکو] کتباً تقاضا میکند ،خریداری نماید.
 .134ماده  4قرارداد خدمات اموکو اویل مقرر میداشت که[« :خمکو] موافقت میکند که به [اموکو اویـل] در
ازای کلیه زیانها ،مخارج و خسارات و مسئولیتهایی که ممکن است در اثر کلیه احکام دادگاه علیه [اموکو اویل]
یا در اثر هرگونه ادعایی که در ارتباط با خدماتش براساس این قرارداد ویا در ارتباط با آن اقامه شده ،ناشـی شـده
باشد غرامت بپردازد و آن را از این گزندها مصون بدارد».
ماده پنج مضافاً مقرر مینمود« :کلیه خرید مواد ،لوازم و ملزومات ،قراردادهای بیمه و کلیه تعهدات دیگری که
براساس این قرارداد یا در ارتباط با آن تقبل شده توسط [اموکو اویل] به نام [خمکو] انجـام خواهـد شـد و خمکـو
منحصراً مسئولیت پرداخت هر مبلغی بدهی مربوط به این قراردادها یا تعهدات خرید را به عهده خواهد داشت».
 .131هیچیک از طرفین نسبت به اینکه اموکو اویل اجناس مورد بحث را واقعاً به حساب و از جانـب خمکـو
خریداری کرده ،ایرادی ندارد .این مطلب نیز مورد اختالف نیست که قرارداد خدمات اموکو اویل واقعـاً (و از لحـا
علیت) به قرارداد خمکو و قراردادهای خدمات و کمکهای فنی مربوط به آن ،ارتباط داشت .لکن جنبه صـالحیتی
مهم در این اختالف به این مسأله مربوط میشود که آیا ارتباط بین این قراردادها چنان بوده که این نتیجهگیری را
که ادعای متقابل مبتنی بر قرارداد خدمات اموکو اویل ناشی از همان قرارداد ،معامله یا پیشامدی که مبنـای ادعـا
[ی اصلی] است ،توجیه کند یا خیر.
 .0اظهارات طرفین در مورد صالحیت

 .133خواندگان اظهار می دارند که قرارداد خدمات اموکو اویل بهعنوان بخشی از تعهد خواهان به ارائـه خـدمات
فنی طبق مفاد قرارداد خمکو و قرارداد خدمات و کمکهای فنی مربوط منعقد شد .آنان همچنین متذکر میشـوند
که به موجب بند  1ماده یک قرارداد خـدمات و کمـکهـای فنـی ،خواهـان مـیتوانسـت تعهـداتش را از طریـق
شرکتهای وابسته خود انجام دهد ،لکن باز خود وی مسئول اجرای آن تعهدات بود.
 .101خواهان به صالحیت دیوان نسبت به ادعای متقابل حاضر ایراد میگیرد ،زیرا اجناس مورد بحـث طبـق
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قرارداد جداگانه و مستقل منعقده بین طرفهایی که با طرفین پرونده حاضر فرق دارند ،خریـداری شـده اسـت .در
نتیجه ،این ادعای متقابل ،آنطور که ادعا شده ،طبق الزام بیانیه حل و فصل دعاوی از همان «قرارداد ...معامله یا
پیشامد» موضوع ادعای پرونده حاضر ،ناشی نمیشود.
 .1یافتههای دیوان در مورد صالحیت

 .103طرفی که حسب ادعا قرارداد خدمات را نقض کرده ،یعنی اموکو اویل ،طرف ایـن دادرسـی نیسـت .دیـوان
داوری قبالً تصدیق کرده است که «نمیتوان ادعای متقابلی را علیه شخص حقیقـی یـا حقـوقی دیگـری غیـر از
خواهان مطرح کرد» ،حتی اگر خوانده متقابل فرضی ،تنها سـهامدار شـرکت فرعـی ویـا ضـامن ادعـایی اجـرای
قراردادی باشد که حسب ادعا نقض شده است (رجوع شود به :صفحات  31و ( 34مـتن انگلیسـی) قـرار اعـدادی
شماره 43ـ42ـ 1مورخ  33ژوئن  03[ 3324خردادمـاه  ]3181صـــادره در پرونــده امـریکن بــــل اینترنشـنال
اینــک و جمهــوری اسالمی ایران کـه در  6 Iran- U.S. C.T.R. 74,83نیـز چـاپ شـده اسـت) .ادعـای
متقابل حاضر تا آنجا که علیه اموکو اویل مطرح شده ،مسلماً از صالحیت دیوان خارج است.
 .100لکن خواندگان میگویند کـه ادعـای متقابـل ،براسـاس مقـررات قـرارداد خمکـو و قـرارداد خـدمات و
کمکهای فنی علیه اموکو مطرح شده (و لذا قابل انتساب به خواهان است) .ولی دیوان معقتد است که تعهدی که
اموکو طبق قرارداد خمکو برای ارائه خدمات فنی داشته ،فقط شامل عملیات اولیه بـین اموکـو و خمکـو مـیشـده
است ،چه [موعد آن تعهد] صریحاً ظرف یک سال پس از تحویل گرفتن تأسیسات و آغـاز عملیـات ،یعنـی در 13
دسامبر [ 3323دهم دیماه  ]3102منقضی گردید.
 .101دیوان داوری مالحظه مینماید که در قرارداد خدمات اموکو اویل هیچگونه اشارهای به قرارداد خمکو یا
قرارداد خدمات و کمکهای فنی نشده و رابطه الزمی بین این قراردادها و قرارداد خدمات اموکواویل وجود نـدارد.
مضافاً خاطرنشان میگردد که دیوان قبالً نظر داده که حتی وجود چنین رابطه صریحی الزاماً بـرای ایجـاد مبنـای
صالحیتی کافی نیست« :اینکه در قرارداد ممکن است به قرارداد دیگری اشـاره شـود ویـا حتـی اجـرای قـرارداد
دیگری عنوان گردد لزوماً ارتباط بین آنها را آنچنان مستحکم نمی سازد تا بتوان در مفهوم بیانیـه حـل و فصـل
دعاوی آنها را یک معامله واحد تلقی کرد» (رجوع شود به :صفحه  01حکم شماره 341ـ302ـ 1مورخ  31ژوییـه
 00[ 3324تیرماه  ]3180صادره در پرونده موریسون ـ کنودسون پاسیفیک لیمیتـد و وزارت راه و تـرابری کـه در
 7 Iran- U.S. C.T.R. 54,83نیز چاپ شده است) .در این مورد رابطه ادعایی بین قرارداد خدمات اموکو اویل
و قرارداد خمکو حتی سستتر میباشد .بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد کـه بـین ایـن قراردادهـا آنچنـان ارتبـاط
حقوقی که نقض قرارداد خدمات اموکو اویل را در حکم نقض قرارداد خمکو نماید ،وجود ندارد.
با توجه به مراتب پیشگفته ،دیوان ادعای متقابل حاضر را به دلیل عدم صـالحیت مـردود شـناخته و لـذا وارد
ماهیت آن دعوا نمیشود.
 .107لکن خواهان مطلب دیگری را در یکی از دفاعیات خود در مقابل ادعای متقابـل حاضـر ،مطـرح کـرده
است .خواهان متذکر میشود که خمکو با خودداری از خریداری اجناسـی کـه سـفارش خریـد آنهـا را داده بـود،
قرارداد خدمات اموکو اویل را نقض کرده است .با اینکه خواهان قبول دارد که خمکو طبق ماده  ،4متعهد بوده که
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اموکو اویل را در برابر هرگونه ادعایی که علیه آن اقامه میشود مصون بدارد ،ولی اموکواویل خود را ناگزیر دید که
دعاوی فروشندگان را حل و فصل نموده و برای محدود کردن میزان خسارت ،تا آنجا که میتوانسـت اجناسـی را
که در دست داشت به فروش رساند .بعداً و در ازای ابراء و واگذاری ادعاهای فروشندگان علیه خمکو بـه خواهـان،
خواهان اموکو اویل را از ورود خسارت مصون داشت .خواهان ،براسـاس مراتـب پیشـگفته و در پاسـخ بـه ادعـای
متقابل حاضر ،اکنون ادعای دیگری علیه خمکو بابت مانده تصفیه نشده بین مبالغ حل و فصل و عواید حاصـل از
فروش اجناس مطرح مینماید و از این بابت مبلغ  040202/11دالر امریکا مطالبه میکند.
 .101دیوان داوری متذکر میشود که بدین ترتیب به نظر میرسد که خواهان ادعای جدیدی مطرح میکنـد
که با توجه به نتیجهگیری فوقالذکر دیوان و اظهارات خواهان ،از لحا صالحیت مبتنی است بر واگذاری ادعایی
دعاوی فروشندگان علیه خمکو ،به خواهان .اما دیوان متذکر میشود که این واگذاری ادعایی صـرفاً بـر اظهـارات
خواهان و فهرست بدون مدرک صورتحسابهای پرداخـت نشـده و تـاریخ واگـذاریهـای ادعـایی مبتنـی اسـت.
براساس این سوابق ،دیوان چنین نتیجه میگیرد که ادعای حاضر باید به علت فقدان دلیل مردود شناخته شود.
د) نقض ماده  1قرارداد خمکو

 .100خواندگان مدعیاند که پاناینتول شرکت وابسته اموکو و شرکت نفت با تخلف از «قرارداد کلی خرید گـاز»
به طور نادرست قراردادی منعقد کردند که طی آن شـرکت نفـت معـادل نیمـی از گـازی را کـه شـرکت نفـت و
پاناینتول مشترکاً در حوزه قرارداد دستگاه مختلط تولید میکردند ،به پاناینتول میداد .حسب ادعـا ،ایـن قـرارداد
عواید «نامشروعی» برای پاناینتول یا اموکو ایجاد کرد و شرکت نفـت را از سـودهایی کـه در غیـر ایـن صـورت
میتوانست از طریق فروش گاز به دست آورد ،محروم ساخت .خواندگان استدالل میکنند که این قرارداد ،در حکم
نقض ماده  2قرارداد خمکو نیز بود .خواندگان ارزش این عواید نامشروع را مبلغ خالصی میداننـد کـه پـاناینتـول
بابت سهم خود از محل فروش گاز حوزه قرارداد دستگاه مختلط از سال  3322تا  3322به دست آورده اسـت .بنـا
به مراتب پیشگفته ،خواندگان خسارتی بالغ بر  2220222دالر امریکا از خواهان مطالبه میکنند.
 .104خواهان ،هم از لحا صالحیت و هم از لحا ماهیت به ادعای متقابل مزبور ایراد میگیرد .در رابطه با
صالحیت دیوان ،خواهان استدالل میکند که ادعای متقابل مبتنی بر قرارداد دستگاه مخـتلط اسـت کـه موضـوع
بحث پرونده حاضر نیست .عالوه بر آن ،خواهان متذکر میشود تا آنجا که ادعای متقابل بر ادعای نقض قـرارداد
خرید گاز که موضوع اختالف در پرونده حاضراست ،مبتنی باشد ،ادعای متقابل متوجه پاناینتول است کـه طـرف
این پرونده نیست .خواهان مدعی است که طبق هریک از این دالیل ،دیوان فاقـد صـالحیت اسـت .در رابطـه بـا
ماهیت ادعا ،خواهان به اینکه هرگونه فعل (یا ترک فعلی) از ناحیه وی در حکم نقض قرارداد خمکو ویـا قـرارداد
خرید گاز است ،ایراد میگیرد.
 .3سابقه امر

 .101ماده  2قرارداد خمکو مقرر میدارد که:
«پتروشیمی» و «اموکو» بهترین مساعی خود را به کار خواهند برد تا هریک از شـرکتهـایی کـه بـه آنهـا
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وابستهاند یعنی «شرکت ملی» و «پاناینتول» به تساوی از نیمه جداگانه مقدار کل سهم خود از گاز سرچاه که در
حوزه قرارداد [دستگاه مختلط] «شرکت ملی» و «پاناینتول» مشترکاً تولید میکنند ...طبق مواد و شـرایط اصـلی
زیر به «شرکت سهامی خارک» بفروشند:
الف) «شرکت سهامی خارک» برای هر  3222فوت مکعب گاز طبیعی مبلغ دو سنت ( 2/20دالر امریکایی) به
«شرکت ملی» و «پاناینتول» پرداخت خواهد کرد و «شرکت ملی» و «پاناینتـول» نیـز بـرای هـر  3222فـوت
مکعب گاز طبیعی ...که هریک از سهم جداگانه خود به «شرکت سهامی خـارک» مـیفروشـند ...دو سـنت (2/20
دالر امریکایی) دریافت خواهند نمود. ...
 .103مفاد بند  3ماده  0قرارداد خرید گاز به شرح زیر است:
ان.آی.او.سی .و پاناینتول هرکدام بدینوسیله موافقت میکنند که به مقدار مساوی گاز سـرچاه مسـتخرج از
حوزه قرارداد [دستگاه مختلط] را به خمکو بفروشند و خمکو موافقت میکند که از ان.آی.او.سی .و پاناینتـول
گاز سرچاه تولید شده از حوزه مذکور راـ تا آنجا که موجـود باشدــ بـرای بهـرهبـرداری از کارخانـه [خمکـو]
خریداری نماید.
 .111در اینکه شرکت نفت طبق بند  3ماده  02قرارداد دستگاه مختلط حق داشت هر مقدار گـاز طبیعـی را
که مشترکاً تولید میشد و شرکت نفت «برای مصرف داخلی در ایران» بدان احتیاج داشت ،مجاناً (غیر از آنچـه در
ماده  02تصریح شده) دریافت نماید ،اختالفی نیست .دیوان از سایر مقررات قرارداد دستگاه مختلط اطالعی ندارند.
 .113بهعالوه ،همانطور که نامه مورخ اول آوریل  30[ 3382فـروردینمـاه  ]3148رئـیس هیـأت مـدیره و
مدیرعامل شرکت نفت به پاناینتول نشان میدهد ،بحثی نیست که پاناینتول و شرکت نفت قراردادی («قـرارداد
آوریل») منعقد ساختند که در قسمتی از آنکه به موضوع حاضر مربوط میباشد ،چنین مقرر شده:
 .3گازی که بایستی به خمکو تحویل داده شود بهعنوان گاز طبیعی مورد نیاز مصرف داخلی شرکت ملی نفت
ایران به موجب مقررات ماده  )3( 02قرارداد مشارکت فوقالذکر تلقی خواهد شد.
 .0با توجه به مالحظاتی که منتهی به تشویق اموکو برای شرکت در خمکو و به منظور اجرای مقررات قرارداد
خمکو ،شرکت ملی نفت ایران مقدار نیمی از گاز تولیدی از گاز حاصله از ناحیه قرارداد مشارکت [دستگاه مخـتلط]
شرکت ملی نفت ایران /پاناینتول را سرچاه در اختیار و تحویل پاناینتول خواهد داد .گازی که بدین نحو در اختیار
پاناینتول قرار خواهد گرفت بایستی به موجب مقررات «موافقتنامه خرید گاز» مجاناً به خمکو تحویل داده شود.
 .1تفاهم حاصل است که مقررات قرارداد خمکو لطمـهای بـه حقـوق قـراردادی شـرکت ملـی نفـت ایـران/
پاناینتول در قرارداد مشارکت [دستگاه مختلط] وارد نخواهد کرد ،بـا ایـن قیـد کـه شـرکت ملـی نفـت ایـران و
پاناینتول بدینوسیله تصدیق نمایند که ادعاهای دیگری نسبت به گاز فروخته شـده «طبـق مقـررات موافقتنامـه
خرید گاز» به خمکو ،به استثنای آنچه در خود موافقتنامه مقرر گردیده است ندارند.
 .0یافتههای دیوان

 .110متن قسمت ذیربط قرارداد خرید گاز تقریباً نظیر متن قرارداد خمکو است :شرکت نفت و پاناینتول هرکدام
ملزم بود نصف سهم گازی را که از حوزه قرارداد دستگاه مختلط استحصال میکردند برای تأمین نیازمنـدیهـای
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خمکو ،بدان شرکت بفروشند .در این هم که هم شرکت نفت و هم پاناینتول بدین نحو عمل کرده و بهـای گـاز
فروخته شده را دریافت میکردند ،اختالفی نیست .اما آنطور که دیوان درک میکند ادعای متقابل حاضر بـر ایـن
عقیده مبتنی است که گازی که پاناینتول بدین نحو میفروخت به موجب قرارداد آوریل و با شرایطی استحصـال
میشد که با «ترتیبات کلی» که ظاهراً شامل قرارداد خمکو و قرارداد دستگاه مختلط (ولی نه منحصـر بـه آنهـا)
میشد ،مغایرت داشت.
 .111دیوان داوری دلیلی برای قبول فرضیه خواندگان نمییابد .بحثی نیست که روابط قراردادی که از طریق
آن شرکت نفت و پاناینتول منابع گاز خود را تأمین مـیکردنـد عمـالً بـه روابـط قـراردادی کـه شـرکت نفـت و
پاناینتول بعداً به وسیله آن گازی را که بدین طریق تهیه میکردند به خمکو میفروختنـد ،مربـوط بـوده و بـا آن
ارتباط دارد .اما دیوان بر این نظر نیست که این قراردادها از لحا حقوقی به یکدیگر مرتبطند تا ایـن نظـر را کـه
نقض مقررات و شرایطی که مطابق آن شرکت نفت و پاناینتـول طبـق قـرارداد دسـتگاه مخـتلط ،گـاز دریافـت
میکردند ،به مثابه نقض مقررات و شرایطی که طبق آنها شرکت نفت و پاناینتول گاز مزبور را به موجب قرارداد
فروش گاز به خمکو میفروختند ،توجیه نماید.
 .117عالوه بر این ،روشن است که پاناینتول طرف پرونده حاضر نیست .در نتیجه تا آنجا کـه ایـن ادعـای
متقابل علیه پاناینتول مطرح گردیده ،دیوان صالحیت رسیدگی به آن را ندارد.
 .111همچنین دیوان داوری ادعای خواندگان را دایر بر اینکه دیوان صرفاً به این دلیل که پاناینتول شرکت
وابسته خواهان به شمار میرود ،نسبت به ادعای متقابل مطروح علیه خواهان که مبتنی بر اعمال نادرست ادعـایی
پاناینتول است ،صالحیت دارد ،رد میکند (رجوع شود به :صفحات  31و [ 34متن انگلیسی] قرار اعدادی شـماره
43ـ42ـ 1مورخ  33ژوئن  03[ 3324خردادماه  ]3181صـادره در پرونـده امـریکن بــل اینترنشنـــال اینـــک و
جمهـوری اســالمی ایران که در  6 Iran-U.S. C.T.R. 74,83نیز چاپ شده است).
 .110آخرین مطلبی که دیوان باید بررسی کند ،اظهار خواندگان دایر بر این است که خواهان را میتوان بابت
نقض ماده  2مسئول شناخت ،زیرا وی متعهد بوده بهترین مساعی خود را به کار برد تا اطمینان حاصـل کنـد کـه
ترتیبات کلی که پاناینتول در مورد فروش گاز میدهد با مقررات مزبور هماهنگ باشد .دیوان بدون آنکه بخواهد
مغایرت ادعایی قرارداد آوریل با «ترتیبات کلی فروش گاز» را رفع نماید ،متذکر میگردد که چیزی دال بـر آنکـه
خواهان حداکثر مساعی خود را برای تحریض [پاناینتـول] بـه دادن ترتیبـات درسـت بـه کـار نبـرده ،در سـوابق
نمییابد .قرارداد نیز حاکی از آن نیست که خواهان متعهد بوده که اعمال شرکت وابسته خود ،پاناینتول را تضمین
نماید.
 .114باالخره و با اینکه دیوان با توجه به نتیجهگیریهای حاضر ،لزومی به بررسی ایـن اظهـار کـه قـرارداد
آوریل با قرارداد خمکو مغایرت داشته ،نمیبیند ،ولی ذکر این مطلب را بـیمناسـبت نمـیدانـد کـه خـود طـرفین
هیچگونه ناهماهنگی مشاهده نکردهاند .در قرارداد آوریل ذکر شده که منظور از آن اجرای قرارداد خمکو و تشویق
اموکو به شرکت در آن است.
 .111بنا به دالیل پیشگفته ،دیوان داوری ادعای متقابل خواندگان دایر بر نقض ادعایی ماده  2قرارداد خمکو
را مردود میشناسد.
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ششم) درخواست تعیین کارشناس

 .113خواندگان از دیوان تقاضا کردهاند که کارشناسی جهت اظهارنظر راجع به برخـی از موضـوعات مطـروح در
این پرونده و علیالخصوص ارزشیابی سهام اموکو در خمکو تعیین کند .در شـرایط پرونـده حاضـر ،دیـوان داوری
احتیاج یا دلیلی برای این کار نمیبیند .انتظار میرود که دیوان با استفاده از اطالعات جدیدی که در حکـم جزئـی
حاضر از طرفین خواسته شده به انضمام اسناد و مـدارک موجـود در پرونـده بتوانـد بـدون کمـک بـیشتـر کلیـه
تصمیمات الزم را اتخاذ نماید .بنابراین ،در مرحله کنونی تعیین کارشناس ضروری نیست و لذا تقاضای خوانـدگان
رد میشود.
هفتم) بهره و هزینهها

 .171با توجه به نظر دیوان در حکم جزئی حاضر ،تصمیم راجع به بهره و هزینهها به مرحله بعد موکول میشود.
هشتم) حکم

 .173بنا به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حکم صادر میکند:
الف) جمهوری اسالمی ایران عالیق سهامداری اموکو اینترنشنال اس.ا .در شرکت سهامی شیمیایی خارک بـا
مسئولیت محدود را در  04دسامبر [ 3322سوم دیماه  ]3103به طور مشروع مصادره کرده است.
ب) دولت جمهوری اسالمی ایران باید غرامتی به میزان پنجـاه درصـد ( )%02ارزش مؤسسـه فعـال شـرکت
سهامی شیمیایی خارک در تاریخ  13ژوییه [ 3323نهم مردادماه  ]3102بدون افزودن سودهای آتی از دست رفتـه
[عدمالنفع] به آن ،به خواهان ،اموکو اینترنشنال فایننس کورپوریشن بپردازد.
ج) دیوان داوری تعیین مبلغ غرامت قابل پرداخت به خواهان ،اموکـو اینترنشـنال فـایننس کورپوریشـن را تـا
هنگامی که به طرفین فرصت کافی داده شود که طبق ترتیب مقرر در بند  082حکم جزئـی حاضـر و مطـابق بـا
برنامهای که بعداً طی دستور جداگانهای تعیین خواهد شـد ،اسـناد و مـدارک جدیـدی تسـلیم نماینـد ،بـه تعویـق
میاندازد.
د) کلیه ادعاهای متقابل مطروح در پرونده حاضر مردود شناخته میشوند.
الهه ،به تاریخ  00ژانویه  3311برابر با  0بهمن 3100
میشل ویرالی ـ رئیس شعبه سه
چارلز ان .براوئر
نظر موافق

پرویز انصاری معین
موافق با بخشی از حکم
مخالف با بخشی دیگر

پروندههای شماره  510035055051ـ شعبه سه
حکم شماره 855ـ510/35/55/51ـ8
پرونده شماره 47
خواهانها :موبیل اویل ایران اینکورپوریتد و موبیل سیلز اند ساپالی کورپوریشن

خواندگان :دولت جمهوری اسالمی ایران و شرکت ملی نفت ایران
پرونده شماره 40
خواهانها :سان هاسینتو ایسترن کورپوریشن و سان هاسینتو سرویس کورپوریشن
خواندگان :دولت جمهوری اسالمی ایران و شرکت ملی نفت ایران
پرونده شماره 13
خواهانها :آرکو ایران اینکورپوریتد و آترکو اینکورپوریتد

خواندگان :دولت جمهوری اسالمی ایران و شرکت ملی نفت ایران
پرونده شماره 311
خواهان :اگزان کورپوریشن و اسوتریدینگ کامپنی آو ایران
خواندگان :دولت جمهوری اسالمی ایران و شرکت ملی نفت ایران
تاریخ3100/4/01 :
حکم جزئی
حاضران

از طرف خواهانها :آقای مونرو لی ،آقای استوارت ابرکرامبی بیکر ،آقای رابرت تی .ناویک ،آقای متیواچ .ادلر :وکیل
آقای آلبرت پی .لیندمن ،جونیر :وکیل و نماینده اگزان
آقای سی .الوسن ویالرد :وکیل و نماینده موبیل
آقای اچ .فرانسیس شاتک ،جونیر :وکیل و نماینده موبیل ،آرکو و سان هاسینتو
از طرف خواندگان :آقای محمد کریم اشراق :نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران
دکتر نعمتاهلل مختاری ،آقای نوذر دبیران :مشاوران حقوقی نماینده رابط
پروفسور دی .دبلیو .باوت ،دکتر محمد علی موحد ،دکتر تیم تی .ریدینگر
آقای والتر سوهایر :وکیل ،دکتر هوشنگ امید ،آقای ابوالقاسم شیرازی مشاوران حقوقی شرکت ملی نفت ایران
آقای بر این لی :دستیار حقوقی
سایر حاضران :آقای جان آر .کروک :نماینده رابط ایاالت متحده امریکا
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یک) سابقه کلی

 .3ادعاهای حاضر در چارچوب وسیع رابطه قراردادی درازمدت بین ایران و گروهی از شرکتهای بزرگ نفتی که
مجتمعاً به «کنسرسیوم» معروفند ،به وجود آمده است.
 .0این رابطه طی قراردادی («قرارداد کنسرسیوم») به وجود آمد که در سال  3304بین اعضـای کنسرسـیوم،
ایران و شرکت ملی نفت ایران («شرکت نفت») منعقد گردید .در سال  3303دولت ایران ،در زمان نخست وزیری
دکتر محمد مصدق ،صنعت نفت ایران را ملی کرد .در تعقیب آن ،شرکت ملی نفت ایران بـه جـای شـرکت نفـت
ایران و انگلیس که امتیاز آن ملی شده بود تأسیس گردید تا صنعت نفت را اداره کند .سپس در اوت  3301دولـت
مصدق سقوط کرد و شاه که چند روز قبل کشور را ترک کرده بود ،به ایران مراجعت نمود .قرارداد کنسرسیوم طی
ماههای پس از وقوع این حوادث مورد مذاکره قرار گرفت و منعقد گردید .به موجـب ایـن قـرارداد ایـران مالکیـت
ذخایر نفتی خود را حفظ کرد و حق خرید نفت ایران به قیمتهای مناسب تا سال  3323و اختیار تمدید قرارداد به
مدت  30سال دیگر را به صالحدید انحصاری کنسرسیوم ،به اعضای آن اعطا نمود .کنسرسیوم ملـزم بـود کـه از
طرف شرکت نفت ،صنعت نفت را در ایران اداره کند و این کار را به وسیله دو شرکت یکی به نام شرکت استخراج
و تولید نفت ایران و دیگری به نام شرکت تصفیه نفت ایران («شرکتهای عامل») که هـر دو در هلنـد تشـکیل
شده بود ،انجام دهد .عالوه بر آن ،هریک از اعضای کنسرسیوم ملزم بود که برای خرید نفت خام و فـرآوردههـای
تصفیه شده در ایران یک شرکت بازرگانی («شرکتهای بازرگانی» یا «شرکتها») تأسیس نماید.
 .1کنسرسیوم سرمایه الزم برای هزینههای عملیاتی را تأمین میکرد .شرکتهای عامل موظف بودنـد نفـت
خام و فرآوردههای نفتی را به قیمت تمام شده به عالوه یک شیلینگ حقالزحمه به ازای هـر مترمکعـب نفـت ،از
طرف شرکت نفت به شرکتهای بازرگانی بفروشند و تحویل دهند .شرکتهای بازرگانی بهنوبهخـود مـیبایسـتی
نفت خام یا فرآورده نفتی را به قیمتهای اعالن شده به فروش رسانند .تفاوت بین قیمتهای اعالن شده و هزینه
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تولید درآمد خالص شرکتهای بازرگانی را تشکیل میداد که قرار بود  02درصد این درآمد بهعنوان حقاالمتیـاز و
مالیات بر درآمد به شرکت نفت و ایران پرداخت گردد .این توازن مالی مطابق با فرمول به اصطالح  02/02بود که
از زمان اتخاذ آن توسط ونزوئال در سال  3342در تعدادی از کشورهای تولیدکننده نفت به کار میرفت.
 .7بین سالهای  3304و  3321اکثراً در نتیجه اقدامات فردی یا جمعی کشورهای تولیدکننده نفـت سـواحل
خلیج فارس («کشورهای منطقه خلیج فارس») و سازمان نوبنیاد کشورهای صادرکننده نفت («اوپـک») ،تغییـرات
مهمی در صنعت نفت پدید آمد .کشورهای منطقه خلیج فارس موفق شدند که شرکتهـای بـزرگ نفتـی را وادار
کنند که برای تجدیدنظر در سیاستهایشان در مورد تعیین قیمت نفت وارد مذاکره شوند .این مذاکرات به انعقـاد
قراردادی در  34فوریه  00[ 3323بهمنماه  ]3143در تهران بین سیزده شرکت نفتی و شش کشور منطقه خلـیج
فارس منتهی شد .بعداً قرارداد مورخ  02ژانویه  12[ 3320دیمـاه  ]3102ژنـو و اصـالحیه اول ژوئـن 33[ 3321
خردادماه  ]3100با شرکت سایر اعضای اوپک به قرارداد مزبور الحاق گردید (در ماه پنج«الف» قـرارداد فـروش و
خرید (رجوع شود به :پاراگراف بعد) به این دو قرارداد اشاره شده است) .تقریباً در همان موقع قراردادهای مشارکت
بین چند کشور منطقه خلیج فارس و چند شرکت صاحب امتیاز به طور جداگانه به امضا رسید .طبق اولین قـرارداد
مشارکت که در اواخر سال  3320بین عربستان سعودی و آرامکو منعقد و به «قرارداد عمومی» معروف گردیـد (در
ماده «8الف» ( ) 1قرارداد خرید و فروش (رجوع شود به :پاراگراف بعـد) بـه آن اشـاره شـده اسـت) ،بـه عربسـتان
سعودی  00درصد حق مشارکت در آرامکو اعطا و قرار شد که این مقدار بهتدریج به  03درصد افزایش یابد.
 .1دولت ایران اعالم کرد که در نظر دارد همان منافع و امتیازاتی را که طبـق فرمـول مشـارکت عایـد سـایر
کشورهای منطقه خلیج فارس گردیده است ،به دست آورد .دولت ایران در اوایل سال  3321اعالم کرد که بعـد از
سال  3323قرارداد کنسرسیوم را بههیچوجه تمدید نخواهد کرد و بعد از آن تاریخ شرکتها حق خرید نفت ایـران
را نخواهند داشت ،مگر آن که قرارداد جدیدی با شـرایط مسـاعدتری بـرای ایـران و شـرکت نفـت منعقـد کننـد.
مذاکراتی که بین ایران و کنسرسیوم به عمل آمد ،منتهی به امضای قـرارداد جدیـد بیسـت سـاله فـروش وخریـد
(«قرارداد فروش و خرید» یا «قرارداد») گردید .این قرارداد طی قانون ماده واحدهای در  12ژوییـه [ 3321هشـتم
مردادماه  ]3100به تصویب مجلس ایران رسید .قرارداد مزبور در  02مارس  03[ 3321اسفندماه  ]3103به اجرا در
آمد و از همان تاریخ قرارداد کنسرسیوم را فسخ کرده و جایگزین آن شد و بعداً دو قرارداد تصفیه که طبق مـواد 4
و  30قرارداد فروش و خرید بین شرکت نفت و شرکتهای بازرگانی منعقد شد و نیـز قـرارداد خـدماتی کـه بـین
شرکت نفت و خدمات نفت ایران ( شرکت سهامی خاص) انعقاد یافت به قرارداد فـوقالـذکر الحـاق گردیـد .ایـن
شرکت («آسکو») شرکت سهامی خاص غیرانتفاعی بود که طبق ماده  32قرارداد فروش و خریـد توسـط اعضـای
کنسرسیوم تأسیس یافته بود.
 .0به موجب قرارداد فروش و خرید ،اعضای کنسرسیوم حق داشتند کلیه نفت خامی را که در منطقه معینی در
ایران تولید می گردید پس از کسر مقادیر الزم برای مصرف داخلی ایران و «مقدار معینـی» جهـت صـدور توسـط
شرکت نفت خریداری کنند.
 .4طبق ماده  8قرارداد قیمتی که شرکت های بازرگانی بابت نفت خام به شرکت نفت مـیپرداختنـد ،شـامل
چهار عامل بود:
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 .3هزینههای جاری مربوط به تولید نفت خام خریداری شده،
« .0پرداخت مشخص» معادل  30/0درصد قیمت صادراتی اعالن شده توسط کنسرسیوم،
« .1یک رقم تعدیلی» ،و
 .4بهره قسمتی از هزینههای سرمایهای شرکت نفت.
عالوه بر عوامل مزبور شرکتهای بازرگانی مالیات بر درآمدی بر مبنای تفاوت بین قیمت خرید پرداختـی بـه
شرکت نفت بابت نفت خام و قیمت فروش اعالن شده ،به ایران میپرداختند.
 .4شرکت نفت ملزم بود تا اول سپتامبر هر سال مجموع ظرفیت خالص موجود برآورد شده و مقدار هریک از
درجههای نفت خام قابل فروش به شرکت های بازرگانی برای سال بعد را به اطالع شرکتهای بازرگانی برسـاند.
شرکت های بازرگانی مکلف بودند تا یک ماه بعد احتیاجات نفت خام صادراتی خود را در سال بعد و همچنین مقدار
نفت خامی را که قرار بود به حساب آنها در سال بعد در پاالیشگاه آبادان تصفیه شـود ،بـه اطـالع شـرکت نفـت
برسانند (ماده «1الف» و «ب» قرارداد فروش و خرید).
 .1قرارداد فروش و خرید همچنین مقرر میداشت که شرکتهای بازرگانی حق و تعهـد داشتنـــد روزانـه تـا
 122/222بشکه نفت خــام برای تصفیه در پاالیشگاه آبادان تحویل دهند (ماده «4الف»)؛ ولی در اعمال این حق
و ایفای این تعهد الزم بود که حق تقدم شرکت نفت در مورد برداشت فرآوردههـای الزم جهـت مصـرف داخلـی
رعایت گردد (ماده «4ب» ) .شرکتهای بازرگانی حقالزحمه تصفیهای بابت هزینههای اداره پاالیشگاه به شرکت
نفت میپرداختند.
 .3شرکتهای بازرگانی به موجب ماده  30قرارداد فروش و خرید همچنین متعهـد بودنـد کـه طبـق قـرارداد
تصفیه ،از محصول گاز طبیعی مایع هیدروکاربن («انجیال») که از پاالیشگاه بندر ماهشهر به دسـت مـیآمـد از
شرکت نفت خریداری کنند؛ ولی خرید گاز طبیعی مایع توسط شرکتهای بازرگانی میبایست بعـد از کسـر مقـدار
گاز طبیعی مایعی که شرکت نفت برای مصرف داخلی نیاز داشت ،صورت گیرد.
 .31طبق ماده  33قرارداد فروش و خرید ،شرکت نفت مکلف بود سرمایه الزم برای کلیه عملیـات مـذکور در
قرارداد را تأمین نماید؛ ولی شرکتهای بازرگـانی متعهـد بودنـد  42درصـد وجـوهی را کـه شـرکت نفـت بـرای
هزینههای سرمایهای ساالنه منظور می نمود به صورت پیشپرداخت بهای نفت خامی که قرار بود بخرند ،پرداخت
نمایند .شرکت های بازرگانی مخیر بودند که این نسبت را با دادن اخطار کتبی قبلی دو ساله به شرکت نفت تغییـر
دهند .ولی هیچ اخطاری برای تغییر نسبت مزبـور تـا پـنج سـال پـس از تـاریخ اجـرای قـرارداد فـروش و خریـد
نمیتوانست منشأ اثر باشد .قرار بود هر مساعده ساالنهای با بدهیهای شرکتهای مزبور بابت نفت خامی که بعداً
از طرف شرکت نفت به آنان فروخته میشد و به اقساط مساوی ساالنه در ظرف یک دوره ده ساله ،از سال پس از
پرداخت مساعده ،تهاتر شود.
 .33بهعالوه قرارداد فروش و خرید مقرر میداشت که کلیه ادعاهای بین طرفین از هر نـوع در تـاریخ انعقـاد
قرارداد بهطور قطع حل و فصل گردد .در نتیجه شرکتهای بازرگانی حق داشـتند در برابـر بـدهیهـای خـود بـه
شرکت نفت بابت بهای نفت خام خریداری شده «ماهانه مبلغی بهعنوان هزینـههـای اسـتهالک مربـوط بـه 322
درصد ارزش ویژه دفتری و آن قسمت از داراییهای باقیمانده و مستهلک نشده» شرکتهای بازرگانی را که طبق
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قرارداد سال  3304برای اکتشاف ،تولید و تصفیه نفت خام در ایران و همچنین برای تولید فرآوردههای گاز طبیعی
مایع به کار انداخته و در دست ساختمان داشتند ،منظور نمایند (ماده  .)32این داراییها از جمله به پاالیشگاه آبادان
و پاالیشگاه بندر ماهشهر مربوط میشد.
 .30باالخره اعضای کنسرسیوم طبق ماده  32قرارداد ،متعهد بودنـد از طریـق یـک شـرکت خـدمات ایرانـی
(«شرکت خدمات») که برای آن منظور تأسیس شده بود ،به شرکت نفت کمک فنی عرضه کننـد .طبـق قـرارداد
منعقده بین شرکت خدمات و شرکت نفت («قرارداد خدمات») ،شرکت خدمات موظف بود عملیاتی را کـه شـرکت
نفت به آن محول میکرد ،انجام دهد .همانطورکه قبالً ذکر گردید ،شرکت خدمات مزبور تحت نام آسکو تأسیس
و قرارداد خدمات در  12ژوییه [ 3321هشتم مردادماه  ]3100منعقد گردید .اعضـای کنسرسـیوم شـرکتی بـه نـام
شرکت خدمات نفت ایران با مسئولیت محدود («آیروس») در انگلیس تأسیس کردند .طبق قرارداد منعقـده در 02
دسامبر  03[ 3321آذرماه  ] 3100بین آسکو و آیروس ،عملیـات خـارج از ایـران بـه وسـیله شـرکت اخیـر انجـام
میگرفت.
 .31قرارداد تضمین میکرد که مجموع منافع و امتیازهای مالی که طبق آن [قرارداد] عایـد ایـران و شـرکت
نفت می گردید ،به همان اندازه مساعد باشد که در هر زمان عاید سایر کشورهای منطقه خلیج فارس میشد .ایـن
مطلب در مواد «8الف»( )1و «31الف» قرارداد و در قسمت دوم جدول  1در ارتباط با تعیین رقم تعدیلی مذکور در
ماده «8الف»( )1و در نامه پیوست قرارداد تصریح شده است .در آن نامه اعضای کنسرسیوم توافق کردهاند که اگر
در آینده بین د و یا چند عضو کنسرسیوم مشترکاً و یک کشور دیگر با سایر کشورهای تولیدکننـده نفـت در خلـیج
فارس ترتیباتی داده شود که منتهی به افزایش کلی مزایای مالی آن کشور یـا کشـورها گـردد ،قـرارداد را اصـالح
نمایند تا مزایای متناسبی عاید ایران شود.
 .37اندکی پس از انعقاد قرارداد فروش و خرید ،در اجرای چند ماده از مواد اصلی آن مشکالتی بروز کرد کـه
منجر به اقدامات یکجانبه از ناحیه هر دو طرف گردید .این اقدامات سبب شد که هر طرفی به سهم خود به [عدم]
مطابقت اقدامات مزبور با شروط قرارداد اعتراض کنند و باب یک رشته مذاکرات را بگشایند .ولی باید با توجـه بـه
تحوالت سریعی که در آن زمان در صنعت نفت به وقوع میپیوست ،این مشکالت را بررسی کـرد .قبـل از پایـان
سال  3321یعنی فقط چند ماه پس از امضای قرارداد ،قیمت نفت شدیداً افزایش یافت و کشورهای عضو اوپک ،از
جمله ایران ،تصمیم گرفتند رأساً قیمت های اعالن شده نفت را تعیین کنند .طی سالهای بعد و تحت فشار اوپک
بر بازار نفت ،تحوالت جدیدی رخ داد ،از جمله اینکه قیمت نفت افزایش بیشتر و قابل مالحظهای یافت.
 .31سال  3320از لحا درک مشکالت اجرای قرارداد سال بسیار مهمی به شمار میرود .در آن سال و برای
اولین بار ،مقدار نفت خامی که شرکتهای بازرگانی برداشت کردند ،کمتر از مقداری بود که در سـال قبـل تعیـین
کرده بودند .بعداً در سپتامبر  3320شرکتها اظهار داشتند که احتساب برآوردهـای کامـل احتیاجـات سـال 3328
بسیار مشکل بوده است و بنابراین به شرکت نفت اطالع دادند که ممکن است با توجه به شرایط در آینده در مقدار
برداشتهای خود تجدیدنظر کنند .شرکتها در سالهای  3322و  3322نیز همان موضع را اتخاذ کردند و این امر
موجب شد که شرکت نفت شدیداً به شرکتها اعتراض نماید.
 .30شرکت نفت بهنوبهخود در  02اکتبر [ 3320پنجم آبانماه  ،]3104بـه شـرکتهـا اطـالع داد کـه طبـق
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تصمیم متخذه در کنفرانس اوپک منعقده در وین ،میزان سود نفت خامی که شرکتها از شـرکت نفـت خریـداری
میکنند ،مبلغ مقطوع  00سنت امریکا برای هر بشکه خواهد بود .این مبلغ مقطوع جایگزین مبلغی گردید که طبق
مقررات پیچیده جدول  1قرارداد ،محاسبه میشد .اعضای کنسرسیوم شدیداً به این تصمیم اعتراض کـرده و بـاب
مذاکرات را گشودند ،ولی ایران حاضر نشد که از  00سنت امریکا که سود بعد از پرداخت مالیات بود ،عدول کند.
 .34در نوامبر  ،3320شرکتها درخواست کردند که مطالبه پیشپرداختهایی که بایـد طبـق مـاده «33ب»
قرارداد فروش و خرید در  30نوامبر و  30دسامبر  04[3320آبان و 04آذرماه  ]3104به عمل میآمـد ،بـه صـورت
موقت موقوف گردد .شرکت نفت به این درخواست اعتراض ،ولی با این تفاهم با تأمین وجوه الزم موافقت کرد که
این اقدام جنبه سابقه ویا ابراء اعضای کنسرسیوم از ایفای تعهدات خود پیدا نکند .معهذا بحثی نیست که شرکتها
بعد از آن تاریخ مساعدهای بابت سرمایه نپرداختند و به جای مساعده بهره الزم را پرداخت نمودند.
 .31در سال  3320بین طرفین اختالف دیگری در مورد هزینههای مربوط به پاالیشـگاه آبـادان بـروز کـرد.
شرکت ها شکایت کردند که تغییر در میزان نفتی که در داخل ایران مصرف میشود ،سبب شده که شـرکت نفـت
روزبهروز مقادیر بیشتری از فراوردههای تصفیه شده با ارزش تر را برداشت کند و فرآوردههای کـم ارزشتـر را در
اختیار اعضای کنسرسیوم قرارداده و ضمناً سهم نامتناسبی از هزینهها را به حساب آنها گذارد .بنابراین ،شرکتها
تقاضا کردند که این هزینه ها تعدیل شود .به دنبال امتناع شرکت نفت از اعمال چنین تعـدیلی ،شـرکتهـا در 01
دسامبر [ 3320دوم دیماه  ]3104به شرکت نفت اطالع دادند کـه از اول ژانویـه [ 3322یـازدهم دیمـاه ]3108
دیگر از پاالیشگاه آبادان استفاده نخواهند کرد.
 .33در  00نوامبر [ 3320چهارم آذرماه  ]3104شرکتها پیشنهادی برای تجدیدنظر کامـل در قـرارداد 3321
به شرکت نفت دادند .بنا به اظهار اعضای کنسرسیوم چنین تجدیدنظری برای رهایی از وضع وخیم مـالی کـه در
آن موقع با آن روبه رو بودند ،ضرورت داشت .شرکت نفت به اجرای قرارداد اصرار میورزید ،ولی قبول کرد که بـر
مبنای پیشنهادات شرکتها وارد مذاکره شود .در  03ژانویه [ 3328نهم بهمنماه  ]3104شرکت نفت چـارچوبی را
برای یک قرارداد جدید پیشنهاد کرد که جایگزین قرارداد سال  3321شود .مذاکرات مفصلی بین طرفین آغاز شـد
و تا اواخر  3322ادامه یافت ولی نتیجهای از آن به دست نیامد.
 .01درماههای دسامبر  3322و ژانویه  ،3323در نتیجه حوادث انقالبی که در ایران رخ میداد ،کلیـه پرسـنل
خارجی آسکو از ایران خارج شدند .تولید نفت کاهش زیادی یافت و سـرانجام متوقـف شـد و در فوریـه ـ مـارس
 3323مجدداً آغاز گردید.
 .03در دهم مارس  33[ 3323اسفندماه  ] 3102شرکت نفت نامهای برای کنسرسیوم ارسـال و در آن اشـعار
داشت که قرارداد «به زودی پس از تاریخ اجرای آن به واسطه اینکه شرکتهای اخیر برخی از مقررات اساسی آن
را رعایت نکردند غیرعملی گردید» و یک رشته اصولی را ذکر کرد که شرکت نفت معتقد بـود روابـط آینـده بـین
شرکت نفت و شرکتهای عضو کنسرسیوم باید بر آن اصول استوار شود .در  01مارس [ 3323سوم فـروردینمـاه
 ] 3102شرکت ها وصول این نامه را اعالم و ضمن حفظ کلیه حقوق خود ،پیشنهاد کردند کـه بـرای رسـیدن بـه
توافق درباره فسخ قرارداد فروش و خرید جلسهای با شرکت نفت تشکیل گردد .مذاکرات آغاز شد ،ولی تـا نـوامبر
 3323به نتیجه ای نرسید و در این تاریخ با قطع کلیه روابط بین ایران و ایاالت متحـده آن مـذاکرات نیـز خاتمـه
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یافت.
 .00در هشتم ژانویه 32[ 3322دی ماه  ]3102شورای انقالب قانون ماده واحدهای («قانون ماده واحـده») را
تصویب کرد که مقرر می داشت قراردادهای نفتی که به تشخیص کمیسیون خاصی که بـه موجـب قـانون مزبـور
تشکیل شده با قانون ملی کردن سال  3303مغایرت داشته باشد ،کانلمیکن شود .متعاقباً کمیسیون خاص قرارداد
فروش و خرید را کانلمیکن کرد و تصمیم کمیسیون در پنجم سپتامبر  34[ 3323شـهریورماه  ]3182بـه اطـالع
کنسرسیوم رسید.
دو) جریان رسیدگی

 .01بدواً بر این اساس که شرکت ملی نفت ایران و ایران قرارداد فروش و خرید را حسب ادعا نقض ،رد و نفی و
مصادره کردهاند ،یازده فقره ادعا (پروندههای شماره  20تا  23و پرونده شماره  )302در دیوان به ثبت رسیده بـود.
طبق رویه عادی دیوان این ادعاها به شعب مختلف دیوان ارجاع گردید؛ ولی بعداً طبـق دسـتور مـورخ  30آوریـل
 08[ 3320فروردینماه  ]3183ریاست دیوان ،ادامه رسیدگی پروندههایی که به شعب یک و دو ارجاع شده بود ،به
شعبه سه محول گردید.
 .07چون اساساً در تمام این پروندهها موضوعات مشابهی مطرح بود ،ترتیباتی برای هماهنگی در رسیدگی به
آن ها داده شد .همچنین مقرر گردید که دامنه [موضوعات] در اولین جلسه استماع محدود شود .بنـابراین ،رئـیس
شعبه سه طی دستور مورخ هفتم اکتبر  30[ 3321مهرماه  ]3180ضمن سایر مطالب تصـمیمات زیـر را [در مـورد
این پروندهها] اتخاذ نمود:
الف) تاریخهای مشترکی برای ثبت لوایح دفاعیه و اظهاریههای مربوط به کلیه پروندهها تعیین نمود،
ب) تاریخ مشترکی برای جلسه استماع موضوعات حقوقی زیر تعیین کرد:
یک) آیا دیوان صالحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به قرارداد را دارد یا خیر.
دو) آیا قانوناً خواندگان در قبال ادعاهای مربوط به قرارداد مسئولیت دارند یا خیر ،و
سه) در صورت وجود مسئولیت ،کدامیک از عناصر خسارتی که احیاناً مورد مطالبه است ،از نظر حقـوقی قابـل
جبران است
ج) هر دو یا چند طرف [پرونده ] اجازه یافتند متفقاً لوایح مورد تقاضای فوق را تسـلیم و اسـتدالالت شـفاهی
خود را در استماع مقرر توسط یک نماینده واحد ارائه نمایند.
 .01طبق این دستور پروندههای مورد بحث پروندههای مستقلی بوده و هستند .بنابراین ،دادخواستهـا و بعـد
از اسناد دیگر تنها مربوط به یک پرونده هستند؛ ولی طرفین به اتکای دسـتور فـوقالـذکر از اجـازه تسـلیم لـوایح
مشترک استفاده سرشاری کردهاند.
 .00طی جریان رسیدگی ،هفت پرونده از این یازده پرونده حل و فصـل شـده اسـت .طبـق درخواسـتهـای
مشترک طرفین ذیربط ،موافقتنامههای حل و فصل زیر بهعنوان احکام مبتنی بر شرایط مرضیالطـرفین بـه ثبـت
رسیده است:
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پرونده شماره  20ـ حکم شماره 1ـ20/22ـ 32( 083نوامبر 08/3328آبانماه )3180
پرونده شماره  21ـ حکم شماره 1ـ21ـ 31(022ژانویه  01/3328دیماه )3184
پرونده شماره 20ـ حکم شماره 1ـ20ـ( 331چهارم اکتبر 30/3320مهرماه )3184
2
پرونده شماره 22ـ حکم شماره 0ـ22ـ 38( 321ژانویه  08/3324دیماه )3180
3
پرونده شماره 22ـ حکم شماره 1ـ22ـ 31( 023ژانویه  01 /3328دیماه )3184
پرونده شماره  23حکم شماره 1ـ23ـ(300سوم مه  31/3324اردیبهشت ماه )3181
پرونده شماره 22ـ حکم شماره 1ـ20/22ـ 32(083نوامبر 08/3328آبانماه )3180
در نتیجه چهار پرونده (پروندههای شماره  28 ،24و  23و  ) 302هنوز در این شعبه مطرح است .به اسـتثنای
یک ادعا در پرونده شماره  24که مبتنی بر قراردادهایی است که حسب ادعا بین خواهان و شـرکت نفـت در  33و
 02مه  03[ 3323و  12اردیبهشت ماه  ]3102برای فروش سوخت هواپیمـا منعقـد شـده اسـت ،کلیـه ادعاهـای
مطروح در این چهار پرونده توأماً در حکم حاضر مورد رسیدگی قرار گرفتهاند .به ایـن آخـرین ادعـا بعـداً بـهطـور
جداگانه رسیدگی خواهد شد.
 .04بعد از صدور دستور مورخ هفتم اکتبر  30[ 3321مهرماه  ]3180در دو نوبت لوایح دیگـری بـین طـرفین
مبادله شد .خواندگان در چهارم آوریل  30[ 3324فروردینماه  ]3181همراه با دفاعیه خود ،سیزده ادعـای متقابـل
تسلیم نمودند که طبق همان دستور ،رسیدگی به آنها به مرحله بعدی رسیدگیها موکول گردیـده اسـت .جلسـه
استماعی درباره موضوعات حقوقی محدود در  01و  04آوریل [ 3328سوم و چهارم اردیبهشت ماه  ]3180تشکیل
گردید .طرفین در این جلسات حضور یافته و استدالالت شفاهی ارائه دادند.
 .01حکم حاضر منحصر به موضوعات حقوقی محدودی است که در دسـتور مـورخ هفـتم اکتبـر 30[ 3321
مهرماه  ]3180تعریف شدهاند .تاریخ رسیدگی به بقیه موضوعات طی دستور جداگانهای تعیین خواهد گردید.
سه) صالحیت

 .03خواندگان یک رشته ایراداتی به صالحیت دیوان گرفتهاند .ایرادات مزبور را میتوان بهسهولت به سـه دسـته
تقسیم نمود )3 :سمت خواهانها برای اقامه دعوا  [locus standi؛  )0ایراد به پابرجا بودن ادعاها در  33ژانویـه
 03[ 3323دیماه  ]3103و  )1ایراد به مستثنا نشدن ادعاها از صالحیت دیوان.

 .1طبق شرایط مندرج در احکام مبتنی بر شرایط مرضیالطرفین صادره در پروندههای شماره  22،21،20و  ،22احکام مزبور آن پروندهها
را مختومه نمیکنند؛ ولی دیوان اطالعیهای از خواهانهای تمام این پروندهها مبنی بر ایـنکـه شـرایط منـدرج در احکـام اجـرا گردیـده،
دریافت کرده است .دیوان به استناد آن اطالعیه ،طی دستورهای مورخ  30آوریل و  32دسامبر  08[ 3328فـروردین و  33آذرمـاه ]3180
پروندههای مزبور را مختومه نمود.
 .2ریاست دیوان طبق دستور مورخ پنجم ژانویه 30[ 3324دیماه  ]3180پرونده شماره  22را به شعبه دو ارجاع نمود.
 .3رجوع شود به :زیرنویس شماره .3
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الف) سمت برای اقامه دعوا

 .11خواندگان سه ایراد درباره سمت خواهانها برای اقامه دعوا طرح نمودهاند .ایراد اول مربـوط اسـت بـه حـق
هریک از خواهانها برای اقامه ادعای جداگانه براساس قرارداد فروش و خرید .ایـراد دوم مربـوط اسـت بـه حـق
ایاالت متحده در اعمال حمایت سیاسی و ایراد سوم نسبت به تابعیت خواهانها است.
 .3حق هریک از خواهانها برای تسلیم ادعای جداگانه

 .13طبق اظهارخواندگان «طرف دوم» قرارداد فروش و خرید متشکل از بیست و هشت شرکت اسـت کـه یـک
شرکت مدنی (پارتنرشیب) تشکیل دادهاند .تعهدات ایران و شـرکت نفـت در قبـال اعضـای ایـن شـرکت مـدنی،
تعهدات مشترکی در مقابل اعضای شرکت بوده و قابل تفکیک به تعهدات مجزا در مقابل یکایـک اعضـا نیسـت.
ادعاهای خواهانها دایر بر نقض قرارداد ،تنها میتواند به صورت ادعاهای نقـض مطروحـه توسـط کلیـه اعضـای
کنسرسیوم و شرکتهای بازرگانی که «طرف دوم» قرارداد را تشکیل می دهند ،مفهوم داشته باشد .به همین نحو،
تصمیماتی مانند تعیین احتیاجات نفت خام ،کاهش مقادیر نفت الزم برای تصفیه در آبـادان ،قطـع مسـاعدههـای
سرمایه ای یا خارج کردن پرسنل آسکو که کنسرسیوم در طول مدت قرارداد گرفته ،هـم تصـمیمات جمعـی بـوده
است .ادعای این که شرکت نفت قرارداد را نقض و رد و نفی کرده ،یا آن را مصادره نموده ،فقط بـه طـور گروهـی
قابل طرح است .قابل تصور نیست که برخی از اعضای کنسرسیوم قرارداد را فسخ شده و بعضی دیگر آن را معتبـر
تلقی کنند .بنابراین ،هر ادعایی براساس قرارداد فروش و خرید فقط توسط «طـرف دوم» یعنـی بیسـت و هشـت
شرکت که به طور گروهی عمل کنند ،علیه «طرف اول» یعنی ایران و شرکت نفت قابل طرح است .عالوه بر آن،
ادعاهای انفرادی ،خواندگان را با بیست و هشت ادعا و جریان داوری جداگانه همراه با خطر ادعاهای ضد و نقیض
و صدور احکام داوری ناهماهنگ و متناقض مواجه میسازند.
 .10طی جلسه استماع درباره ماهیت حقوقی شرکت مدنی بالفعل که حسب ادعا در انگلستان تشکیل شـده و
ماهیت و میزان عالقه مشترک اعضای آن و قابلیت تفکیک حقوق و تعهداتی که قرار بود مشـترک باشـد ،بحـث
زیادی شد .خواندگان در این زمینه استدالل می کردند که با توجه به وجود چنین شرکتی ،ادعاها به مفهـوم بنـد 0
ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی می توانند صرفاً ادعاهای غیرمستقیم باشند ،یعنی ادعاهایی که منغیرمستقیم
«از طریق مالکیت سرمایه ویا سایر عالیق مالی در مورد اشخاص حقوقی» به [اعضای کنسرسـیوم] تعلـق دارنـد.
ولی ادعاهای غیرمستقیم تنها وقتی مشمول صالحیت دیوان میشوند که عالیق مالی خواهانهـا مجموعـاً بـرای
کنترل شرکت یا واحد دیگر کافی باشد .در مورد خواهان های پرونـده حاضـر ،کـه هـم بـه طـور انفـرادی و هـم
دستجمعی تنها دارای حقوق و عالیق مالی اقلیت بودند ،وضع چنین نبوده است.
 .11باالخره ،خواندگان اظهار می دارند که موافقتنامه های حل و فصل منعقده بین شرکت نفـت و تعـدادی از
اعضای کنسرسیوم تغییری در وضع حقوقی ایجاد نمیکنند ،زیرا تمـام آنهـا بـدون آنکـه تـأثیری در صـالحیت
نسبت به ادعاهای مربوط به ماهیت واقعی آنها داشـته باشـند ،منعقـد شـدهانـد [و] بنـابراین ،در حکـم اعتـراف
خواندگان به این نیست که در آن پروندهها عالیق انفـرادی و نـه عالیـق مشـترک ،مطـرح بـوده اسـت؛ [زیـرا]
خواندگان هرگز این مطلب را که شرکتها میتوانستند در بعضی موضوعات (مانند برداشـت نفـت یـا بازپرداخـت
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مساعدههای سرمایهای) عالیق انفرادی داشته باشند ،انکـار نکـردهانـد .عـالوه بـرآن ،ایـنکـه دیـوان ایـنگونـه
موافقتنامههای حل و فصل را در احکام مبتنی بر شرایط مرضیالطرفین تأیید کرده ،در حکم تصمیمگیـری دربـاره
موضوعات صالحیتی ،از جمله سمت برای اقامه ادعا نیست .هدف این است که آنها به صورت ادعاهایی درسـتی
برای پرداخت از محل حساب تضمینی پذیرفته شود.
 .17خواهانها در پاسخ اظهار میدارند که کلیه ادعاهای آنها از حقوق انفرادی و جداگانهای کـه در قـرارداد
فروش و خرید در مورد خرید و تصفیه نفت خام و گاز طبیعی مایع به هریک از آنها اعطا گردیده ،ناشی میشـود.
خواهانها کلیه مواد قرارداد را که در آنها انفرادی بودن این حقوق مورد تأکید قرار گرفته نقل میکنند .عالوه بـر
آن ،آنها اصرار می ورزند که خواندگان قرارداد را همواره به گونهای که برای شرکتهای خواهان حقوق انفـرادی
قائل شده ،تلقی کردهاند .این امر نهتنها در طول مدت قرارداد ،بلکه در موافقتنامـههـای حـل و فصـل منعقـده بـا
اعضای امریکایی و غیرامریکایی کنسرسیوم نیز صادق بوده است .بنابراین ،خواندگان اکنـون نمـی تواننـد موضـع
متفاوتی اتخاذ نمایند .باالخره خواهانها به چندین سابقه داوری بینالمللی اشاره میکننـد کـه حسـب ادعـا ،نظـر
آنها را تأیید مینماید و ضمن اصرار به اینکه شرکتهای عضو کنسرسیوم هرگز در حکـم یـک شـرکت مـدنی
نبوده اند ،نسبت به ادعاهای خواندگان در مورد قوانین انگلسـتان در ارتبـاط بـا شـرکتهـای مـدنی ،ابـراز تردیـد
مینمایند.
 .11دیوان داوری در قرارداد فروش و خرید قرینهای دال بر اینکه شرکتهایی که بـهعنـوان «طـرف دوم»
قرارداد نام برده شدهاند ،متعهد بودند در کلیه شرایط به طور مشترک عمل کنند ،نمییابد .شرایط زیـادی در مـواد
قرارداد به شرکتها به عنوان واحدهای جداگانه اشاره دارد و خوانـدگان خـود اعتـراف دارنـد کـه قـرارداد حقـوق
انفرادی به وجود میآورد .در پروندههای حاضر ،کلیه ادعاها به اینگونه حقوق و عالیق انفـرادی مربـوط هسـتند.
دیوان داوری در قرارداد هیچ شرطی نمییابد که شرکتها را از اقدام انفرادی در مورد اینگونه ادعاها منـع کنـد و
به خواندگان حق دهد که بخواهند این ادعاها مشترکاً توسط تمامی بیست و هشت شرکت طرف قـرارداد تسـلیم
شود.
 .0سمت ایاالت متحده برای اقامه دعوا

 .14طبق اظهار خواندگان «در دعوای حاضر ایاالت متحده امریکا کوشش مینماید کـه در مـورد زیـان ادعـایی
وارده به شرکتهای امریکایی یک دعوای بینالمللی علیه ایران اقامه نماید» .خواندگان اظهار میدارند که چنـین
ادعایی قابل پذیرش نیست ،زیرا شرکتهای مربوط حق نداشتند منفرداً اقدام کنند .چنین اسـتداللی بـرای دیـوان
قابل درک نیست .دولت ایاالت متحده در این پروندهها اقامه دعوا نکرده است .شرکتهایی که در سر لوحه ایـن
حکم از آنها نام برده شده خواهانهای واقعی بوده و فقط سمت آنها برای اقامه دعوا مطرح است .بنابراین ،ایـن
ایراد رد میشود.
 .1تابعیت خواهانها

 .11خواندگان استحقاق ویا حق هیچیک از خواهان ها را برای اقامه ادعاهای مطـروح در ایـن پرونـدههـا قبـول
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ندارند .این ایراد اساساً مبتنی بر استدالل مربوط به شرکت مدنی است که در فوق رد گردید .به هر صورت  ،دیوان
ملزم است که تعیین کند که آیا خواهانها حائز شرایط مربوط بـه تابعیـت مقـرر در بیانیـه حـل و فصـل دعـاوی
میباشند یا خیر تا حق اقامه ادعاهای مطروح در این پروندهها را داشته باشند.
 .13کلیه خواهانهای پروندههای حاضر طبق رهنمودهای شعبه یک در دستور مورخ  02دسـامبر 03[ 3320
آذرماه ]3183در پرونده شماره  18فلکسی وان لیسینگ اینکورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران ،به شهادتنامههـا و
مدارک مستند به عنوان مدارک تابعیت امریکایی تابعیت امریکایی خود و حقشان برای اقامه ادعاهای حاضر استناد
میکنند.
الف) موبیل اویل ایران اینکورپوریتد و سایرین (پرونده شماره )47

 .71براساس مدارک تسلیمی ،دیوان متقاعد شده است که خواهانهای پرونده شماره  24یعنی موبیل اویل ایران
اینکورپوریتد («موبیل اویل ایران») و موبیل سیلز اند ساپالی کورپوریشن («موبیل سیلزاند ساپالی») که در ایالت
دلهور تأسیس شدهاند ،طبق مفاد بیانیه حل و فصل دعاوی ،اتباع ایاالت متحده میباشـند .موبیـل اویـل ایـران و
موبیــل ســیلز انــد ســاپالی از اول ژانویــه  33[ 3324دیمــاه  ]3100تــا دوم مــارس  30[ 3328اســفند ]3104
شرکتهای فرعی کامالً متعلق به موبیل اویل کورپوریشن بوده اند که در ایالت نیویورک تشکیل شده بود .موبیـل
اویل کورپوریشن در 32ژوئن  02[ 3328خردادماه  ]3100به صورت یک شرکت فرعی کـامالً متعلـق بـه موبیـل
کورپوریشن که در ایالت دلهور تشکیل یافته است ،درآمد .پس از تجدید سازمان شـرکت ،در هفـتم دسـامبر3322
[ 38آذرماه  ]3102یک شرکت فرعی دیگر یعنی موبیل اینترنشنال پترولیوم کورپوریشن که آن هم کـامالً متعلـق
به موبیل اویل کورپوریشن و در ایالت دلهورتشکیل شده بود ،کلیه سهام در دسـت معاملـه موبیـل اویـل ایـران و
موبیل سیلز اند ساپالی را از موبیل اویل کورپوریشن خریداری کرد .در نتیجه ،ادعاهایی که موبیل اویـل ایـران و
موبیل سیلز اند ساپالی مطرح کردهاند ،در کلیه اوقات ذیربط متعلق به اتباع ایاالت متحده بودهاند.
ب) سان هاسینتو ایسترن کورپوریشن و سایرین (پرونده شماره )40

 .73دیوان همچنین متقاعد گردیده که خواهانهای پرونده شماره  ،28یعنی سان هاسینتو ایسترن کورپوریشـن و
سان هاسینتو سرویس کورپوریشن به مفهوم بیانیه حل و فصل دعاوی اتباع ایاالت متحده هستند .هر دو شـرکت
در ایالت دلهور تشکیل شدهاند و در کلیه اوقات ذیربط تماماً متعلـق بـه کونوکـو اینکورپوریتـد بـودهانـد .شـرکت
اخیرالذکر که در هشتم اکتبر  38[ 3302مهرماه  ]3033در ایالت دلهور تشکیل شـده بـود ،در 12سـپتامبر [ 3323
هشتم مهرماه  ] 3182با شرکت دیگری به نام دوپانت هولدینگز اینکورپوریتد ،که آن نیز در دلهور تأسیس یافته و
بعداً به کونوکو اینکورپوریتد تغییر نام داد ،ادغام شد .در نتیجه ،ادعاهای موضوع پرونده شماره  28در تمام اوقـات
ذیربط متعلق به اتباع ایاالت متحده بودهاند.
ج) آرکو ایران اینکورپوریتد و سایرین (پرونده شماره)13

 .70برای دیوان همچنین محرز است که خواهانهای پرونده شماره  ،23یعنی آرکو ایران اینکورپوریتـد و آترکـو
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اینکورپوریتد به مفهوم بیانیه حل و فصل دعاوی اتباع ایاالت متحده هستند .هم آرکو ایران اینکور پوریتـد و هـم
آترکو اینکورپوریتد با رعایت تشریفات قانونی ایالت دلهور در ان ایالـت تشـکیل شـده و در تمـام اوقـات ذیـربط
شرکتهای فرعی کامالً متعلق به اتالنتیک ریچفیلد کامپنی بودهاند .شرکت اخیرالذکر در ایالت پنسیلوانیا تشـکیل
شده و مدارکی که تسلیم گردیده ،دیوان را متقاعد ساخته که اتالنتیک ریچفیلد کامپنی طبق مفـاد بیانیـه حـل و
فصل دعاوی ،تبعه ایاالت متحده است .در نتیجه ،ادعاهای موضوع پرونده شماره  23در تمام اوقات ذیربط متعلق
به اتباع ایاالت متحده بودهاند.
د) اگزان کورپوریشن و سایرین (پرونده شماره )311

 .71باالخره به نظر دیوان مدارک تسلیمی ثابت میکنـد کـه خواهـانهـای پرونـده شـماره  ،302یعنـی اگـزان
کورپوریشن («اگزان») و اسوتریدینگ کامپنی آو ایران («اسو ایران») تبعـه امریکـا و مسـتمراً صـاحب ادعاهـای
مطروح در این پرونده بوده اند .اگزان (استاندارد اویل کامپنی سابق) شرکتی است که با رعایـت تشـریفات قـانونی
ایالت نیوجرزی در آن ایالت تشکیل شده است .از طریق مالکیت زنجیرهای شرکتها ،که شـرکتهـای امریکـایی
اگزان اورسیز کورپوریشن و مدیترانین استاندارد اویل کورپوریشن را در بر می گیرد ،ثابت شده است که اسو ایـران
یک شرکت فرعی کامالً متعلق به اگزان میباشد.
ب) پابرجا نبودن ادعاها

 .77طبق اظهار خواندگان ،ادعاهای تسلیمی در پروندههای حاضر در  33ژانویه  03[3323دیماه  ]3103پابر جـا
نبودهاند ،زیرا خواهانها در هیچ زمانی قبل از این تاریخ ،نه ادعاهای مزبور را به خواندگان ارائـه و نـه آنهـا را در
یک دادگاه داخلی یا دیوان بینالمللی مطرح کرده بودند .خواندگان برای اولین بار در نـوامبر  3323از ایـن ادعاهـا
اطالع حاصل کردند و قبل از آن هرگز ادعایی مبتنی بر نقض قرارداد یا مصادره به آنان ارائـه نشـده بـود .از ایـن
ادعاها نه در جلساتی که طرفین برای حل مشکالت مختلف ناشی از فسخ قرارداد فروش و خرید تشـکیل دادنـد،
سخنی به میان آمده و نه طبق ماده  02قرارداد هیچگونه اختالفی به داوری ارجاع شده بود.
 .71خواهانها در پاسخ اظهار میدارند که آنها قبالً طی نامه مـورخ  01مـارس [ 3323سـوم فـروردینمـاه
 ]3102متذکر گردیده بودند که هر توافقی برای ختم قرارداد فروش و خرید مستلزم «بازپرداخت سرمایهگـذاری و
مساعدههای اعضا و تصفیه ادعاهای هریک از طرفین خواهد بود» .خواهانها مضافاً اظهار میدارند بـرای آنکـه
ادعایی پا برجا باشد ،لزومی ندارند که رسماً به طرف دیگر تسلیم یا در یک دیوان [داوری] مطرح شده باشد و کافی
است که سبب دعوا در  33ژانویه  03[ 3323دیماه  ]3103موجود بوده باشد.
 .70دیوان یادآور میشود که بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی صالحیت رسیدگی به ادعاها و ادعاهای
متقابلی را که «در تاریخ این بیانیه [ 33ژانویه  03/3323دیمـاه  ]3103پابرجـا بـوده ،اعم ا ای کم در داداماهی
مطرح شده باشد با مطرح نشمده» و حائز کلیه شرایط دیگر مندرج در آن ماده باشند ،به دیوان تفویض میکند (خط
تأکید اضافه شده است ).بدین ترتیب ،بیانیه حل و فصل دعاوی بهصراحت مقرر میدارد که بـرای آنکـه ادعـایی
پابرجا باشد ،لزومی ندارد که در دادگاهی مطرح شده باشد .عالوه بر آن ،دیوان صالحیت دارد به ادعاهـا رسـیدگی

حکم شماره 855ـ510/35/71/74ـ8

179 

کند ،حال آنکه دیوانهای بیندولتی صالحیت رسیدگی به اختالفات را دارند .بنابراین ،این سؤال که آیا اخـتالف
قبالً به وجود آمده بود یا نه ،مطرح نمیشود .همان طور که دیوان در پرونده اموکو ایران اویل کامپنی و جمهـوری
اسالمی ایران (قرار اعدادی شماره 0ـ00ـ 30مورخ  12دسامبر  /3320نهم دیماه  ،3183کـه در 1 Iran-U.S.
 C.T.R. 493نیز به طبع رسیده است) و در پرونده فیلیپس پترولیوم کامپنی ایران و جمهـوری اسـالمی ایـران
(قرار اعدادی شماره 33ـ13ـ 0مورخ  12دسامبر  /3320نهم دیمـاه  )3183کـه در1 Iran-U.S. C.T.R.487
نیز به طبع رسیده است) ،نظر داده ،کافی است که ادعایی وجود خارجی پیدا کرده باشد ،تا حق طرح آن به وجـود
آید .بنابراین ،ایراد حاضر رد میشود.
ج) خارج بودن از صالحیت دیوان

 .74خواندگان به مفاد بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی اشاره میکنند کـه طبـق آن «ادعاهـای ناشـی از
قراردادهای تعهدآور فیمابین که در آن قراردادها مشخصاً رسیدگی بـه دعـاوی مربوطـه در صـالحیت انحصـاری
دادگاههای صالحه ایران ،با توجه به نظر مجلس شورای اسالمی ایران باشـد» خـارج از صـالحیت دیـوان داوری
است .خواندگان اظهار می دارند که کلیه ادعاهای ناشی از نقض ادعایی قراردادهایی مانند قرارداد فـروش و خریـد
که به موجب قانون ماده واحده مورخ هشتم ژانویـه  32[ 3322دیمـاه  ]3102کـانلـمیکـن شـدهانـد ،مشـمول
صالحیت انحصاری کمیسیون خاصی هستند که طبق آن قانون تشکیل گردیده است.
 .71قبالً دیوان این استدالل را در پرونده های اموکو و فیلیپس مذکور در فوق رد کرده اسـت .دیـوان معتقـد
است که در پرونده حاضر ،خواندگان استدالالت جدیدی که سبب شود دیوان در این موضوع تجدیدنظر کند ،ارائه
ندادهاند .در نتیجه ،ایراد خواندگان رد میشود.
 .73دیوان نتیجه می گیرد که کلیه ایرادات خواندگان نسبت به صالحیت دیوان باید رد شـود .دیـوان متقاعـد
شده است که ایران و شرکت نفت به مفهوم بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصـل دعـاوی خوانـدگان واقعـی ایـن
پروندهها بوده و ادعاهای موضوع این پروندهها از قراردادها ،ضبط اموال یا سایر اقدامات مؤثر در حقوق مالی ناشی
میشوند .بنابراین ،الزامات صالحیتی بیانیه حل و فصل دعاوی رعایت شده است.
چهار .مسئولیت

 .11هر یک از خواهانها در دادخواستهای خود مبالغ متفاوتی مطالبه ،ولی همگی هفت فقره ادعا را با عبـارات
مشابهی بیان کردهاند .این ادعاها عبارتند از:
الف) ادعای وصول پیشپرداختها بابت نفت تحویل نشده،
ب) ادعای بازپرداخت سرمایهگذاریهای خواهانها،
ج) ادعای خسارت بابت حقوق خواهانها در نفت خام،
د) ادعای از دست دادن فرآوردههای آتی گاز طبیعی مایع،
هـ) ادعای ضبط فرآوردههای گاز طبیعی مایع در بندر ماهشهر،
و) ادعای ضبط فرآوردهها در آبادان،
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ز) ادعای زیانهای ناشی از نقض مقررات قرارداد فروش و خرید در مورد هزینههای پاالیشگاه آبادان.
 .13عالوه بر آنها ،خواهانها بهره و هزینه داوری هم مطالبه میکنند .براساس این عناصر ،ادعاهای مطروح
درپروندهها بالغ بر  08003180400دالر امریکا (پرونده شـمار  3002220382 ،)24دالر امریکـا (پرونـده شـماره )28
 8101130324دالر امریکا (پرونده شماره  )23و  08001330210دالر امریکا (پرونده شماره )302و مجموع ادعاهای
مطروح در چهار پرونده رویهمرفته بر  82100300103دالر امریکا بالغ میشود.
.10کیفیت این ادعاها و موضوعات مسئولیت مرتبط با هریک از آنها با یکدیگر تفاوت فاحش دارند .آنها را
میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
 .3ادعاهای بابت پیشپرداختها و اعتباراتی که وصول نشده و فرآوردههایی کـه مسـترد نگردیـده (ادعاهـای
«الف»« ،ب»« ،هـ» و «و»)
 .0خسارت عدمالنفع (ادعای «ج» و «د») و
 .1خسارت متحمله در ارتباط با پاالیشگاه آبادان (ادعای «ز»)
 .11از میان ادعاهای مربوط به دسته اول ،ادعاهای «هـ» و «و» باید جداگانه مورد رسیدگی قرار گیرد ،زیـرا
خواندگان این ادعاها را به شرط حل مسائل مربوط به تعیین مقدار آنها قبول کردهاند .در مورد ادعاهای «الف» و
«ب»  ،خواندگان این مطلب را که ادعاهای مزبور مربوط به دیونی است که مورد قبول شرکت نفـت بـوده و جـزء
قرارداد فروش و خرید در آمده ،که طبق آن اینگونه دیون باید از طریق تهاتر تأدیه شوند انکار نمیکنند؛ ولی بنـا
به اظهار خواندگان «وصول آنها منوط بر آن بود کـه کنسرسـیوم تعهـدات خـود» را طبـق قـرارداد ایفـا نمایـد.
خواندگان بهنوبهخود اظهار میدارند که «کنسرسیوم به دلیل نقض قرارداد ،در واقـع ،حـق وصـول آن دیـون را از
دست داده است»؛ ولی خواهانها ارتکاب به نقض قرارداد را انکار میکنند.
 .17در مورد موضوع اخیرالذکر ،دیوان مالحظه مینماید که ادعـای «الـف» بـه وصـول پـیشپرداخـتهـای
سرمایهای مربوط است که شرکتهای بازرگانی ،طبق مفاد ماده «33ب» قرارداد «از طریق پـیشپرداخـت بهـای
نفت خامی که قرار بود خریـداری نماینـد» ،داده بودنـد .فسـخ قـرارداد و قطـع خریـد نفـت نهایتـاً وصـول ایـن
پیشپرداختها را از راه تهاتر که در بند «د» همان ماده پیشبینی شده بود ،غیرممکن ساخت؛ ولـی سـبب فسـخ
قرارداد و موارد نقض ادعایی آن از ناحیه کنسرسیوم هرچه باشد ،این امر تأثیری در حق خواهانهـا بـرای وصـول
این مبالغ ندارند ،زیرا پیشپرداختها خود حق بازپرداخت را ایجاد کردهاند .بنابراین ،دیوان معتقد اسـت کـه عمـل
شرکت نفت در ضبط این پیشپرداختها هیچ توجیه قانونی ندارد و بهعالوه نتیجه میگیرد چنانچه شـرکت نفـت
این پیشپرداخت ها را ضبط کرده باشد ،بالجهت دارا شده است .بنابراین ،ادعای خواندگان دایر بـر ایـنکـه حـق
خواهانها برای وصول این مبالغ «ساقط» شده است ،رد میگردد.
 .11همان استدالل و نتیجهگیری در مورد ادعای «ب» صادق است .این ادعا به مانـده وصـول نشـده مبلـغ
قابل تأدیه مورد توافق طرفین قرارداد فـروش و خریـد بابـت دارایـیهـایی مربـوط اسـت کـه از سـرمایهگـذاری
کنسرسیوم بین سالهای  3304و  3321ایجاد شده است .بنابراین در رابطه با ادعاهـای «الـف»« ،ب»« ،هــ» و
«و» در مورد مسئولیت جای بحث نیست .لذا تنها موضوعی که در مورد این ادعاها باقی مـیمانـد تعیـین مبـالغی
است که خواهانها حق دارند وصول نمایند.
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 .10دسته دوم ادعاها ،یعنی ادعاهای «ج» و «د» بابت عدمالنفع ،موضوع فسخ یا عدم فسـخ قـرارداد توسـط
طرفین را مطرح می سازد .طبق اظهار خواهانها ،شرکت نفت و ایران قـرارداد را ملغـی اعـالم و ضـمناً بـرخالف
قوانین بینالمللی عالیق مالی خواهانها را مصادره نموده اند .دسته سوم ادعاها (ادعـای «ز») بعضـی موضـوعات
حساس مربوط به تفسیر ماده  4قرارداد و توافقهای ذیربط را مطرح میکند .از ایـن رو موضـوع مسـئولیت در دو
قسمت که به ترتیب به فسخ قرارداد فروش و خرید و به موارد نقض ادعایی همان قرارداد در ارتباط با تصفیه نفت
در پاالیشگاه آبادان اختصاص یافته ،مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
الف) فسخ قرارداد فروش و خرید

 .14اظهارات خواهانها مبتنی بر یکی از دو فرضیه میباشد :یا اینکه شرکت نفت ایران و در نامـه مـورخ دهـم
مارس  33[3323اسفندماه  ]3102شرکت نفت به کنسرسیوم قرارداد را نقض و رد و نفی نمودهاند ویا آنکه ایران
عالیق کنسرسیوم را طی همان نامه مصادره کرده است .طبق اظهار خواهانها ،دیوان نیازی ندارد که یکی از این
دو فرضیه را انتخاب نماید ،زیرا آنها راههای دوگانه اتخاذ تصمیم در مورد وجـود مسـئولیت و بـه همـان حقـایق
مرتبط بوده و دقیقاً همان نتایج را به دست می دهند .بالعکس ،خواندگان هرگونه اقـدامی در مـورد نقـض قـرارداد
فروش و خرید را انکار کرده و اظهار میدارند که عدم رعایت چندین شرط اساسی این قرارداد از ناحیه خواهانها،
آن را مدتها قبل از  3323غیرعملی ساخته بود .بدین ترتیب ،خواندگان ادعا میکنند که چیزی در مـارس 3323
وجود نداشت که مصادره شود و در نتیجه نامه مورخ دهم مارس تنها اوضاع و احوال موجود را توصیف میکرد.
 .11صرفنظر از موضع خواهان ها ،دیوان معتقد است کـه ادعاهـای نقـض و ادعاهـای مصـادره ،موضـوعات
حقوقی متفاوت و متمایزی را مطرح میکنند که نتیجتاً باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرند .ایـن موضـوعات بـه
ترتیب در بخشهای زیر مورد بحث قرار خواهند گرفت؛ ولی ابتدا موضوع قانون حاکم که یک موضـوع مقـدماتی
است و طرفین درباره آن نیز اختالفنظر دارند ،باید بررسی شود.
 .3قانون حاکم
الف) اظهارات خواهانها

 .13اولین موضوعی که خواهانها در ارتباط با قانون حاکم مطرح کردهاند ،به قانون قرارداد مربوط میشود .مـاده
 03قرارداد مربوط به این موضوع و به شرح زیر است:
«این قرارداد بر وفق قوانین ایران تفسیر خواهد شد .حقوق و تعهدات طرفین مطابق مقررات ایـن قـرارداد و
تابع آن خواهد بود .هرگونه تغییر این قرارداد یا خاتمه دادن به آن پیش از تاریخ انقضا منوط به توافق طرفین
خواهد بود».
 .01طبق اظهار خواهانها «بدین ترتیب ماده  03تنها یک منبع مقررات حاکم یعنی خود قرارداد را که حـاکم
بر حقوق و تعهدات طرفین است ،تعیین میکند .با این شرط نیت طرفین صریحاً این بوده که هر قانونی را که بـه
طریقی غیر از توافق متقابل طرفین به قرارداد خاتمه داده یا آن را تغییر دهد ،مستثنا سازند» .خواهانها همچنـین
متذکر می شوند که «طرفین مقرراتی را که برای تفسیر قرارداد به کار میرود و مقرراتی را که حاکم بـر حقـوق و
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تعهدات طرفین است دقیقاً از یکدیگر متمایز کردهاند» .خواهانها در تأیید این اظهار بـه مـذاکرات اولیـه قـرارداد
استناد میکنند و نتیجه میگیرند که« ماده  03نمیگوید برای تعیین اعتبار قرارداد یا برای اجرای آن کـدام نظـام
حقوقی باید به کار رود».
 .03با توجه به قلمرو محدودی که خواهانها برای ماده  03قائلند ،اظهار میدارند که دیـوان بـرای تعیـین
قانون حاکم بر اجرای قرارداد باید توجه خود را به جای دیگری معطوف کنـد .بنـابراین ،پیشـنهاد مـیکننـد کـه
«ماهیت و مواد قرارداد نشان میدهد که قرارداد و ادعاهای ناشی از آن تابع قوانین بینالمللـی و از جملـه اصـول
کلی حقوق میباشند» .خواهانها در تأیید این موضع اساساً به چهار عامل استناد میکنند )3 :قرارداد ،یک قـرارداد
درازمدت بود )0 ،قرارداد بین یک دولت یا یک سازمان دولتی و یک شرکت خصوصی خارجی منعقد شده بـود)1 ،
هدف از آن کمک به توسعه یک منبع مهم ملی از طریق ترتیبات پیچیدهای بود ،و  )4حاوی شرطی بود که طبـق
آن کلیه اختالفات ناشی از تفسیر و اجرای قرارداد میبایسـتی بـه داوری بـینالمللـی ارجـاع گـردد .طبـق اظهـار
خواهانها ،این عناصر به قرارداد خصوصیت یک «قرارداد بینالمللی» را میدهند که همانگونـه کـه دیـوانهـای
داوری و دانشمندان عموماً پذیرفتهاند ،اینگونه قراردادها تابع قوانین بینالمللی از جمله اصول کلی حقوق است.
 .00عالوه بر آن ،خواهانها استدالل میکنند که چندین شرط از شرایط قرارداد بهروشنی نشان میدهـد کـه
نیت طرفین این بوده که به قرارداد جنبه بینالمللی بدهند .برای نمونه ،خواهانها به ماده «02س» قرارداد اشـاره
میکنند که مقرر میدارد که با وجود فسخ قرارداد ماده مربوط به داوری به قـوت خـود بـاقی خواهـد مانـد ،مـاده
«02ب» و «ج» مربوط به انتصاب داوران توسط رئیس اتاق بازرگـانی بـینالمللـی (آی.سـی.سـی) اسـت و مـاده
«02ل» داوران را مکلف میکند که حکم خود را بر مبنای حقوق و تعهدات طرفین که در قرارداد ذکر نشده ،صادر
نمایند .ماده  02هر حادثهای را که خارج از کنترل معقول هریک از طرفین باشد ،مشمول فورسماژور و بنـابراین،
اعمال دولت را از آن مستثنا کرده ،زیرا ایران خود یک طرف قرارداد بوده است .ماده  00مقرر مـیدارد کـه وجـوه
پرداختی طبق قرارداد به دالر امریکا ،یعنی یک ارز خارجی باشد و مـاده  01اعضـای کنسرسـیوم و شـرکتهـای
بازرگانی را از قید هرگونه محدودیت ارزی آزاد میکند .بدین ترتیب ،خواهانها استدالل میکنند که «در تمام این
شروط وحدت مضمونی وجود دارد که ایران را از استفاده از قدرت حاکمهاش برای فرار از تعهدات قـراردادی خـود
باز میدارد».
 .01مضافاً خواهانها اظهار میدارند که حتی در صورت حاکم بودن قوانین ایران هم قانون ماده واحده حاکم
نخواهد بود ،زیرا این قانون با بیاعتنایی صریح به ماده  03قرارداد کـه فسـخ آن را مشـروط بـر رضـایت متقابـل
طرفین میسازد ،قرارداد را باطل اعالم میکند .خواهانها ادعا میکنند که در یک قرارداد اقتصـادی بـینالمللـی،
شروط قرارداد در درجه اول بر حقوق و تعهدات طرفین حاکم است .در چنین شرایطی «قویترین ظن ممکن ایـن
است که نیت طرفین این بوده که هر قانونی را که قرارداد را جزئاً یا کالً باطل کند کنار گذارند» .این امر بهویـژه
در مورد قرارداد فروش و خرید صادق است ،چه طرفین در آن توافق کردند که قـرارداد «بـه تصـویب [مجلسـین]
رسیده و به صورت جزئی از قوانین ایران در آید» ( ماده «12ب») و بدین ترتیب ،نیت خـود را مبنـی بـر ایـنکـه
«قرارداد اصول منافی با آن در قوانین ایران را نسخ میکند» نمایان ساختند.
 .07خواهانها همچنین اظهار میدارند که حتی اگر قوانین ایران بهطور کلی حاکم بر قرارداد فروش و خریـد
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باشد ،دعاهای مطروح در پروندههای حاضر به موجب قوانین بینالمللی به وجود میآیند ،زیرا «ایران با رد و نفـی
و مصادره حقوقی که شرکتها به موجب این قرارداد داشتهاند» وظایفی را که طبـق قـوانین بـینالمللـی برعهـده
داشته ،انجام نداده است» .این بدان جهت است که «یک دولت با امضای قرارداد الزامآوری با شرکتهای خارجی
تابع تعهدات بینالمللی میشود» .چون در مورد اینکه قرارداد برای ایران الـزامآور بـوده ،اخـتالفنظـری نیسـت،
بنابراین ،خواهانها ادعـا میکنند که قـــرارداد مشمــول قاعده بینالمللــی «الزامآور بــودن قراردادها» اســت
(« )»pacta sunt servandaکه حاکم بر قراردادهای منعقده بین دولتها و اشـخاص خصوصـی و همچنـین
قراردادهای بین دول میباشد.
 .01باالخره خواهانها اظهار می دارند که رد و نفی قرارداد فروش و خرید مصادره منافع مالی شرکتهـا نیـز
بوده است .حسب ادعا این مصادره بدون پرداخت غرامت ،هم نقض قوانین عرفی بینالمللی و هم تعهـدات ایـران
به موجب عهدنامه بوده است .خواهانها باالخص استدالل میکنند که این اقدام مغایر با مفاد بنـد  0مـاده چهـار
عهدنامه مودت ،روابط اقتصـادی و حقـوق کنسـولی سـال«( 3300عهدنامـه») بـوده کـه در  30اوت 04[ 3300
مردادماه  ]3114بین ایاالت متحده امریکا و ایران منعقد و در  38ژوئن 08[3302خردادماه  ]3118به مرحله اجـرا
284 U.N.T.S 92 T.I.A.S. No. 3853, U.S.T. 900.
در آمده است [رجوع شود به]:
ب) اظهارات خواندگان

 .00در مورد قانون حاکم بر موضوع مسئولیت ،خواندگان تا حدودی به نتیجـهگیـریهـای مشـابهی رسـیدهانـد.
خواندگان اظهار میدارند که ادعاها تنها در صورتی می توانند به نتیجه برسند که «وقایع مورد استناد خواهانهـا از
لحا حقوق بینالملل مسئولیتی برای دولت ایران ایجاد کند» .این بدان دلیل است که دیوان داوری در حقیقـت
یک دیوان بینالمللی است که با حقوق و تعهدات دولتها طبق حقوق بینالملل عمومی ،سر و کار دارد .بنـابراین،
در پروندهای مطروح در دیوان آنچه که مطرح است «مسئولیت دولت خوانده به لحا نقض بـینالمللـی عمـومی
است».
.04خواندگان اظهار میدارند در پروندههای حاضر نقض قرارداد را فقط با اسـتناد بـه قـانون صـحیح قـرارداد
فروش و خرید که طبق صراحت ماده  03قرارداد بدون شک قوانین ایران است ،میتوان اثبات کرد .طبـق اظهـار
خواندگان ،این نتیجهگیری منطبق با نص ماده  382قانون مدنی ایران است که طبق آن تعهدات ناشـی از عقـود
تابع محل وقوع عقد است ،مگر آنکه متعاهدین آن را صراحتاً و ضمناً تابع قانون کشـور دیگـری قـرار داده ( ویـا
آنکه کلیه متعاهدین اتباع بیگانه باشند) .خواندگان مضافاً متذکر میشوند که در قانون نفت ایـران مصـوب 3302
نیز تصریح شده که قوانین ایران بر قراردادهایی که شرکت نفت منعقد میکنـد ،حـاکم خواهـد بـود .همـینطـور
خواندگان متذکر میشوند که در قوانین بینالمللی فرض بر این است که قانون حاکم بر قراردادی که یـک طـرف
آن دولت است ،قوانین داخلی همان کشور باشد.
 .01خواندگان این نظر را که اجرا و تفسیر قرارداد را میتوان از یکدیگر تفکیـک و تـابع نظـامهـای حقـوقی
متفاوتی نمود ،رد میکنند و متذکر میشوند که خواهانها هیچ نمونهای از چنین تفکیکی ارائه نـدادهانـد و اضـافه
میکنند که مدارک مربوط به سابقه مذاکرات که خواهانها در تفسیر ماده  03بدانها استناد مینمایند ،صـرفاً بـه
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مبادله داخلی اسناد میان شرکتها مربوط است .بدین قرار خواندگان اظهار میدارند که سابقه واقعی مذاکرات بین
کنسرسیوم و ایران بههیچوجه مؤید چنین تفسیری نیست .بنابراین ،استدالل میکنند که ماده  03را باید طبق نص
صریح آنکه مبرهن میسازد که طرفین قوانین ایران را بهعنوان قانون قرارداد انتخاب کردهاند ،تفسیر نمود.
 .03خواندگان اضافه میکنند حتی اگر قانون حاکمی تصریح نشده بود ،قانون حاکم میبایستی یـا بـه اعتبـار
قصد ضمنی طرفین ویا با توجه به عواملی که نشان میدهد قرارداد با کـدام قـانون نزدیـکتـرین ارتبـاط را دارد،
تعیین گردد .بنا به اظهار خواندگان ،طبق هر دو ضابطه ،قوانین ایران قانون حاکم خواهند بـود .قـرارداد در ایـران
منعقد شده و باید در ایران اجرا میشد و تأثیر مستقیمی بر منابع طبیعی ایران داشت .عالوه بر آن ،مـاده «13ب»
قرارداد ایران را مکلف میکرد که آن را جزئی از قوانین خود نماید .همچنـین مـاده  03کـامالً بـا مـاده مشـابه در
قرارداد قبلی کنسرسیوم (که قرارداد فروش و خرید جایگزین آن شد) مغایر بود .ماده  48قرارداد کنسرسـیوم مقـرر
میداشت که قرارداد تابع اصول قوانین جاری در ایران و کلیه کشورهایی است که شرکتهای عضو کنسرسیوم در
آن کشورها تشکیل شده یا تابع اصول کلی حقوق بینالملل مورد قبول ملل متمدن و از جمله اصـولی اسـت کـه
دیوانهای بینالمللی احتماالً اعمال کردهاند .خواندگان ادعا میکنند که نگنجاندن چنین شرطی در مـورد انتخـاب
قانون حاکم در قرارداد فروش و خرید بخشی از معامله بود .خواندگان همچنین اضـافه مـیکننـد کـه طبـق مـاده
«02ل» قرارداد تصمیم یا حکم دیوان داوری که به موجب آن ماده تشکیل میگردد« ،تابع قوانین ایران بـوده یـا
طبق آن قوانین اجرا خواهد شد».
 .41باالخره خواندگان اظهار میدارند که «قراردادها نمیتوانند یک نظام حقوقی به وجود آورند» ،و بینالمللی
بودن قرارداد فروش و خرید را رد میکنند .خواندگان متذکر میشوند که قرارداد بـه توسـعه منـابع طبیعـی ایـران
ارتباطی نداشته و به خواهانها فقط حق خرید اعطا میکرد .به عقیده خواندگان ،صرف وجود یـک شـرط داوری،
حتی با وجود اشاره به اتاق بازرگانی بینالمللی ،برای بینالمللی کردن قرارداد بین یک دولت و شرکتهای خارجی
کافی نیست .خواندگان استدالل میکنند حتی اگر قرارداد بینالمللی تلقی شود ،اصول کلـی حقـوقی ،یـک نظـام
حقوقی را که بتواند به قرارداد یک مبنای حقوقی کافی بدهد ،تشکیل نمیدهد .ایشان اظهار میدارند که الـزامآور
بودن قرارداد ،از آن جهت اصالً صادق نیست که قاعده مزبور قاعدهای در حقوق بینالملل است که بهویـژه بـدان
منظور وضع گردیده که حاکم بر معاهدات ،یعنی موافقتنامههای بین دول باشد و بنابراین نمی تـوان آن را طـوری
تفسیر کرد که حق یک دولت مستقل را در وضع قوانین محدود نماید ،حتی اگر چنین قانونی حقـوق قـراردادی را
تغییر دهد.
 .43در عین حال ،خواندگان بحثی ندارند که مسئولیت دولت مصادرهکننده باید با توجه به حقـوق بـینالملـل
تعیین شود ،ولی اظهار میدارند که عهدنامه [مودت] ،در زمان ذیربط عهدنامه معتبری بین ایران و ایاالت متحـده
نبوده است.
ج) یافتههای دیوان

 .40مقدمتاً دیوان متذکر میشود که در بررسی موضوع قانون حاکم در درجه اول باید مفاد ذیربط موافقتنامههای
الجزیره را که در ماده پنج بیانیه حل و فصل دعاوی درج گردیده ،رعایت کند .ماده پنج به شرح زیر است:

حکم شماره 855ـ510/35/71/74ـ8
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«هیأت داوری اتخاذ تصمیم درباره تمام موارد را براساس رعایت قانون انجام خواهد داد و مقررات حقـوقی و
اصول حقوق تجارت و حقوق بینالملل را به کار خواهد برد و در این مورد کاربردهای عـرف بازرگـانی ،مفـاد
قرارداد و تغییرات اوضاع و احوال را در نظر خواهد گرفت».
بر این اساس ،دیوان در تعیین قانون حاکم در مورد خاصی ،باید با توجه مخصوص به عرف مربوط بازرگانی و
مقررات قرارداد و تغییر اوضاع و احوال ،اصول و قواعد حقوقی ذیربط و نیز شرایط خاص حقیقی و حقوقی آن مورد
را بررسی نماید.
 .41در پروندههای حاضر ،دیوان نتیجه می گیرد و طرفین نیز قبول دارند که درباره مشروع بودن مصادره باید
با استناد به حقوق بینالملل قضاوت شود .این امر حتی وقتی که حقوق قراردادی مصادره شـده باشـد نیـز صـادق
است .برای نمونه صرفنظر از آنکه طرفین چه قانونی را بهعنوان قانون حاکم بر قرارداد انتخاب کردهاند ،امتیـازی
را میتوان ملی کرد .در پروندههای حاضر ،اعتبار قانون ماده واحده ،از نظر حقوق بینالملل و اجـرای آن در مـورد
قرارداد فروش و خرید یا قرارداد دیگری ،به قانونی که طرفین بهعنوان قانون حاکم بر قرارداد انتخـاب کـردهانـد،
بستگی ندارد.
 .47در این مورد دیوان بر این نظر است که عهدنامه [مـودت] تعهـدات طـرفین را در مـورد مصـادره تعیـین
میکند .اکنون کامالً مسلم است که عهدنامه قبل از  33ژانویه 03[ 3323دیماه  ]3103بین دولتـین متعاهـد بـه
قوت خود بوده است؛ حتی اگر برخی از مواد آن در آن زمان اجرا نمی شده است (رجوع شود به :پروندههای اموکـو
اینترنشنال فایننس کورپوریشن و دولت ایران صفحات  22تا  322حکم شماره 1ـ08ـ 132مورخ  34ژوییـه 3322
[ 01تیرماه  ،]3188فلپس داج کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 0ـ33ــ 032مـورخ  33مـارس
 02[3328اسـفندماه  ] 3184کـه در ) 25 Int’l Legal Mat’ls 619 (1986نیـز بـه طبـع رسـیده ،اینـا
کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 3ـ383ـ 324مـورخ  31اوت  00[ 3320مردادمـاه  .)]3184در
پروندههای حاضر ،خواندگان هیچ دلیل قانعکننده جدیدی ارائه نکردهاند تا دیوان در نظرات گذشته خود تجدیدنظر
کند و بنابراین ،دیوان دلیلی نمیبیند که از آن یافتهها عدول نماید.
 .41ولی ادعای نقض و رد و نفی ادعایی قرارداد مسائل کامالً متفاوتی را مطرح میکند .دیوان بدواً مالحظـه
مینماید که دیوان همانطور که ماده پنج بیانیه حل و فصل دعاوی به وی اختیار داده ،در تعیین مسئولیت ادعایی
ایران یا ایاالت متحده ،باید طبق اصول و قواعد حقوق بینالملل عمل نماید؛ ولـی وقتـی ادعـا مبتنـی بـر نقـض
ادعایی قرارداد باشد ،دیوان باید ابتدا تعیین کند که آیا آن نقض ادعایی واقعاً صورت گرفته است یـا خیـر .مسـلماً
چنین کاری با استناد به مقررات قرارداد ذیربط صورت میگیرد ،ولی ممکن است بستگی به موضوعات حقوقی نیز
داشته باشد که در مواد قرارداد راهحلی برای آنها پیشبینی نشده است .اینکه آیا رفتار خاص یک طرف به منزله
رد و نفی قرارداد ،یا اینکه پارهای از معامالت طرفین در حکم توافقی است برای تغییر قرارداد اصلی ،نمونههـایی
از اینگونه موضوعات میباشد .در اینگونه مسائل ،الزم است که به قانون حاکم بر قرارداد استناد گردد .در موردی
هم که دیوان باید در مورد مسئولیت ادعایی واحد دیگری (غیر از ایران یا ایاالت متحده) که تابع حقوق بینالملـل
نیست ،تصمیم بگیرد ،وضع به همین منوال است.
 .40تنها مقررات مربوط به قانون حاکم در قرارداد فروش و خرید ،همان مقررات ماده  03است که در بند 81
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فوق نقل گردید .همانطور که اختالف طرفین در مورد تفسیر ماده  03نشان میدهد ،این مقررات به طور شـایان
توجه و شاید عمداً مبهمند.
 .44جمله «حقوق و تعهدات طرفین مطابق مقررات این قرارداد و تابع آن خواهد بـود» تنهـا ذکـر بـدیهیات
است و این چیزی بیش از تأکید مجدد یک قاعده اساسی قانون قراردادها مبنی بر اینکه قـرارداد قـانون طـرفین
است ،نیست .بنابراین ،جمله مزبور هیچ نظام حقوقی خاصی را [به طرفین] تحمیل نمیکند و آن را نمی تـوان بـه
این مفهوم هم که قرارداد خودکفا بوده و تابع هیچ نظام حقوقی نیست ،تفسیر کرد .صـرفنظر از ایـن واقعیـت کـه
برخی از مسائل را نمی توان صرفاً با استناد به مفاد قرارداد حل کرد ،کافی است کـه توجـه شـود کـه یـک چنـین
نتیجهگیری افراطی را از مادهای که صریحاً به یک نظام حقوقی داخلی اشاره میکند ،نمـیتـوان بـه دسـت آورد،
حتی اگر این امر منحصر به تفسیر قرارداد باشد .در واقع ،جمله اول ماده  03میگوید که قـرارداد فـروش و خریـد
برطبق قوانین ایران تفسیر خواهد شد» .این خود اعتراف صـریحی از ناحیـه طـرفین بـر ایـن اسـت کـه قـرارداد
بهتنهایی قادر به ارائه راهحل تمام مشکالتی نیست که ممکن است در رابطه با اجرای آن پدید آید.
 .41باید توجه داشت که از ذکر شرط معمولی انتخاب قانون حاکم که در بسیاری از قراردادهـای بـینالمللـی
وجود دارد و به تفسیر و اجرای قرارداد مربوط است ،بهدقت اجتناب شده و به قـوانین ایـران صـرفاً بـرای تفسـیر
قرارداد اشاره شده است .تأکید بر قوانین ایران بهعنوان قانون حاکم بر تفسیر قرارداد ،در بادی امر شگفتانگیز بـه
نظر میرسد ،زیرا قواعد تفسیر قراردادها که در مواد  004و  000قانون مدنی ایران گنجانـده شـده و قواعـد کلـی
تفسیر مندرج در ماده  1قانون آیین دادرسی مدنی ایران ،تا اندازهای موجز بوده و با قواعدی کـه عمومـاً در اغلـب
نظامهای حقوقی ،از جمله حقوق بینالملل ،اعمال میشوند تفاوتی ندارند .ولی اهمیت این شرط تا حدودی ناشـی
از این واقعیت است که قرارداد به بعضی از قوانین خاص ایران ،بهویژه قانون مالیات و قـانون حـاکم بـر مالکیـت
ذخایر هیدروکاربن استناد میکند.
 .43اگر ماده  03تماماً در نظر گرفته شود ،به نظر میرسد که هدف اصلی آن حصول اطمینان از این بوده که
قرارداد به طور یکجانبه اصالح نشود ،ولی همانطور که در جمله آخر آن تصریح شده ،قبل از تاریخ انقضا فقط «با
رضایت متقابل طرفین» قابل فسخ یا اصالح باشد .با توجه به این هدف ،جمله دوم آن از لحا حقوقی مفهوم پیدا
میکند .چنین انشایی بهویژه در قراردادی مانند قرارداد فروش و خرید که به صنعت نفت مربوط بوده و اغلب نظـر
داده که در قراردادهای منعقده بین یک دولت یا یک سازمان دولتی و یک شرکت خارجی ،دولت یا سازمان دولتی
می تواند به طور یکجانبه آنها را تغییر دهد ،واجد اهمیت است .این امر بهویژه در موقع انجام مذاکرات مربوط بـه
قرارداد که تغییرات مهمی در روابط قراردادی بین کشورهای منطقه خلیج فارس و شرکتهای خارجی ،با اقدامات
یکجانبه دولتهای آن کشورها داده شد ،صادق بود .حتی در روابط بین ایران و کنسرسـیوم مـذاکرات مربـوط بـه
قرارداد فروش و خرید از آن جهت شروع شد که علیرغم ماده مندرج در قرارداد  3304کنسرسیوم دایر بر محفـو
بودن حق کنسرسیوم برای تمدید آن [بعد از سال  ،]3323ایران تصمیم گرفت که قرارداد مزبور بعد از سال 3323
تمدید نشود.
 .11به طور خالصه ،ماده  03فقط جزئا و بهطور فرعی به انتخاب قانون حاکم مربوط میشـود .ایـنکـه ایـن
انتخاب برخالف رویه معمول تنها شامل موضوع تفسیــر است ،تعمیم ایــن انتخاب را به ســـایر موضــــوعات

حکم شماره 855ـ510/35/71/74ـ8

137 

توجیــه نمیکنـــد .تصریـــح به امـری موجب اخـــراج غیـــر اســـت ExPressio unius exclusio

) .)alterius estتنها تفسیر ممکن این است که طرفین غیر از موضوع تفسیر نتوانستند در موارد دیگر به توافق
برسند و در قرارداد ،قانونی که بر موارد دیگری حاکم باشد ،انتخاب نشد.
 .13دیوان داوری در نبود شرط قراردادی ،باید با توجه به کلیه شرایطی که ذیربط مـیدانـد قـانون حـاکم را
مشخص کند .با توجه به خصلت بینالمللی قرارداد فروش و خرید که بین دولت ،یک سـازمان دولتـی و تعـدادی
شرکتهای بزرگ خارجی منعقد گردیده و با توجه به عظمت منافعی که قرارداد با آنها سر و کار داشته و نیـز بـا
مالحظه حقوق و تعهدات پیچیدهای که طبق قرارداد ایجاد شده و با در نظر گرفتن رابطهای که بین این قرارداد و
مشارکت در عواید صنعت نفت در تمام کشورهای منطقه خلیج فارس ایجاد گردیده ،به نظر دیوان جایز نیست کـه
چنین قراردادی تابع قوانین یک طرف باشد .این نتیجهگیری با روح ماده  03و با عرف بازرگانی به ترتیبی کـه در
قراردادهای بین دولتها و شرکتهای خارجی ،بهویژه در صنعت نفت ،تصریح شده و در چندین حکـم داوری کـه
اخیراً صادر گردیده تأیید گردیده ،مطابقت دارد (رجوع شود به:
Libyan American Oil Company (LIAMCO) and Government of the Libyan
Arab Repubic (Mahmassani arb., Award of 12 April 1977), reprinted in 62
)I.L.R 139 (1982) Kuwait and American Independent Oil Company (AMINOIL
(Reuter, Sultan & Fizmaurice arbs., Award of 24 March 1982), reprinted in 21
Int’l Legal Mat’ls 976 (1982) Texaco Overseas Petroleum Company v.
Government of the Libyan Arab Republic (“TOPCO”), (Dupuy arb., Award of
19 January 1977), reprinted in 53 I.L.R 389 (1979).

بر این اساس ،دیوان قانون حاکم بر قرارداد را در موضوعات تفسیری ،قوانین ایران و در کلیه موضوعات دیگر
اصول کلی حقوق تجارت و حقوق بین الملل میداند .به دالیل پیشگفته ،قانون حاکم بر موضوع مسئولیت ایران و
همچنین مسئولیت شرکت نفت که بهعنوان یک تشکیالت دولت ایـران در ایـن پرونـدههـا عمـل کـرده ،حقـوق
بینالملل میباشد.

 .0نقض و رد و نفی ادعایی قرارداد فروش و خرید
الف) اظهارات خواهانها

 .10فرضیه کلی خواهانها این است که در سالهای بعد از انعقاد قرارداد و تا پایان سـال  3322علیـرغم «اعمـال
مغایر با نیت اصلی طرفین»« ،قرارداد همان طور که مورد نظر بود از بسیاری جهات دیگر اجرا میگردیـد» .طبـق
اظهار خواهانها ،در عین حالی که شرکتها می خواستند خود را از بعضی از مقـررات قـرارداد کـه از لحـا مـالی
سودمند نبود ،رها سازند ،همواره مقررات آن را دقیقاً رعایت یا با مذاکره با خواندگان ،قرارداد را اصالح مـیکردنـد.
قبل از پایان سال  3322کنسرسیوم مجبور شد به علت شرایطی کـه انقـالب در ایـران پدیـد آورده بـود ،پرسـنل
خارجی آسکو را از ایران خارج کند .چندی بعد صادرات نفت متوقف گردید .پس از استقرار دولت انقالب اسـالمی،
صادرات نفت ازسرگرفته شد ،ولی طبق اظهار خواهانها شرکت نفـت طـی نامـه مـورخ دهـم مـارس 33[ 3323
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اسفندماه  ]3102به کنسرسیوم ،قرارداد را لغو کرد.
 .11خواهانها در دادخواستهای خود یک رشته اقدامات یکجانبه ایران و شرکت نفت را که موجب «نقض»
قرارداد شده ،ذکر کرده اند .طبق مندرجات یکی از این دادخواستها« ،در اکتبر  »3321ایران شروع کرد که قیمت
اعالن شده خود را به جای جدول مورد توافق تحمیل نماید (زیرنویس حذف شده است) .در ژانویه  ،3320شرکت
ملی نفت ایران فرمول قراردادی را که برای تعیین بهای پرداختی بابت نفت ایران از طـرف [خواهـانهـا] ...مـورد
استفاده بود ،تغییر داد .در اکتبر  3320شرکت ملی نفت ایران اعالم کرد که «میزان سود هر بشکه نفت خامی که
شرکتهای بازرگانی از شرکت ملی نفت ایران میخرند ،مبلغ ثابت  00سنت امریکایی خواهد بود» ...شرکت نفت
از  3320تا مارس  3323از تغییر این سود مالیات دررفته  00سنت امتناع نمود و در نتیجه منافعی را که خواهانها
در غیر این صورت به دست میآوردند ،به میزان معتنابهی کاهش داد« .خواهانها اظهار میدارند که در نتیجه این
اقدامات یکطرفه ،خواهان ها بابت نفت خامی که در آبادان تصفیه مـی شـد ،متحمـل زیـانهـای فاحشـی شـدند.
خواهانها با اشاره به تصمیم یکجانبه شرکت نفت در محدود کردن میزان سود آنها اظهار میدارند که «اثر نقض
قرارداد از طرف شرکت ملی نفت ایران بر وضع مالی [خواهانها ] و ترکیب کل قـرارداد [فـروش و خریـد] چنـان
شدید و فاحش بود که [خواهان ها] دیگر تعهد قانونی نسبت به رعایت قرارداد و ترتیبات مربـوط بـه آن نداشـتند.
«معهذا خواهانها به مذاکره» با شرکت نفت و خرید نفت از آن شرکت ادامه دادند.
 .17خواهانها در لوایح بعدی خود ،اقدامات ایران را تنها بهعنوان «مغایر با نیت اصـلی طـرفین» توصـیف و
تنها به ذکر دو فقره از این اقدامات اکتفا نمودهاند :تصمیم شرکت نفت در مورد میزان سـود بـر مبنـای  00سـنت
برای هر بشکه نفت خام و امتناع آن از تعدیل کافی هزینههای مورد مطالبه از شرکتها در پاالیشگاه آبادان .بدین
ترتیب ،خواهانها در این لوایح زیانهایی را که حسب ادعا به شرکتهای بازرگانی در ارتباط با پاالیشـگاه آبـادان
وارد شده ،ناشی از تصمیمات مربوط به قیمتها و میزان سود که در دادخواستها ذکر شده ،ندانسته بلکه آنها را
ناشی از امتناع شرکت نفت از جبران خسارت شرکتها میدانند.
 .11خواهانها در جلسه استماع مجدداً به تصمیم خواندگان در مورد قیمتهای اعالن شده بـهعنـوان نقـض
قرارداد اشاره کرده ،ولی ماهیت انعطافپذیر قرارداد را مورد تأکید قراردادند .قید «دولت کاملهالوداد» به خوانـدگان
فرصت می داد از طریق مذاکره و مشاوره همهگونه مزایایی را که عاید سایر کشورهای منطقه خلیج فارس میشد،
به دست آوردند و بهعالوه در قرارداد پیشبینی شده بود که شرکتها به مرور زمان و با بهتر شدن وضـع مـالی
خواندگان نقش کماهمیتتری بازی کنند .خواهانها صریحاً معترفند که «در مورد بسیاری از تغییرات مالی مطابق
با تغییراتی که در کشورهای منطقه خلیج فارس انجام گرفته بود ،توافق به عمل آمد»؛ ولی متذکر مـیشـوند کـه
خواندگان وقتی به طور یکجانبه و بدون مشورت با شرکتها میزان سود را  00سنت امریکـایی معـین کردنـد بـه
«روح» ماده «دولت کاملهالوداد» بیاعتنایی نمودند .بهعالوه ،طبق اظهار خواهانها ،ایـران ضـمن ایـنکـه کلیـه
مزایای مالی را که از قرارداد عاید میشد ،به دست میآورد ،در مقابل نمیخواست تعهدات مالی مربوط را بپذیرد».
 .10ولی خواهانها در سراسر جریان رسیدگی اظهار میداشتند که علیرغم تغییراتی که در اجرای قـرارداد رخ
داد ،قرارداد فروش و خرید تا موقعی که طی نامه مورخ دهم مارس  33[ 3323اسفندماه  ]3102شرکت نفت رد و
نفی گردید ،به قوت خود باقی ماند.
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 .14همینطور خواهانها کلیه ادعاها را مبنی بر اینکه آنها قرارداد فـروش و خریـد را نقـض کـردهانـد ،رد
میکنند .ایشان معترفند به اینکه با شروع سال  3320تمام مقادیر نفت خامی را که تعیین کـرده بودنـد برداشـت
نکردند ،ولی استدالل می کنند که طبق قرارداد ملزم به برداشت تمامی مقـادیر تعیـین شـده نبودنـد .خواهـانهـا
برعکس ادعا میکنند که امکان برداشت مقادیر کمتر ،در واقع در قرارداد پیشبینی و منظور شده بـود .بـهعـالوه،
خواهانها اظهار میدارند که تغییرات اولیه در مورد مبالغ پـیشپرداختـی سـرمایهای طبـق توافـق جداگانـهای بـا
خواندگان به عمل آمده بود .آنها موافقت کردند که در سال اول به جای پـیشپرداخـت  42درصـد هزینـههـای
سرمایهای که در قرارداد فروش و خرید پیشبینی شده بود 322 ،درصد آن را بپردازند .سپس طبق توافق ویـژهای
از اواخر سال  3320به جای  42درصد پیشپرداخت ،مبلـغ مناسـبی بـهعنـوان بهـره پرداخـت کردنـد .سـرانجام
همان طور که در قرارداد فروش و خرید تجویز شده از حق خود استفاده و با دادن اخطاری به پـیشپرداخـتهـای
سرمایهای خاتمه دادند .نامبردگان برای آنکه احتیاجات خود را به صـفر رسـانند ،در مـورد تصـفیه نفـت خـام در
پاالیشگاه آبادان به همین ترتیب عمل کردند؛ ولی طی دو سال بعد از دادن اخطار ،در نتیجه امتناع شرکت نفت از
تعدیل کافی در هزینههایی که به حساب شرکتها منظور میکرد ،زیان دیدند .باالخره خواهانها اظهار مـیدارنـد
که شرط دولت کاملهالوداد را به نحو صحیح به کار بردهاند و شرکت نفت همان منافع و مزایـای مـالی را دریافـت
کرده است که در آن موقع به سایر کشورهای منطقه خلیج فارس داده میشد.
 .11خواهانها همچنین عقیم ماندن قرارداد فروش و خرید در نتیجه فورسماژور را انکار مـیکننـد و اظهـار
میدارند که شرایط فورسماژور ،اگر هم وجود داشت در مارس  3323ویـا حـداکثر در آوریـل همـان سـال یعنـی
موقعی که ایران توانست صادرات نفت خود را ازسرگیرد ،پایان یافت .ایشان اظهار میدارند که کارمنـدان خـارجی
آسکو فقط به آن علت به ایران برنگشتند که ایران به آنها اجازه مراجعت نداد .بهعالوه ،طبق اظهار خواهـانهـا،
احساسات ضد امریکایی که در آن موقع در ایران وجود داشت ،عمالً مانع مراجعت [کارمندان] آسکو به ایران شـد.
بدین ترتیب ،خواهانها استدالل میکنند که دولت ایران مسئول وجود این شرایط بـوده و نمـیتوانـد بـه شـرایط
مزبور بهعنوان شرایط فورس ماژور به نفع خود استناد کند .خواهانها همچنین اظهار میدارند که پنج سال بعـد از
به موقع اجرا در آمدن قرارداد ،کمکهای فنی که پرسنل غیرایرانی ارائه میدادند ،دیگر جزء خصوصـیات اساسـی
قرارداد محسوب نمی گردید و لذا به هریک از طرفین حق می داد بـا دادن اخطـار الزم ،قـرارداد خـدمات را فسـخ
نماید.
 .13طبق اظهار خواهان ها ،همین استدالل در مورد موضـوع تغییـر ادعـایی اوضـاع و احـوال صـادق اسـت.
خواهانها استدالل میکنند که برای تأیید اینکه قرارداد قبل از دهم مـارس  33[ 3323اسـفندماه  ] 3102عقـیم
گردیده بود ،نمیتوان به اینگونه اوضاع و احوال استناد کرد و اوضاع و احوال بعد از آن تاریخ نیز با مسأله ارتباطی
ندارد .مضافاً همانطور که تاریخچه مذاکرات موافقتنامههای الجزیره نشان میدهد ذکر عبـارت «تغییـر اوضـاع و
احوال» در ماده پنج بیانیه حل و فصل دعاوی تنها به پیامدهای انقالب اسـالمی از لحـا عملکـرد دادگـاههـای
ایرانی مربوط است.
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ب) اظهارات خواندگان

 .31طبق اظهار خواندگان ،اهمیـت حقـوقی نامـه مـورخ دهـم مـارس 33[ 3323اسـفندماه  ]3102بـه نماینـده
تاماالختیار کنسرسیوم در لندن ،در اولین پاراگراف آن است:
همانطور که بهخوبی مستحضر میباشید قرارداد خرید و فروش سال  3321بـین [شـرکت ملـی نفـت ایـران ] و
شرکتهای عضو کنسرسیوم به زودی پس از تاریخ اجرای آن به واسطه اینکه شرکتهای اخیر برخی از مقررات
اساسی آن را رعایت نکردند ،غیرعملی گردید.
نامه مزبور همچنین به «مذاکرات طوالنی» که طی سه سال گذشته بین طرفین «به منظور تعـویض قـرارداد
سال  3321با ترتیب جدید و قابل قبولی» صورت گرفته و قرین عدم توفیق بود ،اشاره میکند .بـا توجـه بـه ایـن
اوضاع ،شرکت نفت اصولی را مطرح نمود که «روابط آینده» بین شرکت نفت و کنسرسیوم باید بر اسـاس آنهـا
استوار گردد و اولین آنها این بوده که شرکت نفت آماده خواهد بود که با شرکتهای عضو کنسرسیوم» بهعنـوان
مشتریان طراز اول خود و طبق مواد و شرایط مساوی رفتار نماید».
 .33بدین ترتیب ،نظر کلی خواندگان این است که کنسرسیوم ظرف مدت کوتاهی پس از انعقاد قرارداد «بـه
طور مداوم و اساسی» قرارداد فروش و خرید را نقض کرده است .در نتیجه ،قرارداد «اندکی پـس از تـاریخ انعقـاد
موقوفاالجرا گردید و روابط بین طرفین تابع ترتیباتی شد که جنبه موقت داشت».
 .30خواندگان اصرار میورزند که شرکتها ،طبق قرارداد نهتنها حق ،بلکه وظیفـه داشـتند نفـت خـام را بـه
مقادیری که طبق مقررات ماده  1قرارداد تعیین شده بود ،خریداری کنند .حسب ادعا ،این یکی از تعهدات اساسـی
بود که کنسرسیوم به موجب قرارداد پذیرفته بود .تعهدات اساسی دیگر به تصفیه نفت خـام در پاالیشـگاه آبـادان،
خرید فرآوردههای گاز طبیعی مایع از پاالیشگاه بندر ماهشهر ،پیشپرداختهای سرمایهای از طریق پیشپرداخـت
بهای نفت خام و تأمین خدمات الزم توسط آسکو مربوط میشد .طبق اظهار خواندگان «مارژ منفعت خواهانها در
مقابل این تعهدات بوده است» و اضافه مینمایند که «عدم اجرای این تعهدات علت توجیه مارژ منفعت را بهکلـی
مرتفع ساخت .از لحا حقوقی صرف عدم اجرای این تعهدات نقض اساسی قرارداد محسوب شده و هر حقی را که
خواهانها به موجب قرارداد داشتند ،منتفی نمود».
 .31خواندگان در تشریح این موارد نقـض ادعـایی قـرارداد اظهـار مـیدارنـد کـه اوالً از همـان سـال 3320
خواهانها تعهدات خود را در مورد برداشت نفت خام ایفا نکردند .حسب ادعا ،کنسرسیوم در سـال  3320بـه طـور
متوسط روزانه فقط  1/333میلیون بشکه نفت خام برداشت میکرد ،حال آنکه تعهد داشـت روزانـه  0/3میلیـون
بشکه برداشت کند .در سالهای بعد (یعنی در سالهای  3322 ،3328و  )3322شرکتهـای عضـو کنسرسـیوم از
تعیین مقدار ثابتی خودداری کرده و هر بار متذکر می شدند که با توجه به اوضاع و احوال امکان دارد که در مقادیر
تعیین شده تجدیدنظر به عمل آید .شرکت نفت اظهار میدارد که چنین رفتاری در حکم نقض صریح بند  1ماده 1
قرارداد بود.
 .37طبق اظهار خواندگان مورد دیگر نقض قرارداد توسط شرکتهای عضو کنسرسیوم به پیشپرداختهـایی
مربوط می شد که می بایستی برای تأمین هزینههای سرمایهای بـه شـرکت نفـت تأدیـه کننـد .در نـوامبر ،3320
شرکتها درخواست کردند که به صورت موقت مطالبه پیشپرداختها با موعد  30نوامبر و  30دسامبر 04[ 3320
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آبانماه و  04آذرماه  ]3104موقوف گردد .شرکت نفت به این درخواست اعتراض ،ولی وجوه الزم برای آن دو ماه
را تأمین کرد؛ با این تفاهم که این امر به منزله ایجاد سابقهای تلقـی نشـده و یـا بـهعنـوان ابـرای شـرکتهـا از
تعهداتشان تفسیر نگردد .شرکتها دیگر چیزی بابت پیشپرداخت هزینههای سرمایهای نپرداختند .اکنون شـرکت
نفت استدالل میکند که صرفنظر از توافق موقت ،اعمال خواهانها در حکـم نقـض مـاده «33ج» قـرارداد بـوده
است.
 .31خواندگان همچنین اظهار میدارند که اخطار مورخ  01دسامبر [ 3320دوم دیماه  ]3104کنسرسیوم کـه
طی آن اعالم گردید که احتیاجات کنسرسیوم به تصفیه نفت خام در پاالیشـگاه آبـادان از اول ژانویـه 33[ 3322
دیماه  ]3108به صفر کاهش خواهد یافت« ،یک نقض اساسی مقررات قرارداد بود ،زیرا این امر اثرات نـامطلوبی
بر مبانی اساسی فروش نفت به اعضای کنسرسیوم میگذاشت» .خواندگان ضمن قبول اینکـه شـرکتهـا طبـق
قرارداد حق داشتند احتیاجات خود را کاهش دهند ،ادعا میکنند که اجازه نداشتند آن را بهکلی قطع نمایند.
 .30خواندگان همچنین ادعا میکنند که کنسرسیوم با پرداخت کمتر از میزان مقرر بابـت فـرآوردههـای گـاز
طبیعی مایع ،قرارداد را نقض کرده است .ماده«31الف» قرارداد مقرر مینمود که مزایای اقتصادی ایران از فـروش
فرآوردههای گاز مایع طبیعی «از آنچه اکنون در مورد تولید و صدور فرآوردههای مشابه توسط اعضای کنسرسـیوم
در سایر کشورهای منطقه خلیج فارس متداول است ،نامساعدتر نباشـد» .طبـق قـرارداد ،نـرخ مالیـات ایـن قبیـل
فروشها  00درصد بود .خواندگان ادعا میکنند که از اول اکتبر [ 3324نهم مهرماه  ]3101به بعد نرخ مالیاتی که
کشورهای منطقه خلیج فارس به کار میبردند از  00درصد به 80/20درصد و از اول نوامبر [ 3324دهـم آبـانمـاه
 ]3101به بعد به  20درصد افزایش یافت .خواندگان شکایت دارنـد کـه علیـرغم در خواسـتهـایشـان ،اعضـای
کنسرسیوم از قبول افزایش مالیات پرداختی به سایر کشورهای خلیج فارس ،در مورد شرکت نفـت امتنـاع کردنـد.
بدین ترتیب ،پرداختهای اعضای کنسرسیوم هیچوقت از نرخ  00درصد تجاوز ننمود و حسب ادعا این امر نقض
قرارداد فروش و خرید بوده است.
 .34خواندگان همچنین اظهار میدارند کـه اعضـای کنسرسـیوم تـا پایـان ژوئـن  3320بـه منظـور کـاهش
پیشپرداختهای سرمایهای ،هزینههای سرمایهای آسکو را محدود نمودند .بعد از آن ،حسب ادعا ،از ژوئـن 3320
ضمن اینکه هزینههای سرمایهای آسکو به طرز کمرشکنی افزایش مییافت ،اعضای کنسرسیوم تعهد خود را دایر
بر تأمین  42درصد هزینههای سرمایهای که شرکت نفت متحمل میگردید ،نقض نمودند .بدین ترتیب ،خواندگان
ادعا میکنند که شرکتها در تضمین اینکه آسکو ،یعنی یک شرکت فرعی کامالً متعلق به و تحت کنترل آنهـا،
طبق مقررات قرارداد فروش و خرید و قرارداد خدمات تعهدات خود را ایفا کند ،قصور نمودند.
 .31باالخره خواندگان ادعا میکنند هنگامی که از اول ژانویه 33[ 3328دیماه  ]3104طبق ترتیبات جدیدی
با عربستان سعودی یک رشته امتیازات مالی به آن کشور اعطا گردید ،ولی ایـن امتیـازات بـه ایـران تسـری داده
نشده ،اعضای کنسرسیوم تعهد خود را در تضمین اینکه «رفتار منطبق با مقررات دولت کاملهالوداد در مورد سـایر
کشورهای منطقه خلیج فارس نسبت به ایران هم رعایت گردد» نقض کردند.
 .33خواندگان همچنین معتقدند که شرکتها کامالً میدانستند که عدم رعایت مقررات قرارداد از ناحیه آنها
رابطه قراردادی بین شرکتها و ایران را به طور اساسی تغییر داده است .طبق اظهار خواندگان ،به این دلیـل بـود
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که کنسرسیوم طی نامه مورخ  00نوامبر [ 3320چهارم آذرماه  ]3104پیشنهاد کـرد کـه« قـرارداد جدیـدی» کـه
جایگزین قرارداد فروش و خرید شود ،مورد مذاکره واقع و منعقد گردد .قرارداد جدید با قرارداد سال « 3321تفاوت
اساسی» میداشت و کامالً موازنه حقوق و تعهدات طرفین را تغییر میداد .بهطور مشخص تر ایـنکـه شـرکتهـا
دیگر تعهدی از نظر سرمایهگذاری نمیداشتند ،در ترتیبات مربوط به پاالیشگاه آبادان تجدیدنظر کامـل بـه عمـل
میآمد و شرط دولت کاملهالوداد حذف میگردید .شرکتها نیز از انعطاف بیشتری در تعیین مقادیر نفت خامی که
میبایستی خریداری کنند ،بهرهمند میشدند و پس از پرداخت مالیات ایران حـداقل  12سـنت امریکـا بـرای هـر
بشکه نسبت به کل تولید با شرط افزایش بها برای جبران تورم ،دریافت میکردند .این قرارداد جدید از اول ژانویه
 33[ 3328دیماه  ]3104به اجرا در میآمد و بدین ترتیب ،کلیه موارد نقض قرارداد را که حسب ادعا شرکتها از
سال  3328مرتکب شدهاند در بر میگرفت.
 .311خواندگان اصرار میورزند در صورتی که دیوان تصمیم بگیرد که قرارداد فروش و خرید از سـال 3320
غیرعملی نبوده ،نظر دهد که قرارداد در نتیجه فورسماژور عقـیم مانـده و فسـخ شـده اسـت .خوانـدگان متـذکر
میشوند که خواهانها وقتی در ژانویه  3323کارمندان خارجی آسکو را از ایران بیرون بردند خود به فـورسمـاژور
استناد نمودند .خواندگان اظهار میدارند که آنها آماده بودنـد در مـارس  3323دسـتور بازگشـت آن کارمنـدان را
بدهند.
 .313خواندگان معتقدند که اگر دیوان به این نتیجه نرسد که قرارداد در نتیجه فورسماژور عقیم مانـده پـس
در نتیجه تغییر اوضاع و احوال عقیم مانده است .انقالب اسالمی وضع کامالً جدیدی در ایران و بهویژه در صـنعت
نفت به وجود آورد .شرایط موجود در زمان انعقاد قرارداد کامالً دگرگون شده بود و این دگرگونی لزوماً بـر اجـرای
قرارداد تأثیر مستقیم میگذاشت .خواندگان متذکر میشوند که ماده پنج بیانیه حل و فصل دعاوی دیوان را موظف
میکند اینگونه تغییرات را در نظر گیرد و هیچ محدودیتی برای تغییراتی که باید ملحو گردد ،قائل نمیشود.
ج) یافتههای دیوان

 .310قسمتهای فوقالذکر روشن میکند که استدالالت مختلف طرفین به دورههای متفـاوتی از زمـان مربـوط
میشود .برای آنکه این استدالالت به ترتیب بررسی شود ،جا دارد که این دورههای زمانی ،به ترتیب از آغاز عمر
قرارداد فروش و خرید و قبل از زمانی که حوادث انقالبی ایران بر اجرای آن اثر گذارد ،بررسی شوند .با توجـه بـه
اهمیت حقوقی که خواهانها برای نامه مورخ دهم مارس  33[3323اسفندماه  ]3102قائلند نیز الزم خواهد بود که
حوادث قبل و بعد از آن تاریخ نیز جداگانه مورد بررسی واقع شوند.
یک) از سال  3341تا3341

 .311دیوان مقدمتاً مالحظه مینماید که هیچیک از طرفین ادعا نمیکند که قـرارداد فـروش و خریـد کـامالً بـا
رعایت مقررات اجرا شده است .در ماههای بعد از انعقاد آن ،ایران به طور یکجانبه تصمیم گرفت کـه قیمـتهـای
اعالن شده را تعیین کند .خواهانها در اولین لوایح خود اظهار داشتهانـد کـه چنـین تصـمیمی تخلـف از مقـررات
قرارداد بوده است .گرچه خواهانها در لوایح بعدی خود بر این ادعا پافشاری نکردهاند ،ولی حداقل مطابقـت ایـن
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تصمیم با مفاد قرارداد قابل بحث است .عالوه بر آن ،در سال اول قرارداد شرکتهای بازرگانی پیشپرداخـتهـای
سرمایهای پیشبینی شده در ماده «33ج» قرارداد را که مبلغ آن  42درصد بودجه ساالنه مورد نیـاز شـرکت نفـت
بابت هزینههای سرمایهای بود ،پرداخت نکردنـد .طبـق قـرارداد ویـژهای کـه بـین طـرفین منعقـد گردیـد ،ایـن
پیشپرداختها به  322درصد اینگونه هزینهها افزایش یافت.
 .317همانطور که قبالً ذکر شد ،در سال  ،3320تقریباً تمام مقررات اساسی قرارداد فروش و خرید یـا کنـار
گذاشته شد ویا به نحوی اجرا شد که با مفاد قرارداد مطابقت نداشت .این مقررات قراردادی ،تعیین مقادیر نفتی که
باید برداشت شود ،برداشت مقادیری که قبالً تعیین شده بود ،پیشپرداختهـای سـرمایهای ،تعیـین میـزان سـود
شرکتها و هزینههای مربوط به تصفیه نفت خام در پاالیشگاه آبادان را در بر میگرفت.
 .311پیش از پایان سال  3320مقررات ماده «8ب»( )0و جدول  1مربوط به تعیین رقـم تعـدیلی و مقـررات
ماده پنج«الف» مربوط به قیمتهای اعالن شده کنار گذاشته شده بود ،اعضـای کنسرسـیوم پـیشپرداخـتهـای
سرمایهای مقرر در ماده  33را قطع کرده بودند ،مکانیزم پیچیدهای که در مواد  0و  1برای مشارکت بین شرکتها
و شرکت نفت در نفت خام صادراتی و تعیین احتیاجات شرکتها برقرار شده بود ،ارزشی جز یک شاخص نداشـت،
شرکتها اخطار داده بودندکـه تـا اول ژانویـه  33[ 3322دیمـاه  ]3108احتیاجـات خـود بـرای تصـفیه نفـت در
پاالیشگاه آبادان را از 122هزار بشکه در روز به صفر تقلیل خواهند داد و کنسرسیوم پیشنهادی بـرای مـذاکره بـه
منظور تجدیدنظر کامل در قرارداد به شرکت نفت تسلیم کرده بود .در اوایل سال  3328شـرکت نفـت کـه ضـمناً
اصرار میورزید مقررات قرارداد تا موقعی که طرفین به نحو دیگری توافق نکردهاند باید به طور کامل اجـرا شـود،
اعالم داشت که با مبادرت به چنین مذاکرهای مخالفتی ندارد.
 .310طبق اظهار خواهانها ،اکثر این تغییرات یا مطابق با شروط قرارداد بود یا طی توافقهای جدیـدی بـین
طرفین پذیرفته شد .خواهانها در مورد آنچه که آن را «قابلیت انعطاف» قرارداد مینامند ،اصرار میورزند .در واقع،
در مورد اجرای مقررات قرارداد فروش و خرید ،تحوالت قابل مالحظهای ،بهویژه در رابطه با تغییر احتمالی مواضع
مربوط طرفین ،از لحا مالی و فنی ،پیشبینی شـده بـود .بـرای نمونـه ،پـیشپرداخـتهـای سـرمایهای توسـط
کنسرسیوم و کمکهای فنی توسط آسکو فقط برای مدت اولیه قرارداد پیشبینی شده بود تا انتقال عملیات صنعت
نفت از کنسرسیوم را که به موجب قرارداد کنسرسیوم در دست آن بود ،شرکت نفت کـه طبـق قـرارداد فـروش و
خرید به این شرکتها محول میگردید ،آسانتر سازد .این حق برای شرکتها در نظر گرفته شد که پـس از پـنج
سال و با دادن یک اخطار قبلی دو ساله ،میزان پیشپرداختها را کاهش دهند .به همین نحو ،قرار شـده بـود کـه
قرارداد خدمات که مدت اولیه آن پنج سال بود ،همچنان ادامه یابد ،مشروط بر اینکه اخطار دو ساله فسخ از ناحیه
یکی از طرفین تسلیم نگردد و طرفین میتوانستند در پایان سـال سـوم ازحـق خـود بـرای دادن چنـین اخطـاری
استفاده نمایند.
 .314یک خصوصیت مهم دیگر قرارداد از لحا تحول ،ماده به اصطالح «دولت کاملهالوداد» بود که منظـور
از آن ماده این بود که امتیازاتی که در نتیجه ترتیبات جدید با اعضای کنسرسیوم به کشورهای منطقه خلیج فارس
داده می شد ،در مجموع به ایران نیز داده شود .قرارداد هنگامی منعقد شده بود کـه تغییـرات عمیـق و سـریعی در
روابط قراردادی و مالی بین کشورهای منطقه خلیج فارس و شرکتهـای خـارجی صـورت مـیگرفـت .منظـور از
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مقررات دولت کاملهالوداد آن بود که آثار تغییرات به روابط قراردادی بین ایران و کنسرسیوم نیز تسـری یابـد .بـه
موجب قرارداد و اسناد ذیربط ،قرار بود اصالحات الزم در مورد این تغییرات از طریق مذاکره و مشـورت بـه عمـل
آید .در عمل ،این روش دنبال نمیشد و تغییرات با اقدامات یکجانبه یکی ازطرفین و در بعضی موارد بـا اعتـراض
رسمی طرف دیگر ،ولی در واقع با تن در دادن عملی آن طرف به چنین تغییراتی اعمال میگردید.
 .311بدیهی است کـه در مـاههـای پـس از انعقـاد قـرارداد تغییراتـی در صـنعت نفـت رخ داد کـه طـرفین
نمیتوانستهاند پیشبینی کنند و بدون شک بیش از انتظارات آنها بود .در نتیجه آشفتگی سیاسی بینالمللـی کـه
جنگ  3321اعراب و اسرائیل به همراه داشت ،چندین کشور منطقه خلیج فـارس توانسـتند قیمـت نفـت خـام را
بهشدت افزایش داده و بدانوسیله اقتصاد جهانی بهویژه صنعت نفت را بهسرعت منقلب کنند .این امـر آشـکارا در
رابطه بین طرفین و استفاده از اختیاراتی که طبق قرارداد داشتند ،اثر گذاشت.
 .313همانطور که قبالً ذکر شد ،خواهانها در توصیف بعضی از اقدامات خواندگان در اجرای قـرارداد ثبـات
قدم نداشتهاند .خواهانها در آخرین لوایح خود برخالف دادخواستهایشان از نقض قرارداد سخنی نگفته ،بلکه از
«اقدامات مغایر با نیت اصلی طرفین» که با توجه به خصوصیت تحولی قرارداد جمله پر از ابهامی اسـت ،صـحبت
کردند .ایشان همچنین اظهار داشتند که در مذاکراتی که در سال  3323به عمل آمد ،ادعاهای خود در رابطه با «از
دست دادن  00سنت در هر بشکه» و «از دست دادن فرآوردههای گاز طبیعی مایع» را بـه شـرکت نفـت تسـلیم
کردند ،ولی هیچ ادعایی بابت زیانهایی که حسب ادعا خواهانها در نتیجـه کنتـرل مـارژ منفعـت توسـط ایـران
متحمل شدهاند ،در دیوان به ثبت نرسیده است .بالعکس ،خواتدگان موارد نقض ادعایی قرارداد از جانب خواهانها
را که مورد تکذیب خواهانها است ،ذکر کردهاند ،ولی کلیه آن موارد در حال حاضر ،مبـانی یـک رشـته ادعاهـای
متقابل را تشکیل میدهند.
 .331در مجموع ،دیوان مالحظه میکند که تا پایان سال  3320مقررات قرارداد دیگر بر جنبـههـای اساسـی
رابطه بین طرفین حاکم نبود .تغییرات اساسی متعددی به طرق مختلف یا هماهنگ با مقررات قرارداد یا بـرخالف
آن به چارچوب مزبور افزوده شده بود؛ ولی هیچیک از طرفین در هیچ موردی درصدد برنیامد که قرارداد را منفسخ
شمارد ،بلکه در بعضی موارد به ذکر موارد اعتراض خود و آغاز مذاکرات با طرف دیگر اکتفا نمود .این مذاکرات بـه
منظور حل اختالفات خاص و نیز برای تجدیدنظر کامل در قرارداد یـا تنظـیم قـرارداد جدیـدی کـه جـایگزین آن
قرارداد گردد ،صورت میگرفت.
 .333با توجه به این حقایق برای دیوان دشوار است که بدون قید و شرط این موضوع را که قرارداد در پایـان
سال  3322معتبر بوده ،بپذیرد .در واقع ،توافقهای موقت یا حتی بالفعلی که اکثراً با بیمیلی و فقط تلویحـاً مـورد
قبول این یا آن طرف قرار میگرفت ،جایگزین چند فقره از مهمترین مقررات قرارداد گردید .در عین حـال ،رفتـار
طرفین به دیوان اجازه نمیدهد که چنین نتیجهگیری کند که قرارداد در این موقع عقیم مانده یا به نحـو دیگـری
فسخ شده بود .یک رشته از مقررات قرارداد طبق مفاد آن کماکان اجرا میشد و ترتیبات موقتی را که جایگزین آن
مقررات گردید ،فقط میتوان بهعنوان اصالحات غیر رسمی قرارداد مذکور تعبیر کرد.
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دو) از دسامبر  3341تا دهم مارس 33[3343اسفندماه ]3114

 .330در مورد اینکه خواهانها پرسنل خارجی آسکو را در نتیجه ناآرامیهای داخلی مرتبط با جنبشهای انقالبی
در اواخر دسامبر  3322و اوایل ژانویه  3323از ایران خارج کردند ،اختالفنظری وجود نـدارد .در ایـنکـه تولیـد و
همچنین صادرات نفت طی این مدت شدیداً مختل و مدتی هم کامالً قطع گردید ،اتفاقنظر موجود است.
 .331هرچند خواهانها اظهار میدارند که «هیچیک ازرویدادهای مورد اشاره خوانـدگان باعـث ایجـاد وضـع
فورسماژور نگردید» ،ولی معترفند که «حوادث ایران ممکن است به طور موقت تولید نفت را در ایـران و صـدور
آن را از آن کشور مختل ساخته باشد» و اینکه «صدور نفت مدتی قطع شد» .عالوه بر آن ،طی نامههای مورخ 8
و  31ژانویه  38[ 3323و  01دیماه  ]3102در توضیح علت بیرون بردن کارمندان خارجی آسکو ،متذکر شدند که
«حوادث در ایران در حال حاضر ،انجام وظایف کارکنان خارجی آسکو در ایران را غیرممکن کـرده و امنیـت افـراد
جداً در خطر بوده» است .این اقرار ضمنی ،ولی روشن به وجود وضع فورسماژور است.
 .337دیوان قبالً نظر داده که حوادث انقالبی کـه در اواخـر سـال 3322و اوایـل سـال  3323رخ داد وضـع
فورسماژور را به وجود آورد (برای نمونه رجوع شود به :پرونده سیلوانیا تکنیکال سیستمز اینکورپوریتد و جمهوری
اسالمی ایران ،حکم شماره 322ـ84ـ 3مورخ  02ژوئن  8[ 3320تیرماه  ]3184و استارت هاوزینگ کورپوریشن و
جمهوری اسالمی ایران ،قرار اعدادی شماره 10ـ04ـ 3مورخ  33دسامبر  02[ 3321آذرماه  .)]3180ولی اخـتالف
بین طرفین کمتر به وقوع چنین اوضاعی که مورد تأکید خواندگان بـوده و خواهـانهـا هـم واقعـاً آن را تکـذیب
نکردهاند ،ارتباط دارد ،تا به مدتی که این اوضاع ادامه پیدا کرده و اثراتی که در قرارداد فروش و خرید داشته است.
 .331خواهانها ادعا میکنند که اوضاع فورسماژور در مارس  3323خاتمه یافت ،زیرا در آن موقع صـادرات
نفت ایران ازسرگرفته شد« .بنابراین ،اجرای قرارداد که هدفش فـروش نفـت بـه خواهـانهـا بـود ،مـی توانسـت
ازسرگرفته شود» .خواهانها اضافه میکنند که حضور آنها در ایران برای ازسرگیری اجرای قرارداد ضروری نبود،
زیرا امکان داشت نفت خام در کشتیهایی که پرچمی غیر از پرچم امریکا داشتند ،بارگیری شود .به همـین نحـو،
حضور کارمندان خارجی آسکو برای اجرای قرارداد دیگر ضروری نبود ،زیرا کمکهای فنی در آن موقع که بیش از
پنج سال از تاریخ اجرای آن میگذشت و با توجه به اینکه کارمندان ایرانی میتوانستند کلیه عملیـات مربـوط بـه
صنعت نفت در ایران را انجام دهند ،تا حدی اهمیت خود را از دست داده بود .خواندگان کلیه این اظهارات را قویـاً
تکذیب کرده و اظهار میدارند اوضاع فورسماژور مدت بیشتری به طول انجامید و قرارداد را کامالً عقیم ساخت.
ایشان تأکید میکنند که صادرات نفت تنها به میزان محدودی ازسرگرفته شد و تولید نفت ماهها در سطحی بسیار
پایینتر از سالهای قبل باقی ماند.
 .330ماده  02قرارداد فروش و خرید ماژور را تنها بهعنوان عذر قصور یـک طـرف در اجـرای مفـاد قـرارداد
پیشبینی کرده است .به عبارت دیگر ،در این ماده ( به استثنای ماده «0ب»( )0که شامل این پروندهها نمیشود و
این ماده تنها مادهای است که به موضوع فورسماژور میپردازد) اوضاع فورسماژور تنها بـهعنـوان عامـل تعلیـق
برخی از مقررات قرارداد تلقی شده است .این امر با معمولترین رویـه حقـوق قراردادهـا همـاهنگی دارد .معمـوالً
اوضاع فورسماژور فقط هنگامی که اجرای قرارداد را بهطور قطع یا برای مدتی طوالنی غیرممکن سـازد ،موجـب
فسخ قرارداد میشود.
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 .334این مطلب نیز مورد قبول عام است که فورسماژور بهعنوان علت تعلیق کامل یا جزئی یا فسخ قرارداد،
یک اصل کلی حقوقی است که حتی در موارد سکوت قرارداد نیز قابل اعمال است .بنابراین ،با اینکه در مـاده 02
چنین چیزی پیشبینی نشده ،ولی اگر اوضاع و احوال اتخاذ تصمیم دایر بر فسخ شدن قرارداد به علت فورسماژور
را توجیه کند ،سکوت [قرارداد] در آن باره مانع از اتخاذ چنین تصمیمی نمیشود .ولی در مورد این پروندهها دیوان
معتقد نیست که در دهم مارس  33[ 3323اسـفندماه  ]3102وضـع چنـان بـوده کـه بتـوان قـرارداد را بـه علـت
فورسماژور عقیم یا فسخ شده تلقی نمود .یک دولت جدید انقالبی اسالمی قبـل از آن تـاریخ مسـتقر شـده بـود.
بنابراین ،انتظار میرفت که اوضاع بهطور روز افزونی به حالت عادی برگردد و در واقع صـادرات نفـت ازسـرگرفته
شد .عالوه بر آن ،قابل توجه است که در نامه مورخ دهم مـارس  33[ 3323اسـفندماه  ]3102شـرکت نفـت ابـداً
ذکری از فورسماژور نشده و شرایط ازسرگرفتن فروش نفت به کنسرسیوم بیان شده است .در عین حـال ،تظـاهر
به اینکه اوضاع ایران قبل از آن تاریخ به حالت عادی برگشته بوده ،نادرست است .بحثی نیست که مقـادیر نفـت
قابل صدور به مراتب کمتر از مقادیر نفت در سالهای قبل بوده و ماهها هم به سطح قابل قیـاس [بـا سـالهـای
قبل] نرسیده .بهعالوه ،شرایط برای مراجعت کارمندان خارجی آسکو نیز هنوز مساعد نبود.
 .331همان نظر در مورد استدالل خواندگان مبنی بر اینکه قرارداد در اثر تغییر اوضاع و احـوال عقـیم مانـد،
صادق است .خواندگان در تأیید این استدالل قویاً به کاربرد این عبارت در ماده پنج بیانیـه حـل و فصـل دعـاوی
استناد میکنند .ولی دیوان مالحظه میکند که عبـارت «تغییـرات اوضـاع و احـوال» در ایـن مـاده تنهـا یکـی از
عناصری را ذکر میکند که از دیوان خواسته شده در انتخاب قانونی که باید در مورد خاصی اعمال گـردد ،در نظـر
گیرد و این موضوع ارتباط مستقیمی با ماهیت یک ادعا ندارد.
 .333در پروندههای حاضر ،مفهوم «تغییر اوضاع و احوال» تا حدودی که بتوان آن را از فورسماژور تمیز داد،
فقط میتواند به تغییرات عظیم سیاسی که در اثر پیروزی انقالب اسـالمی در ایـران پدیـد آمـد و تصـمیم دولـت
اسالمی به تعقیب سیاستی کامالً متفاوت با سیاست دولت قبلی درخصوص صنعت نفت مربوط باشد .تغییراتـی بـا
این خصوصیات و عظمت نمی توانست در رابطه قراردادی بین ایران و کنسرسیوم اثر نگذارد؛ ولی آن تغییرات قبل
از آنکه به صورت تدابیر مشخصی در آید بهخودیخود نمیتوانست تأثیری بر اعتبار قرارداد داشته باشد .در واقـع،
نامه مورخ دهم مارس  33[ 3323اسفندماه  ]3102نخستین بیان چنین خطمشی جدیدی در رابطه با قرارداد بود.
سه) نامه مورخ دهم مارس  33[ 3343اسفندماه  ]3114و رویدادهای بعد از آن

 .301مفاد نامه مورخ دهم مارس  33[ 3323اسفندماه  ]3102شرکت نفت به کنسرسیوم که خواهانها بهعنـوان
رد و نفی قرارداد تفسیر میکنند ،در قسمتهای ذیربط به شرح زیر است.
همانطور که بهخوبی مستحضر میباشید قرارداد خرید و فروش سال  3321بین شرکت ملـی نفـت ایـران و
شرکتهای عضو کنسرسیوم بهزودی پس از تاریخ اجرای آن به واسطه اینکه شرکتهای اخیر برخی از مقـررات
اساسی آن را را رعایت نکردند غیرعملی گردید .همچنین جنابعالی استحضار دارید که مـذاکرات طـوالنی بـین دو
طرف به منظور تعویض قرارداد سال  3321با ترتیب جدید و قابل قبولی طی سه سال گذشته عمـالً قـرین عـدم
توفیق بوده است.
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با توجه به حقایق باال و با درک کامل هدفها و آمال ملت ،احساس میکنیم که روابط آینده بین شرکت ملی
نفت ایران و شرکتهای عضو کنسرسیوم باید بر مبنای زیر استوار گردد:
یک رشته پیشنهاداتی به دنبال آن آمده که اولین آنها به شرح زیر است:
شرکت ملی نفت ایران آماده خواهد بود که با شرکتهای عضو کنسرسیوم بهعنوان مشتریان طـراز اول خـود
طبق مواد و شرایط مساوی رفتار نماید.
سایر پیشنهادات مربوط به آسکو بود که منحل میگشت و به خدمت کارمندان خارجی آن خاتمه داده میشـد
و به جای آن ترتیبات خاصی با شرکتها به طور انفـرادی داده مـیشـد و در رابطـه بـا آیـروس ،سـهام و منـافع
شرکتها در آن به شرکت نفت منتقل میگردید .نامه به امضای آقای حسن نزیه ،رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
شرکت ملی نفت ایران بوده و برای آقای دبلیو .گالس ،ایرانین اویل پارتیسپنتس لیمیتد ،لندن ،ارسال شده است.
 .303چنین نامه ای باید با توجه به روابط قراردادی متغییر بین طرفین ،رویدادهای آن موقـع و عکـسالعمـل
کنسرسیوم که طی نامه مورخ  01مارس  1[ 3323فروردین  ]3102به امضای آقای دبیلیو .جی .گالس بـه شـرح
زیر به شرکت نفت پاسخ داده است تفسیر شود:
به نامه مورخ دهم مارس (3323شماره ت د )10/جنابعالی و توضیحاتی که دکتر موحد و آقای دیبـا در جلسـه
مورخ  30مارس در لندن راجع به آن دادند و اظهارات شرکت ملی نفت ایران در هفتههای اخیر اشاره میشود.
اعضا از من خواستهاند به اطالع جنابعالی برسانم که مایلند با شرکت ملی نفت ایران مالقات کنند و راجع به فسخ
قرارداد فروش و خرید  3321و ترتیبات مربوطه به توافق برسند .این به طور کلی اصولی را که در نامـه جنابعـالی
ذکر شده منعکس میکند و مخصوصاً وسایل اجرای پیشنهاد جنابعالی را درباره اینکه شرکت ملی نفت ایران کلیه
قراردادها و تعهدات شرکت خدمات (آسکو) و شرکت خدمات نفت ایران (آیروس) را به عهده خواهد گرفت ،فراهم
میسازد .البته ضمناً درخصوص بازپرداخت سرمایهگذاری اعضا و مساعدهها و حل و فصل هرگونه دعاوی هریـک
از طرفین نیز مذاکره خواهد شد.
البته اعضا تا موقع حصول توافق که پیشبینی میکنیم بهزودی برسد ،کلیه حقوق خود را محفو میدارنـد و
نمیتوانند نکات مندرج در قسمت اول نامه دهم مارس جنابعالی را قبول نمایند.
اعضا معتقدند که انعقاد جلسهای با شرکت ملی نفت ایران در اسرع وقت به نفع همه طرفها خواهد بـود و از
من خواستهاند که پیشنهاد نمایم در محلی که برای همه مناسب باشد در ظرف هفتـهای کـه آغـاز آن  13مـارس
است ،صورت گیرد .اگر جنابعالی موافق هستید لطفاً به بنده اطالع دهید که چه تاریخ و محلی برای شـرکت ملـی
نفت ایران مناسب خواهد بود.
اعضا از من خواستهاند به اطالع جنابعالی برسانم که از تصمیم شرکت ملی بر اینکه حاضرند با شـرکتهـای
عضو کنسرسیوم مانند مشتریان طراز اول خود رفتار نمایند ،خوشوقتند و لذا اعضای کنسرسیوم بهطور انفـرادی یـا
این موضوع را با جنابعالی مورد مذاکره قرار دادهاند یا خواهند داد.
 .300این نامه ثابت میکند که در زمان ذیربط ،خواهانها نامه مورخ دهم مارس  33[ 3323اسفندماه ]3102
را بهعنوان رد و نفی قرارداد تلقی نمیکردند .خواهانها ضمن محفو داشتن حقـوق خـود و رد ادعـای [شـرکت
نفت] دایر بر اینکه قرارداد بهزودی پس از تاریخ اجرای آن به واسطه عدم رعایت ادعایی برخی از مقررات اساسی
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آن از طرف آنها غیرعملی گردید ،نامه شرکت نفت را بهعنوان پیشنهادی برای مـذاکره دربـاره قـرارداد جدیـدی
میدانستند که در آن قرارداد فروش و خرید فسخ و به جـای آن قـراردادهـای فـروش انفـرادی منعقـد مـیشـد.
خواهانها با ذکر اینکه مذاکرات باید در مورد کلیه موضوعات و ادعاهای مرتبط با فسخ قـرارداد فـروش و خریـد
انجام شود ،صریحاً اصولی را که در نامه مورخ دهم مارس  33[ 3323اسفندماه  ]3102ذکر شـده بـود ،بـهعنـوان
اساس مذاکرات قبول کرده و از پیشنهاد شرکت نفت دایر بر اینکه شرکتها را بهعنوان مشتریان طراز اول خـود
تلقی خواهد کرد ،استقبال نمودند .آنها حتی ذکر کردند که قبالً مذاکراتی در این باره با چند شـرکت آغـاز شـده
است .در واقع ،هر دو طرف معترفند که بعد از آن یـک رشـته قرارداهـای فـروش بـین شـرکت نفـت و اعضـای
کنسرسسیوم به صورت انفرادی منعقد گردید که تا اواخر ماه نوامبر  3323که بحران ناشی از اشغال سفارت امریکا
در تهران و توقیف اتباع و دیپلماتهای امریکایی در آن ،موجب قطع روابط بین دو کشـور گردیـد ،اجـرا مـیشـد.
همچنین در این امر هم اتفاقنظر وجود دارد که تا نوامبر  ،3323مذاکراتی درباره مسائل مختلف مربوط بـه فسـخ
قرارداد فروش و خرید صورت گرفت.
 .301نمیتوان جداً ادعا کرد که خواهانها ،در این مورد به اکراه عمل و مهمتر اینکه از ذکر چنین ادعـایی،
خودداری کردهاند .رویدادهای انقالبی را که سرانجام به استقرار دولت اسالمی منتهی گردید ،نمیتوان همانند یک
تغییر سیاسی در رأس دستگاه دولتی شمرد .این رویدادها تمام الگوی روابط اجتماعی در کشور را بهکلی دگرگـون
ساخت .در این جریان ،حقوق مردم نسبت به منابع طبیعی کشور و در نتیجه نظام حقـوقی صـنعت نفـت یکـی از
مسائل مهم انقالب گردید .خواهانها به نحو واقعبینانهای تشخیص دادند که برای آنها دیگر خرید نفت ایران در
چارچوب قرارداد عملی نیست .ولی قابل توجه است که هم شرکتها و هم ایران در نظر داشتند به فروش و خرید
نفت بر مبنای قرارداد جدیدی ادامه دهند و در واقع این همان چیزی است که اکثر اعضای کنسرسـیوم و شـرکت
نفت انجام دادند.
 .307گرچه این وضع با معامالت قبلی بین طرفین از چندین لحا تفاوت داشت ،بههیچوجه رسم تـازهای در
رابطه آنها نبود .مذاکرات جهت انعقاد قرارداد فروش و خرید در زمینه تحوالت سریع اقتصادی و سیاسی به عمل
آمده بود تا این قرارداد جایگزین قرارداد  3304کنسرسیوم شود .همانطور که در بـاال نشـان داده شـد ،تاریخچـه
اجرای قرارداد مزبور مملو از اقدامات خالف مقررات قرارداد است .با رضایت طرفین که کم و بیش با بیمیلی ابراز
میشد ،این اقدامات تمامی چارچوب قرارداد را عمیقاً تغییر دادند.
 .301احتراماً اصل مندرج در ماده  03قرارداد که طبق آن «خاتمه دادن به قرارداد یا هرگونـه تغییـری در آن
پیش از تاریخ انقضا منوط به توافق طرفین خواهد بود» بالمآل رعایت گردید و مسـلماً بایـد گفـت کـه در مـارس
[ 3323این اصل] هنوز معتبر بوده است .ولی این نیز روشن است که این اصل به روش بسـیار خاصـی از طریـق
یک رشته ترتیبات بالفعل اعمال گردید که عمالً حتی بعد از اعتراض یا اعالم حفظ حقوق توسط طـرفین رعایـت
میگردید.
 .300بررسی دقیق نامههای مبادله شده در تاریخ  32و  01مارس  33[ 3323اسفندماه  02و  1فـروردینمـاه
 ]3102بین طرفین و نیز آن رفتار طرفین قبل و بعد از مبادله این نامهها ،نشان میدهد کـه طـرفین در آن موقـع
توافق کردند که قرارداد را که در نتیجه فورسماژور به حالت تعلیق درآمده بود ،احیا نکنند .ولی این توافق ،توافقی
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بالشرط نبود .هر دو طرف تشخیص میدادند که باید بین منافع آنها سازشی به عمل آید و همانطور که در نامه
 01مارس ذکر شده بود ،قرار بود این سازش و همچنین موضوعات دیگر ناشی از فسخ قرارداد موضـوع مـذاکرات
بعدی باشد .سرانجام چنین مذاکراتی صورت گرفت و بدون شک به پرداخت غرامت بابت زیان کنسرسیوم کـه در
همان نامه بدان اشاره شده ،منتهی میگردیده است .هرگاه [زیان کنسرسیوم] به ترتیب مشابه دیگـری کـه بـرای
شرکتها قابل قبول باشد ،جبران نمیشـد ،مـذاکرات بـه هـر نتیجـه دیگـری مـیانجامیـد ،در حکـم دارا شـدن
غیرعادالنه ایران و شرکت نفت و زیان غیرعادالنه شرکتها میبود.
 .304به نتیجه نرسیدن مذاکرات قبل از نـوامبر  3323و قطـع آن در اثـر حـوادثی کـه در آن مـاه روی داد،
خواندگان را از تعهد خود نسبت به جبران زیانی که کنسرسیوم محتمـل گردیـده ،مبـرا نمـیکنـد .ایـن موضـوع،
صرفنظر از اینکه حوادث مزبور از لحا حقوقی طبق اظهار خواندگان فورسماژور یا طبق ادعاهـای خواهـانهـا،
اعمال دولت ایران که متضمن مسئولیت بینالمللی برای ایران است خوانده شود ،صادق اسـت .بنـابراین ،در ایـن
مورد دیوان نه ملزم است درباره این موضوع نظر دهد و نه الزم است که قانون ماده واحده را که قبل از به موقـع
اجرا در آمدن آن ،قرارداد به صورت سند مردهای در آمده بود ،بررسی کند .در هر حال ،ایران این قانون را مصادره
نامیده و باید با توجه به این مفهوم تجزیه و تحلیل شود.
 .1قضیه مصادره

 .301طبق اظهار خواهانها «فسخ قرارداد سال 3321از طرف خوانـدگان نـهتنهـا نقـض یـک قـرارداد الـزامآور
بینالمللی بوده است ،بلکه مصادره غیرقانونی حقوق و عالیق مالی شرکتهای عضـو کنسرسـیوم هـم محسـوب
میگردید» .خواهانها در تأیید این اظهارات کوشش زیادی میکنند که ثابت نمایند حقوق ناشی از قرارداد ،عالیق
مالی میباشد .ایشان همچنین اظهار میکنند که مصادره غیرقانونی بوده ،زیرا همراه با پرداخت غرامت عادله مقرر
در حقوق بینالملل عرفی و نیز عهدنامه مودت نبوده است .خواهانها مضافاً ادعا میکنند که مصادره با نقض ماده
 03قرارداد فروش و خرید و بدون هیچ مجوزی در قوانین ایران صورت گرفتـه اسـت .بـاالخره خواهـانهـا ادعـا
میکنند که در موقع کانلمیکن اعالم شدن قرارداد برخالف بند 0ماده چهار عهدنامه هـیچ روش معقـولی بـرای
پرداخت غرامت پیشبینی نگردید.
 .303همانگونه که در باال تأکید گردید ،فرضیههای اصلی خواندگان این است که به واسطه نقـض مقـررات
قرارداد از طرف خواهانها ،قرارداد غیرعملی یا در نتیجه فورسماژور به نحوی عقیم گردیده بود که در پایان سال
 3323دیگر موجودیت نداشت .با این وصف ،اگر دیوان این اظهارات را نپذیرد ،خواندگان میگوینـد کـه بـا ابـالغ
تصمیم کمیسیون خاصی که به موجب قانون ماده واحده تشکیل یافتـه بـود و طـی آن قـرارداد فـروش و خریـد
کانلمیکن اعالم گردیده بود ،در تاریخ پنجم سپتامبر  34[ 3323شهریورماه  ]3182قرارداد مزبور به طـور قـانونی
فسخ گردید .خواندگان اظهار میدارند که این تصمیم در حکم ملی کردن مشـروع «منـابع طبیعـی ایـران و کلیـه
فعالیتهای مربوط به بهرهبرداری از آنها» بوده است .خواندگان ضمن رد کلیه استدالالت معـارض خواهـانهـا،
سعی دارند ثابت کنند که ملی کردن مزبور ،طبق حقوق بینالملل مشروع بوده اسـت .بـا ایـن اهتمـام ،خوانـدگان
اعتراف میکنند که «نتیجه ملی کردن مشروع ممکن است این باشد که دولـت ملـیکننـده متعهـد بـه پرداخـت
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غرامت گردد»؛ ولی اضافه میکنند که «همین مسأله نیز مورد اختالف اسـت ...و در هـر حـال فقـط در صـورتی
مصداق خواهد داشت که از همه حیث منصفانه باشد .از جمله جهاتی کـه در ایـن خصـوص بایـد ملحـو گـردد،
انتظارات مشروع هر دو طرف می باشد ...و باید در این خصوص به حداقل استاندارد که در عمل دولتها مـنعکس
شده و به مفهوم «انصاف» که در آن تمام تاریخچه روابط بین دو طرف ملحو گشته ،توجه کرد» .خواندگان ادعا
میکنند که «خواهانها نه مالی داشتهاند و نه تأسیساتی» که مستلزم پرداخت غرامتی باشد ،زیـرا حـق قـراردادی
خرید نفت و پاالیش آن ،حق مالی که قابل مصادره شدن باشد ،نیست .بهعالوه ،خواندگان به چند دلیل پرداخـت
هرگونه غرامت احتمالی بابت عدمالنفع را رد میکنند ،از جملـه ایـنکـه در دعـاوی مربـوط بـه مصـادره مشـروع
[پرداخت غرامت] مسموع نیست و نیز اینکه خواهانها در آن شرایط نمیتوانستند انتظار دریافت منافع غیرخیـالی
در آینده داشته باشند.
 .311دیوان مالحظه میکند که طبق اظهار خواهانها ،مصادره ادعایی با رد و نفی قرارداد طـی نامـه مـورخ
دهم مارس  33[ 3323اسفندماه  ]3102شرکت نفت تحقق یافته است .دیوان قبالً نظر داده که این نامه را نبایـد
بهعنوان رد و نفی قرارداد تعبیر کرد ،بلکه مبادله نامههای مـورخ  32و  01مـارس 33[ 3323اسـفند مـاه  3102و
سوم فروردینماه  ]3102متضمن توافق طرفین درباره فسخ قرارداد  3321بود ،با این تفاهم که پیامدهای حقـوقی
و مالی چنین فسخی ،از جمله غرامت قابل پرداخت به خواهانها از طریق مذاکرات تعیین گردد .این نظر در حکم
رد این ادعا است که نامه مورخ دهم مارس  33[ 3323اسفندماه  ]3102اقدام به مصـادره بـوده اسـت .در نتیجـه
الزم نیست که دیوان درباره اظهارات دیگر خواهانها ،بهویژه اینکه حقوق آنها به موجب قـرارداد ،حقـوق مـالی
قابل مصادره شدن بوده ،نظر بدهد.
 .313به دالیل مشابه ،لزومی ندارد که دیوان استدالالت فرعی خواندگان در ارتبـاط بـا موضـوع مصـادره را
بررسی کند ،زیرا اقداماتی که خواندگان به طور فرضی مصادره قلمداد کردهاند پس از تفاهم بین طـرفین در مـورد
عدم احیای قرارداد فروش و خرید به عمل آمده و به قراردادی که با مبادلـه نامـههـای مـورخ دهـم و  01مـارس
 33[ 3323اسفندماه  3102و سوم فروردینماه  ]3102منعقد گردیده ،ارتباطی ندارند؛ علیالخصوص اینکه دیوان
ملزم نیست در این باره تصمیم بگیرد که آیا میتواند به اقداماتی که بعد از  33ژانویه  03[ 3323دیماه  ]3103به
عمل آمده ،ترتیب اثر داده و از آنها آثار حقوقی استنتاج کند.
ب) هزینههای تصفیه نفت در پاالیشگاه آبادان
 .3سابقه کلی

 .310ادعای مربوط به هزینههای تصفیه نفت در پاالیشگاه آبادان با ادعاهای قبلی از این لحا تفـاوت دارد کـه
به زیانهایی مرتبط میشود که سالها قبل از حوادثی که منجر به موقوفاالجـرا شـدن قـرارداد فـروش و خریـد
گردید ،وارد شده است .طبق اظهار خواهانها ،زیانهای ادعایی در سال  3320آغاز شد و تا اول ژانویـه 33[3322
دیماه  ]3108یعنی تا موقع رسمیت یافتن اخطار شرکتهای بازرگانی دایر بر اینکه احتیاجات خـود را بـه صـفر
تقلیل خواهند داد ،ادامه یافت .در مورد حقایق مربوط به این ادعا بین طرفین اختالفی نیست.
 .311طبق ماده  4قرارداد و ماده «4ب» قرارداد تصفیه ،شرکتهای بازرگانی متعهد بودند مقدار برنامهریـزی
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شدهای به میزان متوسط روزانه  122/222بشکه نفت خام خریداری شده به موجب قرارداد فروش و خریـد بـرای
تصفیه به پاالیشگاه آبادان تحویل دهند .این مقدار تحویل می شد و مشـمول حـق تقـدم شـرکت نفـت در مـورد
برداشت فراوردههای الزم برای مصرف داخلی بود .شرکتهای بازرگانی حقالزحمه تصـفیهای بابـت هزینـههـای
اداره پاالیشگاه به نسبت کل مقدار نفت خامی که تصفیه میکردند ،میپرداختند .ضریب اختالفی فقط معـادل بـه
اضافه یا منهای  0درصد مقدار برنامهریزی شده مجاز بود.
 .317از تصفیه نفت خام چندین فرآورده متمایز با وزن مخصوص و ارزشهای متفـاوت بـه دسـت مـیآیـد.
معموالً ارزش فرآوردههای سبک (با وزن مخصوص سبکتر ،مانند بنزین هواپیما و نفت سفید) در بـازار بـیشتـر
است .فرآوردههای سنگین (با وزن مخصوص سنگین تر مانند نفت سیاه) کمارزشترنـد .از هـر نـوع نفـت خـامی
فراوردههای گوناگونی با وزن مخصوص بسیار سبک تا وزن مخصوص بسیار سنگین بـه دسـت مـیآیـد؛ ولـی از
بعضی از انواع نفت خام درصد بیشتری فراوردههای تصفیه شده سنگین به دست میآیـد و بنـابراین ،بـه قیمـت
کمتری از نفت خام سبک فروخته میشوند.
 .311تقاضای داخلی در ایران غالباً برای فرآوردههای سبک و بنـابراین بـیشتـر بـرای محصـوالتی بـا وزن
مخصوص کمتر از وزن مخصوص متوسط کل فرآوردههای تصفیه شده در آبادان بـود .طـرفین در موقـع انعقـاد
قرارداد تصفیه این مقدار متغیر را در نظر گرفته بودند .در نتیجه در ماده «4ز» قرارداد مکانیزم تعدیلی پـیشبینـی
شده بود که طبق آن اختالف بین وزن مخصوص متوسط حجم فراوردههای تولیـد شـده در پاالیشـگاه آبـادان و
حجم فراوردههایی که شرکت نفت برداشت میکرد ،به وزن مخصوص متوسط نفت خـام تحـویلی شـرکتهـای
بازرگانی به پاالیشگاه که قیمت نفت خام بهنوبهخود طبق آن محاسبه میگردید ،افزوده یا از آن کسر مـیشـد .در
قراردادها قید شده بود که این اختالف برحسب «درجات ای.پی.آی» 4تعریف خواهد شد ،ولی هـیچ روشـی بـرای
محاسبه تعدیل در قیمت نفت خامی که شرکتهای بازرگانی میپرداختند و به آبادان تحویل میدادند ،پـیشبینـی
نشده بود.
 .0اظهارات طرفین

 .310بنا به اظهار خواهانها ،در عرف تجاری دو روش برای تعیین ارزش مالی تفاوت در وزن مخصـوص نفـت
خام رایج است .یکی از این روشها در ارتباط با اختالفهای زیاد در (درجه) وزن مخصوص و دیگری در رابطه با
اختالفهای کم ( تنها چند دهم درجه) به کار میرود .چون در سال  ،3321اختالف بین وزن مخصـوص متوسـط
نسبتاً کم بود« ،طرفین برای اصالح انحرافـات انـدک از وزن مخصـوص اعـالم شـده ،از عـرف تجـاری پیـروی
میکردند» .ولی در چهار سال بعد ،تحول در مصرف داخلی ایران موجب گردید که شرکت نفت هرچه بـیشتـر از
فراوردههای سبک پرارزشتر برداشت کند .در نتیجه اختالف در وزن مخصوص متوسط به انحرافی برابر  30درجه
رسید .طبق اظهار خواهانها ،در نتیجه آن ،روش مورد استفاده برای تعدیل قیمت ناشی از اختالف وزن مخصوص
 .4وزن مخصوص (ای.پی.آی) یک روش اندازهگیری است که مؤسسه نفت امریکا ( امریکن پترولیوم اینستیتیوت) برای تعریـف میـزان
غلظت فرآوردههای نفتی و نفت خام بر حسب درجه تعیین کرده است.
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متوسط ،برای کاهش هزینههای نفت خام شرکتها همگام با کاهش ارزش فراوردههای دریافتی آنهـا از آبـادان،
بههیچوجه کافی نبود .در نتیجه «عواید (شرکتها) از تصفیه نفت در آبادان از  23سنت سود در هر بشکه در سال
 3321به زیانی بیش از یک دالر در هر بشکه در اواخر سال 3320تنزل کرد ».خواهانها تأکید میکنند کـه ایـن
زیانها باعث معافیت از مالیات نشده ،زیرا  0درصد مالیات متعلقه بر سود که در قرارداد فروش و خرید پـیشبینـی
شده بود ،شامل سود واقعی نشده ،بلکه به سود «فرضی» تعلق میگرفت .بهعالوه ،تحمیل یکجانبه رقم سود 00
سنت امریکا بر فروش نفت خام مانع شد که خواهانها بتوانند زیانهای متحمله از تصفیه نفت خام را جبران کنند.
 .314خواهانها کوشش کردند که شرکت نفت را قانعکنند که روش تعدیل را تغییر دهد .خواهانها جز یـک
رشته پیشنهاداتی که برای تجدیدنظر در نوامبر  3320تسلیم کردند ،پیشنهادی برای تجدیدنظر در ترتیبات آبـادان
دادند «تا [ترتیبات مزبور] یک مبنای با ارزش تجاری برای تصفیه را منعکس نمایـد»؛ ولـی شـرکت نفـت ایـن
پیشنهادات را رد کرد .با توجه به امتناع شرکت نفت از اقدام در ایـن مـورد ،شـرکتهـا تصـمیم گرفتنـد بـا دادن
اخطاری که از اول ژانویه  33[ 3322دیماه  ]3108رسمیت مییافت ،به استفاده از پاالیشگاه آبادان برای تصـفیه
نفت خام خاتمه دهند .خواهانها در جریان رسیدگی حاضر اظهار میدارند که «در سـالهـای 22ــ 3320قـرارداد
تصفیه آشکارا آنطور که قصد طرفین بود ،کار نمیکرد» .طبق اظهار خواهانها ،در حالی که ضررهای فاحشی به
شرکتها وارد می شد ،ایران بر مبنای سودهای فرضی شرکتها از آنها مالیات دریافت میکرد و در همان حـال،
شرکت نفت فرآوردههای پرارزشتر را به قیمتی کمتر از هزینه تمام شده به دست میآورد .خواهانها ادعا میکنند
که خواندگان در اجرای تعهدات قراردادی برخالف حسننیت و قصد مشترک اصلی طرفین و عرف صحیح تجاری
و اصول انصاف عمل کردهاند.
 .311خواندگان بهنوبهخود به موضع قبلی کنسرسیوم دایر بر اینکه در نظر داشتند از حقوق خـود در تصـفیه
نفت خام در آبادان حداکثر استفاده را بنمایند ،اشاره میکنند .شرکتها پـیش از چهـارم ژوییـه  31[ 3324تیرمـاه
 ]3101اظهار نگرانی کرده بودند که انجام ترتیبات الزم برای اجرای پیشنهاد ایران برای استفاده از ظرفیت اضافی
پاالیشگاه آبادان به منظور تصفیه نفت خامی که برای صدور به شرکت نفت تخصیص داده شده ،تجاوز به حقـوق
آنها محسوب میگردید .طبق اظهار خواندگان ،این نگرانی ایران را مجبور کرد که با هزینه بسیار گزافی ،برنامـه
عظیمی را برای افزایش ظرفیت تصفیه در چهار شهر دیگر ،یعنی تهران ،شیراز ،اصفهان و تبریز آغاز نماید .هرچند
خواندگان صریحاً نگفتهاند ،ولی به نظر می رسد که آنها این استدالل را برای توضیح دلیل عدم موافقت شـرکت
نفت با تغییر روش اولیه مورد استفاده طرفین در محاسبه قیمـت نفـت خـامی کـه شـرکتهـا در آبـادان تصـفیه
میکردند ،به کار میبرند.
 .1یافتههای دیوان

 .313اوالً دیوان توجه دارد که طرفین تشخیص میدادند که روش محاسبه تعدیل قیمت ناشـی از اخـتالف وزن
مخصوص ،نه در قرارداد فروش و خرید و نه در قرارداد تصفیه تعیـین شـده و ایـن موضـوع در هـر دو [قـرارداد]
مسکوت مانده است .دیوان همچنین توجه دارد که طرفین از بدو انعقاد قرارداد از روشی که اکنون خواهانها از آن
شکایت میکنند ،استفاده میکردند .بنابراین ،ادامه استفاده از این روش بعد از سال  3320را صرفنظر از زیانهایی
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که خواهانها احتماالً در نتیجه آن متحمل شدهاند ،نمی توان به نقض قرارداد مزبور یا هر قرارداد یا ترتیب ذیربط
دیگری تعبیر کرد.
 .371تنها موضوعاتی که باقی مانده این است که آیا خواندگان به دلیل اثرات نامتعادل ناشی از اعمـال روش
اولیه موظف به قبول تغییری در آن روش بودند ،یا خیر ،یا آنکه آیا خواهانها حقاً میتوانستند انتظار داشته باشند
که در حل و فصل کلی همه ادعاهای ناشی از فسخ قرارداد فروش و خرید این زیانها جبران شود یا خیر.
 .373در مورد موضوع اول ،اشاره خواهانها به حسننیت ،عرف تجاری و انصـاف ،قرینـه روشـنی اسـت از
اینکه ادعای حاضر مبنای قانونی ندارد .همیشه امکان دارد که جزئی از یک معامله خالف انتظار در آید و نتـایج
نامتعادلی به بار آورد .حسننیت و انصاف برای طرفی که از وضعیتی سود میبرد ،لزوماً ایجاد وظیفه نمیکنند کـه
با اصالح قرارداد اولیه ،حداقل در شرایطی که کل قرارداد برای هر دو طرف سودآور است ،موافقت نماید.
 .370در نتیجه ،دیوان معتقد نیست که خواندگان قرارداد فروش و خرید و قراردادهـا و ترتیبـات ذیـربط را در
رابطه با هزینههای تصفیه در پاالیشگاه آبادان نقض کردهاند .دیوان همچنین معتقد است که خواندگان موظف بـه
اصالح ترتیبات مورد توافق قبلی نبودهاند .دیوان موضوع دوم ،یعنی موضوع انتظارات مشروع طرفین طبق قرارداد
مارس  3323را در قسمت زیر بررسی خواهد کرد.
پنج) عناصر خسارت
الف) اظهارات طرفین
 .3خواهانها

 .371خواهانها اظهار میدارند که «ضابطه اساسی حقوقی» که باید در این پروندهها اعمال گردد این است کـه
«آنها حق دارند حکمی برای جبران کامل ارزش حقوقی که از آنها محروم شدهاند ،دریافت کنند» .این گفته در
مورد ادعاهای مختلف آنها به معنای زیر است:
ادعای «الف») مانده وصول نشده پیشپرداختهای خواهانها بابت نفت از سال 3321تا،3320
ادعای «ب») مانده وصول نشده سرمایهگذاریها خواهانها در دارییهایی که در سال  3321به شرکت نفـت
منتقل شده،
ادعای «ج») ارزش حقوق خواهانها در نفت خام برای تمام مدت قرارداد ( 03مارس /3331اول فروردینمـاه
،)3120
ادعای «د») ارزش حقوق خواهانها در فرآوردههای گاز طبیعی مایع برای تمام مدت قرارداد،
ادعای «هـ») ارزش فرآوردههای گاز طبیعی مایع متعلق به خواهانها که در پاالیشگاه بنـدر ماهشـهر ضـبط
شده،
ادعای «و») ارزش فراوردههای تصفیه شده خواهانها که در پاالیشگاه آبادان ضبط شده،
ادعای «ز») حکمی برای جبران خسارت زیانهای گذشته خواهانها در رابطه با پاالیشگاه آبادان.
 .377خواهانها در تأیید این ادعاها ،اظهار میدارند که طبق قاعده مسلم عرفی حقوق بینالملل برای آنکـه
غرامتی کافی باشد باید کامالً جبران منافعی را بکند که طرف مستحق به دریافت خسارت در نتیجه تخلفات طرف
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دیگر از آنها محروم شده است .در مورد یک مؤسسه بازرگانی فعال ،چنین غرامتی معادل ارزش اقتصادی کامـل
حقوق آن مؤسسه یا به عبارت دیگر «ارزش عادله بازار» یـا ارزش «مؤسسـه فعـال اسـت» .آنهـا خـاطر نشـان
میکنند که اعم از آنکه اقدامی که طرف متضرر را از حقوق خود محروم نموده ،نقض قرارداد باشـد یـا مصـادره،
قاعده همان است .طبق اظهار خواهانها ،اصول کلی حقوقی مستنبط از رویه قضـایی داخلـی ،حقـوق بـینالملـل
عرفی و عهدنامه [مودت] کامالً با این قاعده مطابقت دارد .در عهدنامه [مودت] نیز پرداخت غرامت کامل و بهطور
دقیقتر در مورد مصادره ،پرداخت غرامت «معادل کامل مال ضـبط شـده» مقـرر گردیـده اسـت .طبـق عهدنامـه
«اموال» شامل «عالیق مالی» و بنابراین ،حقوق قراردادی میباشد.
 .371خواهانها اصرار میورزند که انگیزه آنها در پذیرش قرارداد فروش و خرید ،تعهد ایران و شرکت نفـت
به انعقاد یک قرارداد مطمئن سودآور برای تأمین نفت خام و فراوردههای گاز طبیعی مایع برای مدت طوالنی بود.
وقتی در سال  3321مجبور شدند از بین ادامه قرارداد مقرون به صرفه کنسرسیوم برای مدت شش سال ،یا مذاکره
برای عقد نوع دیگری قرارداد برای مدت طوالنیتری یکی را انتخاب کنند ،آنها قرارداد درازمدت را برگزیدند .به
نظر آنها « تأمین نفت برای مدت طوالنی مهمترین و با ارزشترین جنبه قرارداد بود».
 .370طبق اظهار خواهانها ،در یک مؤسسه تجاری فعال «ارزش یک قرارداد ویا یک مؤسسه در نهایت بـه
مقدار پولی که طی یک مدت از هریک از آنها عاید میشود ،بستگی دارد» .خواهانها معتقدند که ایـن اصـل در
طبقهبندی سنتی خسارت به ضرر مسلم ) (damnum emergensو عدمالنفـع ) (lucrum cessansتجلـی
یافته است .در پروندههای حاضر ،مبنای حقوقی حق خواهانها برای دریافت خسـارت یـا غرامـت ،هرچـه باشـد،
نتیجه همان است .طبق یک ضابطه قراردادی خسارت ،خواهانها به میزانی استحقاق دریافت خسارت دارنـد کـه
«اگر ایران و شرکت نفت تعهدات خود را طبق قرارداد تا سال  3331اجرا میکردند ،عاید خواهانها مـیشـد» .از
نقطهنظر مصادره «ضابطه عبارت از ارزش عادله بازار حقوق قراردادی مصادره شده در فرآوردههای نفت خام و گاز
طبیعی مایع مورد استحقاق خواهانها تا سال  3331است» .طبق ضابطه دارا شدن غیرعادالنه ،خواهـانهـا حـق
دارند «منافعی را که با اخراج آنها عاید ایران و شرکت نفت شده» دریافت کنند.
 .374خواهانها همچنین تأکید میکنند که طرفین قرارداد فروش و خرید «آشکارا پیشبینی میکردند» کـه
کنسرسیوم «از خرید و فروش نفت خام و فراوردههای گاز طبیعی مایع طبـق قـرارداد سـود خواهـد بـرد» .چنـین
پیشبینی در مقدمه قرارداد بهروشنی منعکس شده است .در [مقدمه] ضمن سایر مطالب چنین آمده است که ایـن
شرکتها «در موقعیتی قرار داشته و مایلند» که جریان مستمر نفت خام و فراوردههـای ایـران را بـه مشـتریان در
سراسر جهان «در برابر اطمینان و تضمین تحویل و پیشبینی سود معقول» تضمین نمایند.
 .371باالخره خواهانها اظهار میدارند که سابقه شرکتهای بازرگانی که طبـق قـرارداد فـروش و خریـد در
ایران مشغول عملیات بودند ،نشان میدهد که از حقوق خود در نفت خام و فراوردههای گـاز طبیعـی مـایع ایـران
عواید مسلمی به دست میآورند که «ثمره مستقیم قرارداد بود» و آشکارا به وسیله طرفین پیشبینی شده بود و لذا
«عنصرالزم جبران خسارت در اثر نقض قرارداد به شمار میرود» .طی شش سال عمر قرارداد« ،ارزش نفت صادره
به حدود 22میلیارد دالر بالغ گردید که تماماً به قیمتی فروخته میشد که پرمنفعت بود.
 .373بنا به اظهار خواهانها در واقع محاسبه خسارت متحمله دشوار نیست و در این محاسبه فقط سه عامـل
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الزم و هر کدام آنها قابل تعیین است:
یک) عامل مقدار (تعداد بشکههای نفت خام و محصوالت گاز طبیعی مایع که (خواهانها) حـق داشـتند طـی
مدت قرارداد دریافت نمایند)،
دو) عامل منفعت (منفعتی که از هر بشکه عاید [خواهانها ] میگردید) ،و
سه) عامل تنزیل (تبدیل منافع گذشته و آینده به ارزش فعلی آنها).
 .311هرچند مسأله تعیین مقدار در مرحله دوم رسیدگیها مورد بررسی قرار خواهد گرفت ،روشـی کـه بـرای
تعیین هریک از سه عامل فوق باید به کار رود ،در لوایح خواهانها و همچنین در جلسه استماع بهتفصیل تشـریح
گردیده است .عامل مقدار به ذخایر موجود درمناطق نفتخیز ایران که مشمول قرارداد است و به پـیشبینـیهـای
مربوط به حداکثر میزان تولید مؤثر بستگی دارد .خواهانها در مورد عامل منفعت معتقدند که  00سنت سودی کـه
ایران و شرکت نفت به طور یکجانبه تحمیل کردهاند ،حداقل سود را برای نفت خام به دست داده که منافع محقق
دیگری که در اثر رد و نفی قرارداد فروش و خرید از دست رفته ،باید به آن اضافه شود .در مورد فراوردههـای گـاز
طبیعی مایع ،مشابه حداقل سود را میتوان از میانگین سودی که در مدت قرارداد عاید خواهـانهـا مـیشـده ،بـه
دست آورد .در واقع ،خواهانها متذکر میشوند کـه ایـن سـود فـوقالعـاده ثابـت و در حـدود  32درصـد فـروش
فراوردههای مزبور بوده است .در مورد عامل تنزیل ،روش تنزیلی که عموماً در عرصـه بازرگـانی و مـالی پذیرفتـه
شده و در دسترس میباشد ،بهآسانی قابل استفاده است.
 .0خواندگان

 .313خواندگان موضوع خسارت قابل جبران را با اشاره به سه فرضیه جداگانه مورد بحـث قـرار دادهانـد :نقـض
قرارداد ،ملی کردن مشروع و مصادره نامشروع .با وجود آنکه دیوان این سه فرضیه را رد کـرده اسـت ،بـه خـاطر
روشن شدن مطلب ،همین ترتیب در بندهای زیر رعایت خواهد شد.
 .310در مورد نقض قرارداد ،خواندگان تصدیق میکنند که دعاوی از نوع دیـون ادعـایی (ادعاهـای «الـف»،
«ب»« ،هـ» و «و») اگر ثابت و مدلل گردد ،علیالظاهر قابل پرداخت می باشد .از طرف دیگـر ،خوانـدگان اظهـار
میدارند که خواهانها در رابطه با ادعای «ز» نقض قرارداد را اثبات نکردهاند .طبق اظهار خواندگان ،شرکت نفـت
صرفاً حق تقدم خود در برداشت فراوردههای نفتی مورد نیاز مصرف داخلی را طبق مفـاد مـاده «4ب»( )3قـرارداد
فروش و خرید اعمال کرده است .هیچیک از مواد قرارداد یا اصل حقوقی دیگری خواهانها را از زیانهایی که در
نتیجه اعمال مادهای از قرارداد متحمل شوند ،مصون نمیداشت .خواهانها باید بپذیرند که بعضی از قسـمتهـای
اینگونه قراردادی که منعقد کرده بودند ،سودآور بوده و برخی دیگر چنین نباشد.
 .311خواندگان از دست دادن ادعایی سودهای آتی (عدمالنفع) را غیر قابل وصـول مـیشـمارند ،زیـرا ارزش
حقوق خواهانها «امر یکسره خیالی و غیرقابل اندازهگیـری اسـت» .در تأییـد ایـن اظهـار یـادآور مـیشـوند کـه
خواهانها از تعیین مقدار نفت مورد درخواست خود برای سالهـای  3328تـا  3322خـودداری کردنـد .بنـابراین،
خواهانها «با رفتار خود» از تعیین میزان «حقوق خود برای سال مشخصی سـر بـاز زدنـد» .مضـافاً طبـق اظهـار
خواندگان بههیچوجه مارژ منفعت معینی تا سال  3331قابل پیشبینی نیست و به هر تقدیر مارژ منفعت تنها زمانی
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به موجب قرارداد قابل توجیه میشد که خواهانها تعهدات مختلفی را که در برابر شرکت نفـت برعهـده داشـتند،
انجام میدادند که انجام ندادند .باالخره اینکه خواهانها «میدانستند که ایران حق داشت از طریق ملی کردن یا
به هر طریق دیگر حقوقی را که آنها به موجب قرارداد  3321داشتند ،تغییـر دهـد» .بنـابراین ،خوانـدگان اظهـار
میدارند که خواهانها حقاً نمیتوانستند انتظار داشته باشند چنین منافعی تا سال  3331ادامه یاید.
 .317خواندگان در مورد ملی کردن مشروع ،اظهار میدارند که «بههیچوجه روشن نیست که حقوق بینالملل
تعهد پرداخت غرامت را قطعی شمارد»[« .پرداخت غرامت] به اوضاع و احوال خـاص دعـوا بسـتگی دارد» .مـثالً
ضابطه «انتظارهای مشروع» اتباع بیگانه ،هنگامی که شرکت خارجی چنین انتظاری نداشته و قـبالً «از بازگشـت
سرمایه خود به قدر کافی» متمتـع گردیـده ،بـه آن شـرکت اجـازه دریافـت غرامـت را نمـیدهـد .هرگـاه کشـور
مصادرهکننده از بابت عمل خود چیزی را «دارا» نشده باشد ،طبق ضـابطه دارا شـدن غیرعادالنـه نبایـد غرامتـی
بپردازد .در هر صورت ،خواندگان اظهار میدارند که هرگاه ملی کردن مشروع باشد «علیاالصـول» غرامـت بایـد
محدود به ارزش اموال عینی (ضرر مسلم « )damnum emergensیا منافع مالی قانونی دیگری باشد کـه بـه
خواهانها تعلق دارد» .بنابراین ،طبق فرضیه مزبور هـیچگونـه ادعـایی بابـت عـدمالنفـع ()lucrum cessans
مسموع نیست .عالوه بر آن ،طبق اظهار خواندگان موضوع ضرر مسلم در دعاوی حاضر جنبه «بهکلی آکادمیـک»
دارد ،زیرا که به موجب قرارداد ،خواهانها هیچگونه مال یا دارایی نداشتند.
 .311خواندگان اظهار می دارند که حتی اگر فرض شود تعهـدی [بـرای پرداخـت غرامـت] وجـود دارد ،ایـن
[غرامت] باید با توجه به کلیه اوضاع و احوال «عادالنه» باشد .لذا باید سرتاسر تاریخچه روابط بین طرفین و رویـه
معمول در صنعت نفت در مد نظر گرفته شود .آنگونه که خواندگان خاطرنشـان مـیکننـد مفهـوم «نـرخ معقـول
بازگشت سرمایه» هرگز در مورد رویه معمول بین ایران و شرکتهای خارجی که دستاندرکار اکتشاف و استخراج
منابع نفت ایران بودهاند ،مالک عمل قرار نگرفته است .خواندگان استدالل میکنند در مواردی که سرمایهگـذاری
شده باشد« ،ضابطه غرامت متناسب به معنای بهای خالص دفتری داراییها مورد قبول واقع شـده اسـت» .بـرای
نمونه چنین ضابطهای در خود قرارداد فروش و خرید در رابطه با جبران سرمایهگـذاری کنسرسـیوم طبـق قـرارداد
سال 3304اعمال گردید .بهعالوه ،چنین غرامتی می بایست از طریق تهاتر یا اعتبارات درازمدت بدون بهره وصول
شود .بدین ترتیب خواندگان اظهار میدارند که در مورد ادعاهای حاضر نمیتوان به همان ترتیب عمل کـرد ،زیـرا
خواهانها به موجب قرارداد هیچگونه سرمایهگذاری نکردهاند.
 .310در مورد مصادره نامشروع ،خواندگان تصدیق میکنند که ضرر مسـلم قابـل وصـول مـیباشـد و حتـی
«گفته شده است که عدمالنفع هم می تواند مورد بررسی قرار گیرد» .خواندگان با مطلب اخیرالذکر موافق نیسـتند،
ولی معتقدند که در هر حال ،به دالیل زیر غرامت عدمالنفع در مورد پروندههای حاضر مصداق ندارد )3 :خواهانها
هیچ نوع سرمایهگذاری نکردهاند؛  )0عمالً یک رشته ترتیبات موقت و کوتاهمدت جایگزین قرارداد فروش و خریـد
شده است؛  )1در واقع به علت وقایع 23ـ02[ 3322ـ ،]3102قرارداد عقیم شده بود؛  )4تحت آن شرایط خواهانها
واقعاً نمیتوانستند انتظار داشته باشند که همان مارژ منفعت را تا سال  3331حفظ کنند؛  )0ایران مـیتوانسـت بـا
استفاده از قدرت قانونگذاری خود در هر زمان به قرارداد فروش و خرید خاتمه دهد؛  )8محاسـبه ضـررهای مزبـور
بهکلی موهوم و پنداری است؛  )2نمیتوان چنین فرض کرد که خواهانها قادر نبودند مقادیر نفت مورد نیاز خود را
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جز ایران از جایی دیگر تأمین نمایند ،یا با خرید از جای دیگر متضرر میگشتند.
 .314به عبارت دقیقتر ،خواندگان به این واقعیت اشاره میکنند که خود خواهانها اصرار مـیورزنـد کـه بـه
موجب قرارداد سال 3321حق داشتند نهتنها ساالنه مقداری نفت بخرند ،بلکه این حق را نیز داشتند که ابداً نفتـی
نخرند .در واقع ،خواهانها از تعیین مقادیر ثابت نفتی که قرار بود طی سالهای  3328تـا  3322خریـداری کننـد،
امتناع کردند .در نتیجه طبق اظهار خواندگان [ ،خواهانها] نمیتوانند «بر این اساس که قادر بودند تمـامی تولیـد
نفت ایران تا سال [ 3332کذا] را برداشت کنند ،ادعای عدمالنفع بنمایند» .طبق اظهار خوانـدگان مبلـغ  00سـنت
امریکا برای هر بشکه البته فقط درباره نفت برداشتی قابل اعمال بوده و بنابراین به همان اندازه کـه مقـادیر نفـت
خریداری [خواهانها] در آینده موهومی بوده[ ،این سود نیز] جنبـه خیـالی دارد .عـالوه بـر آن ،خوانـدگان اظهـار
میدارند که  00سنت مارژ منفعت نبوده ،بلکه تخفیفی از قیمت اعالن شده است که خود در ارتباط با قیمت بـازار
قابل تغییر است.
 .311باالخره خواندگان اظهار میدارند که در کلیه نظامهای حقوقی که صدور حکم بابت عدمالنفـع را مجـاز
میداند ،صدور حکم موکول به ایفای شرایط دقیقی ،از جمله شرایط زیر است :طرفی که ادعای عـدمالنفـع کـرده
باید ثابت کند که تعهدات خود را کامالً انجام داده و آنها را نقض نکرده است ،باید ثابت کند کـه ضـرر مسـتقیماً
ناشی از موارد نقض از ناحیه طرف دیگر میباشد و ملزم اسـت خسـارات متحملـه را کـاهش دهـد .طبـق اظهـار
خواندگان ،هیچیک از این شرایط در پروندههای حاضر تحقق نیافته است .طبق اسـتدالل خوانـدگان ،خـود زیـان
اثبات نگردیده ،زیرا برای کنسرسیوم مقرون به صرفه بوده که در موقعی که قیمت نفت در بازار منطقـه کـمتـر از
قیمت رسمی در ایران است ،از ایران نفت نخرد .به عالوه ،طبق اظهار خواندگان ،در مواردی که حکم بر عدمالنفع
داده میشود ،حکم تنها محدود به زیانهای متحمله قبل از تاریخ رأی بوده و بعد از آن تاریخ جنبه کامالً موهومی
دارد.
ب) یافتههای دیوان
 .3مالحظات کلی

 .313دیوان قبالً ادعاهای دایر بر فسخ قرارداد فروش و خرید از طریق عقیم شدن ،رد و نفـی یـا مصـادره را رد
کرد .بنابراین ،دیوان الزم نمیداند که در مورد استدالالتی که بین طرفین براساس این فرضیهها مبادلـه گردیـده،
اظهارنظر کند .در عوض ،دیوان نظر داده است که طرفین در مارس  3323توافق کردند قرارداد را که در آن موقع
در نتیجه فورسماژور به حالت تعلیق درآمده بود ،احیا نکنند و به منظـور آنکـه بـه قـرارداد رسـماً خاتمـه داده و
موضوعات ناشی از فسخ ،از جمله کلیه دعاوی هر طرف علیه طـرف دیگـر را حـل و فصـل نماینـد ،بـه مـذاکره
بپردازند .چنین توافقی منوط به سه شرط عمده بود و این سه شرط در نامههای متبادله بین طرفین در دهـم و 01
مارس  33[ 3323اسفندماه  3102و سوم فروردینماه  ]3102تشریح شده بود :اینکه شرکت نفت با شـرکتهـای
عضو کنسرسیوم در شرایط مساوی بهعنوان مشتریان طراز اول خود رفتار کند ،اینکه شرکت نفت کلیه قراردادهـا
و تعهداتی را که آسکو و آیروس منعقد کرده بودند برعهده گیرد و اینکه هر ادعایی از ناحیه هریـک از طـرفین از
طریق مذاکره حل و فصل شود.
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 .301طرفین در این مورد اتفاقنظر دارند که طی ماههای بعـد ،حـداقل تـا اکتبـر  ،3323مـذاکرات فعاالنـه
تعقیب ،ولی در اثر حوادثی که در نـوامبر  3323رخ داد ،قطـع گردیـد .بـه همـان دلیـل ،خریـدهای نفـت توسـط
شرکتها ،که طبق قراردادهای انفرادی مجدداً آغاز شده بود ،در همان موقع متوقـف گردیـد .پـس از بیانیـههـای
الجزیره و تسلیم ادعاهای خواهانها به دیوان ،مذاکرات با بعضی از شرکتهای عضو کنسرسیوم از نو آغاز گردید.
برخی از آنان موفق به انعقاد موافقتنامههای حل و فصل شدند که به دیوان تسلیم شد و به صورت احکام مبتنی بر
شرایط مرضیالطرفین به ثبت رسید .اینکه موافقتنامههای مشابهی در پروندههایی که هنوز در دیوان مطرح است،
بین طرفین منعقد نشده ،نشانه نقض این توافق از ناحیه هیچیک از طرفین نیست ،زیرا فرض باید بر این باشد که
مذاکرات طرفین توأم با حسننیت بوده است.
 .303در چنین موردی ،وظیفه دیوان در تعیین خسارت یا غرامتی که یک طرف باید به طرف دیگـر بپـردازد،
این است که معلوم کند طرفین از مذاکرات توأم با حسننیتی که براساس توافق مارس  3323انجام میدادند ،حقاً
چه انتظاری میتوانستند داشته باشند .دیوان برای تعیین این انتظارات مشروع باید کلیه اوضاع و احـوال حقیقـی و
حقوقی ذیربط قضیه را در نظر گیرد .مسلما آنچه حائز درجه اول اهمیت اسـت ،وظـایف و تعهـدات دو طـرف بـه
موجب قرارداد فروش و خرید و کلیه قراردادها و ترتیبات مربوط میباشد .قرارداد نهتنها طبـق مقـررات اولیـه آن،
بلکه همچنین طبق نحوه انجام و به همراه اصالحاتی که عمالً یا قانوناً طی مدت قرارداد تا زمـان تعلیـق آن بـه
دلیل فورسماژور ،در آن به عمل آمده باید تفسیر گردد .سوابق هریک از طرفین در مورد اجرای قرارداد که به این
نحو طی همان مدت تشریح گردیده ،مجموعه دومی از شرایط تعیینکننده را تشکیل میدهد .باالخره کلیه شرایط
مؤثر در اعمال این حقوق و ایفای اینگونه تعهدات به نحوی که در موقع توافـق مـارس  3323قابـل مشـاهده و
پیشبینی بود نیز در تعیین انتظارات مشروع طرفین در موقع چنین توافقی حائز اهمیت است.
 .300مسلم است دیوانی که باید بعد از عدم موفقیت طرفین در رسیدن به سازش از طریق مذاکرات در مورد
ال هریـک از طـرفین ضـمن مـذاکرات
پرونده ای تصمیم بگیرد ،الزم نیست پیشنهادات و امتیـازاتی را کـه احتمـا ً
میدادهاند ،در مد نظر گیرد .دلیل این قاعده واضح است :اینگونه پیشـنهادات و امتیـازات هـدفی غیـر از حصـول
موافقت ندارد و ممکن است با آنچه که هر طرف مشروعاً حق خود می دانسته تفاوت فاحش داشته باشد .از آنجـا
که این پیشنهادات رد شدهاند ،لذا اعتبار خود را بهکلی از دست داده و بیمعنا شدهاند و دیوان دلیلی نمیبیند که در
این مورد از چنین قاعده صحیحی عدول کند .ولی چون دیوان باید انتظارات مشروع طرفین را در مـذاکراتی کـه
طبق توافق مارس  3323آغاز شده بود تعیین کند ،واقعاً دشوار خواهد بود موضوعاتی را که طرفین طی مـذاکرات
خود عنوان نکرده بودند ،بررسی کند .این که یک طرف از مطرح کردن موضوع معینی در مذاکرات خودداری کرده
فیالواقع به ظن قوی دلیل بر این است که انتظار نداشته از طرح آن موضوع طرفی ببندد.
 .301بنا بر انواع مختلف ادعاهایی که خواهانها طرح نمودهاند ،انتظارات مشروع طرفین تفاوت فاحش داشته
است .از این رو ،الزم خواهد بود که هر گروه از این ادعاها به طور جداگانه بررسی شود .در بررسـی آن ادعاهـا ،در
بندهای زیر به چند مالحظه کلی که می تواند در مرحله دوم رسیدگیها برای طرفین مفید واقع شود ،اکتفا خواهـد
شد.
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 .0ادعاهای مربوط به پیشپرداختها و اعتبارات وصـول نشـده و فـرآوردههـای مسـترد نشـده
(ادعاهای «الف»« ،ب»« ،هـ» و «و»)

 .307به دالیلی که قبالً ذکر شده ،خواهانها میتوانستند حقاً انتظار داشته باشـند کـه خوانـدگان مانـده وصـول
نشده پـیشپرداخـتهـای سـرمایهای و غرامـت مـورد توافـق طـرفین (ادعاهـای «الـف» و «ب») و نیـز ارزش
فراوردههای ضبط شده در آبادان و بندر ماهشهر (ادعاهای «هـ» و «و») را به طور کامل پرداخت کنند.
 .1خسارت عدمالنفع (ادعاهای «ج» و «د»)

 .301در رابطه با ادعای عدم النفع در نتیجه تعلیق پیش از موعد قرارداد فروش و خرید و لذا قطع خرید نفت خام
طبق قرارداد ،الزم است دو واقعیت مورد توجه قرار گیرد .اولین واقعیت مربوط بـه مقـررات توافـق مـارس 3323
است .همانطور که قبالً ذکر شد ،خواندگان قبالً تأیید کردند که شرکت نفت آماده بـوده بـا اعضـای کنسرسـیوم
بهعنوان مشتریان طراز اول خود طبق مواد و شرایط مساوی رفتار نمایـد .بـدون تردیـد ایـن یکـی از مهـمتـرین
مقررات این توافق بود .پس از آن پیشنهاد ،شرکت نفت چند فقره قرارداد خرید انفرادی با شرکتها منعقد کرد که
ظاهراً تا موقع بحران نوامبر  3323اجرا می شد .طبق اظهار خواندگان ،شرایط ایـن قراردادهـا مشـابه قراردادهـای
فروشی بود که شرکت نفت با سایر شرکتهایی که عضو کنسرسیوم نبودند ،منعقد کرده بود.
 .300واقعیت قابل توجه دیگر این است که مواد اصلی قرارداد فروش و خرید درباره خرید نفـت خـام یعنـی،
مواد  0و  1در مورد مقادیر نفت خامی که شرکتهای بازرگانی باید میخریدند و ماده  8در مورد تعیین قیمـتهـا
دقیقاً اجرا نشده بود.
 .304باید به خاطر آورد که طبق مواد  0و«1الف» قرار بود که شرکت نفت تا اول سپتامبر [دهم شـهریورماه]
هر سال برآورد مجموع ظرفیت خالص قابل بهرهبرداری برای سال بعد را به شرکتهای بازرگانی اطالع دهد .این
ظرفیت بعد از تعیین احتیاجات مصرف داخلی ایران و «مقادیر مشخص» که شرکت نفت بـرای صـادرات در نظـر
می گرفت ،تعیین می شد .این «مقادیر مشخص» بهدقت در ماده «0ب» قرارداد برای سـالهـای  3321تـا 3323
تعیین گردیده ،قرار بود با استفاده از فرمول پیچیدهای برای سالهای بعد محاسبه شود .طبق ماده «0ج» شـرکت
نفت متعهد بود هر سال مقادیر نفت خامی را که اعضای کنسرسیوم تعیین میکردند ،تولید کند و به آنها بفروشد.
طبق ماده«1ب» این مقادیر باید تا اول اکتبر (نهم مهرماه) هر سال تعیین میشد .در بندهای «د»« ،هــ» و «و»
ماده  1به تفضیل نحوه تعیین سهم شرکت نفت و شرکتها در مواردی که مقدار واقعی نفت خام بیش از مقـداری
که شرکتها تعیین کردهاند ،یا کمتر از برآورد ظرفیت خالص قابل بهرهبرداری باشد ،تشریح شده است.
 .301ترکیب این مواد موازنه حساسی بین حقوق و تعهدات طرفین و سهم هریک از آنها در صدور نفت خام
از ایران ایجاد می کرد .شرکت های بازرگانی نسبت به خرید قسمت اعظم نفت ایران که بعـد از تـأمین احتیاجـات
مصرف داخلی ایران باقی میماند حق مسلمی داشتند .با اینکه مقدار نفتی که شرکت نفت مجاز بود صادر نمایـد
به طور تصاعدی از  022/222بشکه در روز در سال  3321به  3/022/222بشکه در روز در سـال  3323و بعـد از
آن به مقادیر بیشتری هم افزایش مییافت ،معذلک مقدار آن بهدقت تعیین شده بود .ظـاهراً ایـن مـواد بـر ایـن
فرض مبتنی بود که شرکت ها مایل بودند تمام مقادیر اعالم شده را خریداری کنند و آزادی عمل داشتند کـه اگـر
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ظرفیت خالص قابل بهرهبرداری بیش از برآوردهای شرکت نفت باشد مقادیر اعالم شده را افزایش دهند.
 .303هنگامی که شرکتها در سال  3320با اظهار اینکه «عواملی وجود دارد که پیشبینی میزان برداشت را
فوقالعاده مشکل میسازد» از اعالم قطعی مقادیر [نفت برداشتی] خـودداری کردنـد ،ایـن موازنـه بـهطـور قابـل
مالحظه ای به هم خورد .یکی از این عوامل «تحمیل تغییرات در بها و مالیات پرداختی بابت نفـت خـام بـود کـه
هنگام امضای» قرارداد پیش بینی نشده بود .شرکت نفت در پاسخ به این موضع طی نامه مورخ نهـم اکتبـر 3328
[ 32مهرماه  ]3100متذکر شد:
« ...بدینوسیله مطالبی را که در مراحل قبلی به شما اعالم گردیده مجدداً تأکید مینماید .شرکت ملـی نفـت
ایران نمیتواند مقادیر نفت خامی را که از طرف کنسرسیوم اعالم شده ،بـرای آنهـا رزرو کنـد ،مگـر آنکـه
اعضای مزبور مشخصاً تعهد نمایند که این مقادیر را قطعاً برداشت خواهند کرد .از آنجایی که نامه [مورخ 03
سپتامبر3323ـ هفتم مهرماه  ]3100شما متضمن چنین تعهد قطعی نمیباشد لذا بدینوسیله اعالم مینمـاییم
که ما فقط می توانیم مقادیری را به شـما تحویمل دهمی کم پم ا تمامی احتیاومات خودمما م بمرا م مر
داخلی و برا ادرات در دستر باشد (خط تأکید اضافه شد).
همین موضع طی نامههای مورخ هشتم نوامبر  32[3328آبـانمـاه  ]3100و سـوم اکتبـر  33[ 3322مهرمـاه
 ]3108تأیید گردید .در نامه اخیرالذکر ،شرکت نفت تصریح کرد که «چون شرکتهای عضو کنسرسیوم از تعهـد
قطعی برای برداشت مقادیر مشخص نفت خام امتناع ورزیدهاند ،لذا مجبور شدیم که تعهـداتی در قبـال اشـخاص
ثالث تقبل نماییم» و اضافه نمود که «فقط آن مقدار از نفت را که پس از تأمین احتیاجات خودمان جهت مصـرف
داخلی و صادرات باقی بماند» ،میتوانیم به شرکتهای بازرگانی عرضه نماییم .نامه کنسرسیوم در پاسخ بـه نامـه
مورخ نهم اکتبر  32[ 3328ماه  ]3100به دیوان ارائه شده است .عکسالعمل خواهانها به دو نامه دیگر در سوابق
مشهود نیست.
 .341در مــورد الــزام شــرکتهــای بازرگــانی بــه برداشــت کلیـه مقــادیر نفــت اعــالم شــده ،بـین طــرفین
اختالفنظروجود دارد .طبق اظهار خواهان ها ،مقادیر اعالم شده صرفاً نمایانگر مقادیری بـود کـه در نظـر داشـتند
برداشت نمایند و آنها این حق را برای خود حفظ کرده بودند که تمام این مقادیر را خریداری نکننـد .خواهـانهـا
اصرار می ورزند که چنین تعبیری موافق با رویه معمول در صنعت نفت است .بالعکس ،خواندگان اظهار مـیدارنـد
که اعالم مقادیر به منزله تعهد برداشت مقادیر اعالم شده بود .به هر تقـدیر ،همـانطـور کـه در بـاال ذکـر شـد،
خواهانها مقتضی دانستند که از سال  3320به بعد در اعالم مقادیری که در نظر داشتند برداشت نمایند ،ذکر کنند
که بنا بر اوضاع و احوال ،مقادیر مزبور قابل بررسـی و تجدیـد نظـر مـیباشـد .عـالوه بـر آن ،مسـلم اسـت کـه
شرکتهای عضو کنسرسیوم طی سالهای آخر اجرای قرارداد تمامی نفت خامی را که طبق قرارداد حـق داشـتند
برداشت کنند ،برداشت نکردند .در نتیجه ،شرکت نفت مقادیر بیشتری نفت خام از آنچه در قرارداد پیشبینی شده
بود ،صادر میکرد .مهمتر آنکه شرکت نفت دیگر احتیاجـات شـرکتهـا را بـر نیازهـای سـایر خریـداران مقـدم
نمیشمرد.
 .343این حقایق نشان میدهد که تعیین زیان ادعایی شرکتها در نتیجه عدم اجرای کامل قرارداد فـروش و
خرید طی مدت تعیین شده ،با اطمینان الزمی که دیوان بتواند نظر دهد که منافع مـورد ادعـا در حـدود انتظـارات
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مشروع طرفین بوده ،بهسهولت امکانپذیر نیست .حتی اگر عناصری که خواهانها ذکر کردهاند ذیـربط و مسـتدل
هم میبودند ،مبنای صحیحی برای دادن چنین نظری به دست نمیدادند.
 .340در رابطه با فروش فراوردههای گاز طبیعی مایع که در تمام مدت قرارداد فروش و خرید طبق مفاد ماده
 30اجرا گردید ،دشواریهای فوقالذکر وجود ندارد .ولی دیوان از اینکه فروش این فراوردههای بـه شـرکتهـای
بازرگانی طبق قراردادهای انفرادی ،بعد از توافق مارس  3323ادامه یافته و اگر وضع چنین بوده ،این فروشها بـا
چه شرایطی صورت گرفته است ،اطالعی ندارد.
 .341منظور از این مالحظات آگاه کردن طرفین از روشی است که دیوان در موضوعات مطروح در ادعاهـای
«ج» و «د» با توجه به اطالعات محدودی که طرفین در اختیار دیوان گذاشتهاند ،دنبال میکند .در مرحلـه بعـدی
رسیدگی ها ،طرفین باید این اطالعات را با تمام دادههایی که انتظارات مشروع ادعـایی آنهـا را در مـارس 3323
توجیه کند ،همراه با آنچه که برای برآورد دقیق مبالغ درخواستی در ادعاها و ادعاهای متقابل ضرورت دارد ،تکمیل
نمایند.
 .7خسارات متحمله در پاالیشگاه آبادان (ادعای «ز»)

 .347به دالیلی که قبالً ذکر شد ،دیوان معتقد است که خواندگان در ارتباط بـا موضـوع هزینـههـای تصـفیه در
پاالیشگاه آبادان از سال  3320تا  ،3322قرارداد را نقض نکردهاند .بنابراین ،در مرحله بعدی رسیدگیها در صورتی
که خواهانها بخواهند ،الزم است اثبات کنند که با وجود این نظر ،براساس چه مبنای دیگری مـیتوانسـتند حقـاً
انتظار جبران ادعایی خود را داشته باشند.
شش) حکم

 .341به دالیل پیشگفته ،دیوان داوری به شرح زیر حکم میدهد:
الف) دیوان صالحیت رسیدگی به ادعاهای مطروح در این پرونده را دارد.
ب) خواندگان بابت خساراتی که خواهانها حقاً می توانستند انتظار داشته باشند به دنبال مذاکرات موفقیتآمیز
حل و فصل کلیه موضوعات مربوط به فسخ قرارداد فروش و خرید طبق توافق طـرفین در مـارس  3323وصـول
کنند ،در مقابل خواهانها مسئولند .این انتظارات مشروع شامل وصول اقالم زیر میباشد:
یک) مانده وصول نشده پیشپرداختهای خواهانها بابت نفت طی سالهای 20ـ،3321
دو) مانده وصول نشده سرمایهگذاریهای خواهانها در داراییهایی که در سال  3321به شرکت نفت منتقـل
شده است،
سه) ارزش فراوردههای گاز طبیعی مایع خواهانها که در پاالیشگاه بندر ماهشهر ضبط شده است،
چهار) ارزش فراوردههای تصفیه شده خواهانها که در پاالیشگاه آبادان ضبط شده است،
ج) غیر از موارد مذکور در بند «ب» فوق ،دیوان در مورد اینکه آیا و تا چه حد خواهانهـا مـیتوانسـتند حقـاً
انتظار وصول خسارات ادعایی ناشی از تعلیق پیش از موعد قرارداد فروش و خرید را داشته باشند یا خیـر ،پـس از
آنکه به طرفین فرصت داده شد که درباره این موضوع لوایح توجیهی کاملتری ارائه دهند ،تصمیم خواهد گرفت،
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د) ادعای مربوط به نقض قرارداد در رابطه با هزینههای تصفیه در پاالیشگاه آبادان رد میشود .با ایـن حـال،
خواهانها در صورت تمایل می توانند در مرحله بعدی رسیدگیها این مطلب را عنوان کنند که براساس چه مبنای
دیگری میتوانستند حقاً انتظار جبران زیانهای ادعایی خود در پاالیشگاه آبادان را داشته باشند.
هـ) دیوان درباره برنامه رسیدگیهای بعدی این پروندهها طی دستورهای جداگانهای تصمیم خواهد گرفت.
الهه ،به تاریخ  37ژوییه برابر با  01تیرماه 3100
میشل ویرالی ـ رئیس شعبه سه

چارلز براوئر

پرویز انصاری معین

نظر موافق

موافق با قسمتی و مخالف با قسمت دیگر

پرونده شماره  21ـ شعبه یک
حکم شماره 851ـ21ـ5
خواهانها :استارت هاوزینگ کورپوریشن ،استارت سیستمز اینک ،استارت هاوزینـگ اینترنشـنال
اینک
خواندگان :دولت جمهوری اسالمی ایران ،بانک مرکزی ایران ،بانک عمران ،بانک ملت
تاریخ3100/4/07 :
حکم نهایی
حاضران

از طرف خواهانها :آقای هنری بناک ،رئیس هیأت مدیره استارت هاوزینگ کورپوریشن
آقای ریچارد باسکوک مدیرعامل استارت هاوزینگ کورپوریشن
آقای لوئیز واینفلد رئیس امور مالی استارت هاوزینگ کورپوریشن
آقای استیفن آر .کی وکیل
آقای ژان فالوین اللیو مشاور حقوقی
آقای یورگن دوهم مشاور حقوقی
آقای حمید صبی مشاور حقوقی
آقای رابرت دیالف مشاورحقوقی
آقای مارک ج .گلدستاین مشاور حقوقی
آقای ادوارد تی .شور مشاور حقوقی
از طرف خواندگان :آقای محمد کریم اشراق ماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
آقای خلیل خلیلیان مشاور حقوقی نماینده رابط
آقای ناصر علی منصوریان مشاور حقوقی نماینده رابط
آقای مجتبی کزازی نماینده خواندگان
آقای مهدی معین فر نماینده وزارت مسکن
آقای احمد حجازی مشاور مالی خواندگان
آقای اکبر انصاری مشاور مالی خواندگان
آقای رضا معتمدی مشاور حقوقی خواندگان
آقای محسن غفاری مشاور فنی خواندگان
آقای محمد علی موحد نماینده بانک ملت
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خانم گیلیارد کسرایی دستیار نماینده بانک ملت
آقای محمد اختراعی صناعی ماینده بانک مرکزی ایران
سایر حاضران :آقای جان آر .کروک نماینده رابط ایاالت متحده امریکا
فهرست مندرجات
بند

الف) گزارش کارشناس و نظرات طرفین
اول) قرار اعدادی صادره در این پرونده
دوم) جریان ارزشیابی
سوم) جلسه استماع موضوع بند  4ماده  02قواعد دیوان
چهارم) خواستههای طرفین
پنجم) مفاهیم ،روشها و نحوه عمل کارشناس در ارزشیابی
 .3مفهوم «ارزش عادله بازار» از لحا نظری
 .0تعدیالت در تعیین «ارزش عادله بازار»
 .1پیش فرضهای مبنای ارزشیابی
 .4مراحل ارزشیابی
ششم) نتایج حاصله از ارزشیابی
 .3نتایجی که کارشناس به دست آورده
« .0ارزیابی کلی»کارشناس
هفتم) وضعیت مالی شاهگلی در تاریخ  33بهمنماه  13( 3102ژانویه )3322
 .3تراز آزمایشی بهعنوان نقطه شروع
 .0تعدیالت در تراز آزمایشی
الف) تعدیالتی که کارشناس انجام داده
ب) نظرات خواهانها درباره تعدیالت
ج) در خواستهای خواندگان در مورد تعدیالت
یک .حقالزحمه شرکتهای وابسته به آذرنیا
دو .حقالزحمه شرکتهای وابسته به استارت
سه .وامهای استارت (پرداختیهای خارج از ایران)
چهار .شرط افزایش بها
پنج .تصحیح حساب بانکی نزد چیسمنهتن بنک
شش .بدهی به شرکت آرانکو
هفت .پرداخت به فروشندگان مصالح و پیمانکاران

3
8
33
30
32
32
03
08
13
12
12
13
42
42
03
03
04
00
08
02
03
81
84
80
88
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هشت .بدهیهای ناشی از اجرای قوانین
نه .مالیات عملکرد سالهای  3322و 3323
ده .تعدیالتی که کارشناس در مورد آنها سکوت اختیار کرده است
یازده .وثیقه آزگارا
دوازده .تعدیالت در حساب سفتههای دریافتنی
سیزده .اضافه برداشت از حساب نزد بانک عمران
چهارده .وصولیهای آتی
پانزده .خاکبرداری و اجارهبهای زمین مربوط
هشتم) عواید آتی
 .3مقدمه
 .0آپارتمانهای آماده فروش یا فروش مجدد بعد از  33بهمنماه  13( 3102ژانویه )3322
 .1استرداد وجه به خریدارانی که آپارتمانهایشان مجدداً فروخته شده
 .4زمان فروش آپارتمانها
 .0قیمت آپارتمانها
الف) قیمت آپارتمانهای فروخته شده
ب) قیمت آپارتمانهای آماده فروش یا فروش مجدد
 .8شاخصها
 .2محوطههای پارکینگ اضافی
 .2ماشینآالت سنگین ساختمانی
 .3خالصه
نهم) هزینههای آتی
 .3نحوه عمل کارشناس
 .0هزینه زمین
 .1هزینههای ساختمانی
 .4هزینههای عمومی و اداری
 .0هزینههای واگذاری آپارتمانها و خدمات شهری
 .8هزینههای فروش
 .2هزینههای شرکت سازنده ساختمان
 .2سایر اقالم هزینه مورد بحث توسط خواندگان
الف) عوارض نوسازی شهرداری ،مالیات اراضی بایر و جریمه نداشتن پروانه ساختمان برای سایت
شماره 3320
ب) کارمزد وصول بانک عمران
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82
82
23
20
21
24
20
28
22
22
22
34
32
322
323
323
313
312
340
342
343
302
302
303
320
320
323
321
328
322
322
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 .3توزیع هزینههای آتی برحسب زمان
 .32خالصه
دهم) ارزش عادله بازار
 .3نرخ تنزیل
 .0ارزش عادله بازار
یازدهم) سهم خواهان از ارزش شاهگلی و استارت کانستراکشن در تاریخ  33بهمنمـاه 13(3102
ژانویه )3322
 .3ارزش شاهگلی
الف) سود حاصل از فروش پروژه
ب) هزینههای انحالل
ج) مالیاتها
د) سهام سرمایه
هـ) خالصه
 .0ارزش استارت کانستراکشن
 .1مجموع ارزش سهم خواهانها از شاهگلی و استارت کانستراکشن
 .4نرخ ارز
 .0خالصه
دوازدهم) وامها
سیزدهم) ادعاهای متقابل
چهاردهم) بهره
 .3درخواست خواهانها
 .0درخواست خواندگان
پانزدهم) هزینهها
 .3درخواست خواهانها
 .0درخواست خواندگان
ب) تصمیمات دیوان راجع به موضوعات شکلی و سایر موضوعات مقدماتی
اول) مدارک تسلیمی خواندگان در تاریخ  01مهرماه  30(3184اکتبر )3320
دوم) مدارک تسلیمی خواندگان در تاریخ  04آذرماه  30(3180دسامبر)3328
سوم) مدارک تسلیمی خواندگان در تاریخ  32خردادماه (3188هشتم ژوئن )3322
چهارم) درخواست خواندگان برای دیدار مجدد کارشناس از تهران
پنجم) تعدیالت انجام شده توسط کارشناس در جلسه استماع
ششم) درخواست خواندگان راجع به پروندههای مرتبط با پرونده حاضر

323
330
334
330
023
021
024
024
028
022
030
038
032
033
002
004
000
012
044
044
040
048
048
042
042
043
002
000
001
004
000
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هفتم) ادعاهای تخییری خواهانها
هشتم) طرفهای مناسب دعوا
ج) تصمیمات دیوان راجع به ارزشیابی
اول) مقدمه
 .3ضابطه غرامت
 .0اعتباری که دیوان برای نظرات کارشناس قائل میشود
 .1تصمیماتی که دیوان باید اتخاذ نماید
دوم) تصمیمات دیوان راجع به مفاهیم ،روشها و نحوه عمل کارشناس در مورد ارزشیابی
سوم) تصمیمات دیوان درباره تعیین وضع مالی شاهگلی در تاریخ  33بهمنمـاه  13(3102ژانویـه
 )3322توسط کارشناس
 .3حقالزحمه شرکتهای وابسته به آذرنیا
 .0حقالزحمه شرکتهای وابسته به استارت
 .1وامهای اعطایی توسط استارت به صورت پرداختهای خارج از ایران
 .4شرط افزایش بها
 .0تصحیح حساب بانکی نزد چیسمنهتن بنک
 .8بدهی به شرکت آرانکو
 .2پرداخت به فروشندگان مصالح و پیمانکاران
 .2بدهیهای ناشی از اجرای قانون
 .3مالیات عملکرد سالهای 3322و 3323
 .32تعدیالتی که کارشناس راجع به آنها سکوت اختیار کرده است
 .33وثیقه آزگارا
 .30تعدیالت در سفتههای دریافتنی
 .31اضافه برداشت از حساب نزد بانک عمران
 .34وصولیهای آتی
 .30خاکبرداری و اجارهبهای زمین مربوط
چهارم) تصمیم راجع به میزان عواید آتی
 .3عواید حاصل از فروش آپارتمانها
الف) تعداد آپارتمانهای قابل فروش یا فروش مجدد بعد از  33بهمنماه  13( 3102ژانویه )3322
ب) استرداد و جه به خریدارانی که آپارتمانهایشان مجدداً فروخته شده
ج) زمان فروش آپارتمانها
د) قیمت آپارتمانهایی که قبل از  33بهمنماه  13( 3102ژانویه  )3322فروخته شده
هـ) قیمت آپارتمانهایی که بعد از  33بهمنماه  13( 3102ژانویه  )3322فروخته شده
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002
002
082
082
083
081
028
022
020
020
028
022
032
033
030
031
034
030
038
032
032
033
122
123
120
121
121
122
122
123
131
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 .0عواید حاصله از فروش محوطههای پارکینگ اضافی
 .1عواید حاصل از فروش ماشینآالت سنگین ساختمانی
پنجم) تصمیمات دیوان راجع به میزان مخارج آتی
 .3مخارج ساختمان
 .0زمان الزم برای اتمام ساختمان
 .1سایر مخارج
ششم) تصمیم راجع به نرخ تنزیل
هفتم) تصمیم راجع به ارزشیابی شاهگلی
هشتم) تصمیم راجع به استارت کانستراکشن
نهم) تصمیم راجع به وامها
دهم) استحقاق خواهانها به دریافت غرامت بابت وامها
یازدهم) ادعاهای متقابل
دوازدهم) خالصه
سیزدهم) بهره
چهاردهم) هزینه داوری
د) حکم

102
101
104
100
102
113
118
112
148
101
182
181
188
182
120
121

الف) گزارش کارشناس و نظرات طرفین
اول) قرار اعدادی صادره در این پرونده

 .3در پرونده حاضر ،به منظور اتخاذ تصمیم در مورد پارهای مسائل مربـوط بـه صـالحیت و ایـنکـه آیـا دارایـی
خواهانها توسط دولت جمهوری اسالمی ایران («دولت») گرفته شده یا خیر ،یـک قـرار اعـدادی صـادر گردیـده
است 1.در قرار اعدادی مزبور ،سابقه موضوعی پرونده حاضر به شرح زیر توصیف شده است:
«استارت هاوزینگ کورپوریشن شرکت مادر چند شرکت فرعی است که در طـرحهـای سـاختمانی و توسـعه
فعالیت دارند .استارت هاوزینگ کورپوریشن («استارت هاوزینگ») و دو شرکت فرعی ...تماماً متعلق به آن ،یعنـی
استارت سیستمز اینکورپوریتد و استارت هاوزینگ اینترنشنال اینکورپوریتـد ادعاهـایی را اصـالتاً از جانـب خـود و
وکالتاً از جانب شرکتهای خارجی تحت کنترل خویش به طرفیت خواندگان ،بابت خساراتی اقامـه نمـودهانـد کـه
حسب ادعا ،بر اثر رویدادهای حادث در جریان احداث پروژه خانهسازی وسیعی در ایران متحمل شدهانـد (اسـتارت
هاوزینگ و شرکتهای فرعی منبعد مجتمعاً «استارت» نامیده میشوند).
فعالیت خواهانها در ایران در سال  ،3324هنگامی شروع شد که استارت موافقت کرد در برنامه احـداث یـک
مجتمع مسکونی در زمین مواتی مجاور شمال غرب تهران ،مشارکت نماید .منطقه موسوم به فرحزاد حـدود 3022
 .1قرار اعدادی شماره 10ـ04ـ 3مورخ  02آذرماه  33(3180دسامبر «( )3321قراراعدادی»).
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هکتار زمین را در بر می گرفت کـه قـرار بـود در قسـمتی از آن اسـتارت هاوزینـگ مسـتحدثاتی ایجـاد نمایـد و
قسمتهای دیگر توسط سایر شرکتها احداث شود.
در یک رشته قراردادهایی که بین استارت و بانک عمران ( یک بانک توسـعه ایرانـی) در فاصـله دوم نـوامبر
 33[ 3324آبانماه  ]3101تا  32اکتبر  08[ 3320مهرماه  ]3104منعقد گردید استارت تعهد کـرد کـه در فرحـزاد
چند قطعه زمین خریداری نموده و در آنها مجتمعهای آپارتمانی احداث نماید و آنها را به فروش رساند؛ به ایـن
معنا که مالکیت هر واحد آپارتمانی جداگانه به خریداران منتقل شود.
استارت متعهد شد جمعاً  8هزار واحد آپارتمانی در سه مرحله احداث نماید کـه فقـط مرحلـه یـک آن در ایـن
پرونده مورد اختالف میباشد .این مرحله شامل  3822واحد آپارتمانی در هشت ساختمان  08طبقه میباشـد .ایـن
مجتمع آپارتمانی که خواهانها آن را «زمرد» مینامند ،همچنـین شـامل اسـتخرهای شـنا ،زمـینهـای تنـیس و
تسهیالت دیگر بود.
اولین قرارداد مربوط به این پروژه در دوم نوامبر  33[ 3324آبانماه  ]3101بـین اسـتارت هاوزینـگ و بانـک
عمران منعقد شد .به این قرارداد متن قرارداد مفصلتر دیگری (« قرارداد اصلی پروژه») الحاق گردید .قرارداد دوم
نوامبر [ 33آبان] استارت هاوزینگ را ملزم مینمود یک شرکت فرعی یا وابسته خارجی ایجـاد نمایـد کـه قـرارداد
اصلی پروژه را اجرا کند و انجام آن توسط استارت هاوزینگ تضمین شود.
به این ترتیب ،استارت هاوزینگ یک شرکت فرعی سوئیسی به نام استارت اس.آ .ایجاد کـرد در  32دسـامبر
 02[ 3324آذرماه  ]3101قرارداد اصلی پروژه را امضا نمود.
نظر به پارهای الزامات مقرر در مورد اتباع خارجی از نظر کسب اجـازه مالکیـت زمـین و پـس از مشـورت بـا
مقامات بانک عمران ،استارت اس.آ .در  32اکتبر  08[ 3320مهرماه  ] 3104قرارداد اصلی پروژه را به یک شرکت
فرعی ایرانی به نام شرکت آپارتمانسازی شاهگلی («شاهگلی») منتقـل نمـود .آن شـرکت سـپس یـک قـرارداد
الحاقی با بانک عمران امضا نمود .به موجب این قرارداد الحاقی شاهگلی و شش شرکت ایرانی دیگر کلیه حقوق و
تعهدات استارت اس.آ .ناشی از قرارداد اصلی پروژه را با پارهای اصالحات به عهده گرفتند؛ ولی تا آنجـا کـه ایـن
هفت شرکت مطرح است به نظر میرسد فقط شاهگلی در پروژه زمرد دخالـت داشـته اسـت 2.همـراه بـا قـرارداد
الحاقی ،استارت هاوزینگ یک ضمانتنامه حسن انجام کار نیز در  38اکتبر  04[ 3320مهرماه  ]3104امضا کرد که
به موجب آن استارت هاوزینگ ،شاهگلی و شش شرکت ایرانی دیگر متضـامناً در مقابـل بانـک عمـران تضـمین
کردند که تعهدات خود به موجب قرارداد اصلی پروژه را ایفا نماینـد .در قـرارداد اصـلی پـروژه«،پـروژه» بـه کلیـه
عملیات ،نقشهها ،ساختمان و فروش آپارتمانها ،یا سایر کارهای ساختمانی که منوط به تصویب بانک عمران بوده
و می بایست توسط استارت در دو قطعه زمین در فرحزاد انجام می شد ،اطالق شده است .کلمه «پروژه» منبعد بـه
همین معنا به کار میرود.
استارت هاوزینگ از طریق استارت سیستمز اینکورپوریتد و اسـتارت هاوزینـگ اینترنشـنال اینکورپوریتـد و از
 .2دیوان متذکر میشود که شش شرکت ایرانی دیگر که به اتفاق شاهگلی ،قرارداد الحاقی را امضا نمودند ،در جریـان ارزشـیابی توسـط
کارشناس مورد بررسی واقع نشدهاند و ارتباطی با پرونده حاضر ندارند.

810

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

طریق شرکت فرعی تماماً متعلق به شرکت اخیر ،یعنی استارت هاوزینگ گ.ام.ب.ها که در جمهوری فدرال آلمان
تأسیس یافته 23/2 ،درصد شاهگلی را در تملک داشت .از مابقی 02 ،درصد به اتباع ایران .و  1درصـد درصـد بـه
دیگران تعلق داشت.
استارت هاوزینگ همچنین شرکت ایرانی دیگری ،بـه نـام شـرکت سـاختمانی اسـتارت ایـران («استـــارت
کانستراکشن») تأسیس نمـود که جهت انجـام پــارهای امـــور مـــدیریت پـــروژه تشکیـــل یافـت .اسـتارت
هــاوزینـــــگ از طریـــــــق شـــــرکت فرعــــــی تمامــاً متعلــــق بــه خـــــود ،یعنـــــی N & B
 Unternehmensberatung GmbHکه در جمهوری فدرال آلمان تأسیس یافته ،مالـک  322درصـد سـهام
استارت کانستراکشن بود .به موجب قرارداد جداگانهای قرار بود استارت کانستراکشن یـازده و سـه چهـارم درصـد
عواید نقدی حاصل از فروش آپارتمانها را بهعنوان حق مدیریت دریافت نماید .استارت هاوزینگ در نظـر داشـت
3
قسمتی از سود پروژه را از طریق حق مدیریت استارت کانستراکشن کسب نماید».
 .0دیوان براساس مدارک موجود نزد خود ،در قرار اعدادی به این نتیجه رسید که:
«بنابراین ،در این پرونده اثبات شده است که حداقل تا پایان ژانویه  3322دولت ایـران بـه حـدی در حقـوق
مالکانه خواهانها در پروژه مداخله و آن حقوق را تا اندازهای بیفایده کرده بود که باید حقوق مزبور را گرفته شده
4
تلقی کرد».
 .1دیوان با اتخاذ این تصمیم که  33بهمنماه  13( 3102ژانویه  )3322باید بهعنـوان تـاریخ مصـادره تلقـی
شود ،نظر داد که حقوق مالکانه خواهانها را:
« باید مرکب از اموال مادی (عینی) و همچنین حق مدیریت پروژه و تکمیل ساختمان طبـق قـرارداد اصـلی
پروژه و قراردادهای مربوطه و تحویل آپارتمانها و وصول عواید فروش به نحـو مقـرر در قراردادهـای خریـد
5
آپارتمان دانست».
راجع به ارزشیابی حقوق مالکانه مورد مصادره ،دیوان براساس مدارک موجود نزد خود نظـر داد کـه ایـن امـر
متضمن مسائل پیچیده حسابداری و مستلزم کسب نظر از کارشناس حسابداری است .بر این اساس ،دیـوان آقـای
لنارت اسونسون را از مؤسسه رویزیونزفرمن لنـارت اسونسـون انـد کـامپنی (Revisionsfirman Lennart
) Svensson & Co.واقع در مالموی سوئد بهعنوان کارشـناس حسـابداری در پرونـده حاضـر منصـوب نمـود
(«کارشناس»).
 .7دیوان حدود وظایف کارشناس را به شرح زیر تعیین کرد:
« .3کارشناس باید نظر خود را در مورد ارزش شاهگلی در تـاریخ  13ژانویـه  33[ 3322بهمـنمـاه  ]3102از
جمله ارزش خالص پروژه برای شاهگلی و با در نظر گرفتن روش ارزیابی جریان نقدینه تنزیلـی (discounted
) ،cash flowبه نحوی که مقتضی میداند ارائه دهد.
 .3صفحات  1تا  0هر دو متن فارسی و انگلیسی قرار اعدادی.
 .4صفحه  42متن فارسی و متن انگلیسی قرار اعدادی.
 .5صفحه  02متن فارسی و  00متن انگلیسی قرار اعدادی.
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کارشناس باید در گزارش خود به نحوی که مقتضی میداند ،اقالمی را که احتماالً در ادعاهـای متقابـل ذکـر
شده و بررسیهای وی نشان میدهد که آن موارد جزء تعهدات شاهگلی یا پروژه است ،ذکر کند.
کارشناس باید هریک از اقالم عمده مربوط به ادعاها یا ادعاهای متقابل را که نیاز به ادله بیشتر یـا تصـمیم
دیوان نسبت به مسائل حقوقی دارد در پانویسهای گزارش خود یا به طریق مناسب دیگری ذکر کند.
کارشناس باید ادعاهای متقابل را جهت منظور نمودن آن دسته از تعهدات مذکور در ان ادعاها که به شاهگلی
یا پروژه مربوط میشود بررسی نماید و در نظر داشته باشد که دیوان هنـوز هـیچگونـه تصـمیم قضـایی در مـورد
ادعاهای متقابل نگرفته است.
 .0کارشناس همچنین باید نظر خود را در مورد سود خالص احتمالی پروژه در  13ژانویه  33[ 3322بهمنمـاه
 ]3102که استارت هاوزینگ منطقاً از طریق حق مدیریت پرداختی به استارت کانستراکشن مـیتوانسـته دریافـت
کند ،اعالم نماید.
 .1کارشناس باید نظر خود را در این مورد اعالم کند که چگونه مبلغ غرامت احتمالی را که خواهانها مستحق
دریافت آن هستند ،باید تقلیل داد تا دقیقاً نشانگر  02/1درصد منافع شاهگلی باشد که متعلق به خواهانها نیست.
 .4کارشناس همچنین باید نظر خود را بر مبنای  33بهمنماه  13(3102ژانویه  )3322در مورد روش صـحیح
محاسبه وامهایی که برای مقاصد پروژه ،طبق تعریف مذکور در قرارداد اصلی پروژه به شاهگلی داده شـده ،اعـالم
کند .گزارش وی در این رابطه باید شامل اقالم زیر باشد:
الف) مبلغ اصل و بهره متعلقه هریک از وامها ضمن مشخص کردن وامدهنده و وامگیرنده در هر مورد،
ب) میزان مصرف شده هریک از این وامها به منظور پروژه.
 .0کارشناس باید تحقیق کند که وسایل ساختمانی سنگین که در پیوست شماره  14خواهانها ذکر شـده بـه
6
چه شرکتی متعلق است و ارزش آن وسایل در  13ژانویه  33[3322بهمنماه  ]3102را برآورد کند».
 .1دیوان همچنین اعالم کرد که:
«کارشناس حق دارد در صورتی که مقتضی بداند اظهارات هر فرد مطلع را دربـاره پـروژه اسـتماع نمایـد ،بـه
شرط اینکه از طرفین برای حضور در چنین جلسهای به نحو مقتضی دعوت شده باشد.
کارشناس همچنین حق دارد از هریک از طرفین کلیه اسـنادی را کـه بـرای تحقیقـات خـود الزم مـیدانـد،
تحصیل نماید .هریک از طرفین باید بدون تأخیر نسخهای از اسنادی را که در اختیار کارشناس میگذارد به طـرف
دیگر نیز بدهد .در صورتی که طرفی بدون دادن نسخهای از مدارک به کارشناس ،ترتیب معاینـه )(inspection
آن اسناد را توسط وی دهد ،طرف دیگر نیز باید برای معاینه اینگونه اسناد دعوت شود.
......
کارشناس در صورتی که در طول تحقیقات خود اعتقاد حاصل کند که برای ارزیابی صحیح ،شرح وظایف وی
که در باال آمده نیاز به اصالح دارد ویا در صورت مواجهه با هر مشکل دیگر ،مجاز است برای اصالح ،توضیح

 .6صفحات 00ـ 03متن فارسی و  02و  08متن انگلیسی قرار اعدادی.
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یا ارائه طریق به دیوان داوری مراجعه کند».

7

دوم) جریان ارزشیابی

 .0کارشناس ،روش کلی مورد استفاده خود در جریان ارزشیابی را بدین شرح توصیف نمود:
« در موارد الزم ،اینجانب کوشش کردهام که روش ارزشیابی را که بهطور معمول در ارزشیابی شـرکتهـا در
ارتباط با خرید و فروش آزادانه شرکتها اعمال میشود به کار گیرم و این امر مستلزم آن بوده اسـت کـه بـه
طرفین فرصت داده شود نظرات خود را در مورد کلیه قسمتهای مهم ارزیابی ابراز کنند.
طبق نظر من ،در هر مرحله از جریان ارزشیابی به طرفین فرصت منصـفانهای داده شـد کـه نظـرات خـود را
درباره ارزش شاهگلی و پروژه آن ابراز نمایند .کلیه نظرات طرفین ،منجمله پیشنهادات آنها را بـرای اصـالح
یا تکمیل بهدقت مورد بررسـی قـرار دادم و تصـحیحاتی را در گـزارش خـود منظـور نمـودم کـه مبتنـی بـر
استدالالت صحیح و مربوط به موضوع یـافتم .در هـر مـورد کـه نظـرات طـرفین بـا نظـرات مـن اخـتالف
داشت،کوشش کردم نظرات و دالیل آنها را به میزانی از صحت و امانت که امکان داشت ،مدنظر قرار دهم.
هر دو طرف مشاوران مجربی در رشتههای مختلف تخصصی در اختیار دارند .بنابراین در هر مورد که نظـرات
من مورد انتقاد ویا اعتراض واقع شد ،با کمال عالقه استدالالت و مستندات طرفین را مورد بررسی قرار دادم.
همچنین کوشش کردم که دالیل اختالفنظرهای مشخص شده را تشریح و روشن کنم.
این اصل را رعایت کردم که هر طرف همواره باید فرصت پاسخگویی به اطالعات واصله از طـرف دیگـر را،
پیش از آنکه من میزان اهمیت آن اطالعات را در ارزشیابی بسنجم ،داشته باشد».
کارشناس در جریان ارزشیابی ،در موارد متعدد به طرفین فرصت اظهـارنظر داد و طـرفین از ایـن فرصـتهـا
استفاده کرده و اطالعات و اظهارنظرهای فراوانی در اختیار کارشناس قرار دادنـد .کارشـناس همچنـین در ژوییـه
 3324و اوت  3320در شهرهای مالموی سوئد و در سپتامبر  3324در شهر الهه هلند ،جلسات مذاکرات شـفاهی
با طرفین برگزار نمود .همچنین کارمندان کارشناس دو بار از شاهگلی در تهران و یـک بـار نیـز بـه اتفـاق خـود
کارشناس از استارت هاوزینگ کورپوریشن در نیویورک دیدن کردنـد .در جریـان ارزشـیابی ،کارشـناس راجـع بـه
مسائل مختلف از سایرکارشناسان رشتههای تخصصی کسب نظر کرده و نظرات مزبـور را ضـمیمه گـزارش خـود
نموده است.
 .4با این حال ،کارشناس در جریان ارزشیابی با مشکالتی مواجه شده است .این مشکالت عمدتاً ناشـی از آن
بود که طرفین ظرف مدت مقرر توسط کارشناس ،مدارک را تسلیم نمیکردند ویا مدارک مورد درخواست یکـی از
طرفین ،دیرتر از موقع به طرف دیگر تسلیم میشد ویا هر دو طرف از تسلیم اطالعات امتناع میکردند .کارشناس
ضمن قائل شدن اهمیت خاص برای مشکل کتمان اطالعات ،اظهار نمود که:
«از دسترسی فوری و مستقیم اینجانب به اصل پارهای مدارک ممانعت به عمل آمده ،زیرا طـرفین پیشـاپیش
آن مدارک و میزان اهمیت آنها را در امر ارزشیابی مورد بررسی قرار داده بودند .دالیلی برای این باور وجـود
 .7صفحات 01ـ 00متن فارسی و  02و  02متن انگلیسی قرار اعدادی.
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دارد که طرفین تنها منتخبی از مدارک مربوطه را در اختیار قرار دادند .بدین ترتیب ،امکان دارد که پـارهای از
اطالعات مهم از من دریغ شده باشد .بدون شک ،این امر منجر بدان میشود که من کمتر از یک سرمایهگذار
بالقوه در شاهگلی در ژانویه  3322آگاه و آشنا به همه اطالعات باشم.
با توجه به این اوضاع دریافتهام که کوششهای من در مبتنی ساختن ارزشیابی خود براسـاس چنـین مـدارک
ناقص و غیر قابل استفاده و تحریف شده ،مسلماً مرا به سوی تصویر کاذبی از شـرایط واقعـی موجـود در روز
ارزشیابی سوق میداد .در نتیجه ،این اصل را به کار گرفتم که به جای آن مدارک ،اینجانب بایـد تـا حـداکثر
امکان ،ارزشیابی خود را براساس مدارک و اطالعاتی استوار کنم که طرفین امکان تغییر یا دستکاری آنهـا را
جهت انطباق با نیات و مقاصد خود نداشته بودهاند».
 .1از این لحا  ،کارشناس در ارزشیابی خود ،پارهای مدارک تسلیمی خواندگان در اکتبـر  3320را کـه عمـدتاً
مربوط به محاسبه هزینههای آتی بود ،به چند دلیل مورد توجه قرار نداد ،از جمله آنکه مـدارک مزبـور دیـر ثبـت
شده بودند ،تعیین صحت یا سقم آنها به صورت مطمئن امکانپذیر نبود و با پیش فرضهای ارزشیابی کارشناس
نیز منطبق نبودند.
 .3پس از آنکه کارشناس پیشنویس گزارش ارزشیابی خود را به طرفین تسلیم نمود ،یعنـی پـیش از آنکـه
گزارش نهایی خود را در دیوان به ثبت برساند ،خواندگان (در  33بهمـنمـاه  3184برابـر بـا  13ژانویـه  )3328از
دیوان درخواست کردند به کارشناس دستور دهد که مدارک مزبور را در ارزشیابی خود «مـورد توجـه قـرار دهـد».
دیوان در دستور ثبت شده به تاریخ  03بهمنماه  32( 3184فوریه  )3328خود تصمیم گرفت کـه اتخـاذ تصـمیم
درباره این درخواست را موکول به بعد از دریافت گزارش نهایی کارشناس نماید .پس از آنکه گـزارش نهـایی بـه
دیوان تسلیم شد ،خواندگان طی اظهارنظر خود راجع به آن مجدداً از دیوان درخواست کردنـد کـه مـدارک مزبـور
مورد توجه واقع شود ،حال آنکه خواهانها از دیوان درخواست کردند که مدارک مزبور را نادیده بگیـرد .در تـاریخ
اول دیماه  00( 3180دسامبر  )3328دیوان دستوری ثبت نمود و طی آن از جمله نظر داد که:
« با توجه به گزارش نهایی کارشناس و نظرات تسلیمی طرفین و سایر مدارک موجـود ،دیـوان داوری مـدارک
مورد بحث را مد نظر قرار نمیدهد .معذلک دستور حاضر طرفین را از ارائه استدالالت مبنی بـر ایـنکـه پـیش
فرض های ارزشیابی کارشناس صحیح نیست ،باز نمیدارد .در صـورتی کـه دیـوان تصـمیم بـه عـدم پـذیرش
پیشفرضهای ارزشیابی کارشناس بگیرد ،احتمال دارد مقرر نماید که اطالعات گوناگون بیشتری کـه ممکـن
است شامل برخی از مدارک مزبور یا همه آنها شود ،مورد بررسی قرار گیرد».
 .31در تاریخ پنجم خردادماه  08( 3180مه  ،)3328کارشناس گزارش خود را درباره ارزش شاهگلی در تاریخ
 33بهمنماه  13(3102ژانویه  )3322به دیوان تسلیم نمود .خواهانها نظرات خود را راجع به گزارش کارشناس و
مسائل باقیمانده دیگر در  38تیرماه ( 3180هفتم ژوییه  )3328به ثبت رساندند .خواندگان نظـرات خـود را دربـاره
گزارش کارشناس همراه با الیحهای راجـع بـه فـروش ،مسـتندات و پیوسـتهـا در تـاریخ  04آذرمـاه 30(3180
دسامبر )3328به ثبت رساندند 8.یکی از این پیوستها ،گزارش و اظهارنظری است توسط یک مؤسسه حسابداران
 .8در این زمینه ،خواندگان بار دیگر «از دیوان تقاضا دارند که اسناد ارائه شده خواندگان در اکتبر  3320را مورد توجه قرار دهد».
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خبره به نام کوپرز اند الیبرند ) (Coopers & Lybrandدرباره گـزارش کارشـناس .خوانـدگان خاطرنشـان
کردند که نظرات فعلی آنها «باید همراه با اظهارنظرها و مدارک قبلی آنها که به کارشناس تسلیم» و در دیـوان
ثبت گردیده« ،مورد برسی قرار گیرد».
سوم) جلسه استماع موضوع بند  7ماده  04قواعد دیوان

 .33بنا به درخواست خواندگان ،از  03دیماه تا چهارم بهمنماه  33(3180تا  04ژانویـه  )3322جلسـه اسـتماعی بـرای
مقاصد مندرج در بند  4ماده  02قواعد دیوان 9در مورد پرونده حاضـر برگـزار شـد («جلسـه اسـتماع») .در طـول جلسـه
استماع ،اعضای دیوان و طرفین پرونده سؤاالت خود را با کارشناس در میان نهادند .همچنین طـرفین راجـع بـه گـزارش
کارشناس اظهارنظر کردنـد .آقایـان دونالـد آر .چیلـورس و کـریس لیمـار (Mr. Donald R. Chilvers and Mr.
) Chris Lemarاز مؤسسه کوپرز اند الیبرند بهعنوان شهود خبره و آقـای فریبـرز رئـیس دانـا بـهعنـوان متخصـص
اقتصادسنجی کاربردی توسط خواندگان معرفی شدند .خواهانها استقالل مؤسسه کوپرز اند الیبرند را در رسیدگی حاضـر
مورد سؤال قرار داده ،اظهار داشتند که آقای چیلورس سرپرست «واحد پشتیبانی حقـوقی» مؤسسـه مزبـور مـیباشـد .در
پاسخ به این ایراد ،آقای چیلورس اظهار داشت که کار واحد مزبور این است که رقـم ادعاهـا را واقـعبینانـه بسـنجد تـا در
فیصله اینگونه ادعاها کمک کند و این کار بههیچوجه به این معنا نیست که کوپرز اند الیبرند اسـتقالل خـود را فروختـه
است .طرفین و اعضای دیوان از شهود خبره خواندگان سؤاالتی به عمل آوردند .خواهانها اعتراضاتی از جمله بـه قابلیـت
پذیرش برخی مدارک که خواندگان به ضمیمه نظرات خود راجع به گزارش نهایی کارشناس تسلیم نموده بودند ،مطـرح و
استدالل نمودند که مدارک مزبور با تأخیر بسیار به ثبت رسیده است و درخواسـت کردنـد کـه مـورد توجـه قـرار نگیـرد.
خواندگان اصرار کردند که به آنها اجازه استناد به کلیه مدارک تسلیمیشان داده شـود تـا بتواننـد اعتراضـات خـود را بـه
گزارش نهایی کارشناس مدلل نمایند .در تاریخ دوم بهمـنمـاه  00(3180ژانویـه  ،)3322دیـوان تصـمیم خـود را دربـاره
مدارک مزبور که به اتفاق آرا اتخاذ شده بود ،به شرح زیر اعالم نمود:
«دیوان تصمیم خود را در مورد قبول یا عدم قبول مدارک موصوف در اظهاریـهای کـه خواهـانهـا در پایـان
جلسه دیروز تحت عنوان« فهرست مجدد خواهانها از مدارک استنادی خواندگان که در 04آذرماه 30[ 3180
دسامبر  ]3328نزد دیوان ثبت گردیده و قبالً به دیوان یا کارشناس تسلیم نشده بوده است» تسـلیم نمودنـد،
همراه با تصمیم در مورد ماهیت دعوا اتخاذ خواهد نمود .خواندگان مجازنـد کـه در طـول جلسـه اسـتماع بـه
مدارک مزبور اشاره نمایند ،مشروط به این تفاهم که دیوان ممکن است بعـداً تصـمیم بـه عـدم قبـول آنهـا
بگیرد .خواهانها مجازند راجع به مدارک مزبور سؤال و اظهارنظر نمایند و در عین حـال اعتـراض آنهـا بـه
قبول مدارک مذکور محفو خواهد بود .در صورتی که دیوان بعداً تصمیم به قبول پارهای از مدارک مذکور یا
همه آنها بگیرد ،این مطلب را بررسی خواهد کرد که آیا در شرایط موجود در آن زمان ،به خواهـانهـا اجـازه
 .9بند  4ماده  02قواعد دیوان مقرر میدارد که« :به تقاضای هریک از طرفها پـس از تحویـل گـزارش کارشـناس مـیتـوان نظـرات
کارشناس را در جلسهای که طرفها حق حضور و نیز طرح سؤاالت از کارشناس را در آن خواهند داشـت ،اسـتماع نمـود .در ایـن جلسـه
استماع ،هریک ازطرفها میتواند شهود کارشناسی را به منظور ادای شهادت در باب موضوعات مورد اختالف معرفی کند».
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ثبت الیحه معارض بدهد یا خیر».
چهارم) خواستههای طرفین

 .30خواهانها «تقاضا دارند که دیوان نتایج کار کارشناس را کالً قبول و تأیید کند» .کارشناس ارزش عادله بازار
پروژه را در تاریخ  33بهمنماه  13(3102ژانویه  )3322به مبلغ ـ 40204/میلیون ریال تعیین نمود 10.پس از انجام
تعدیالتی در ارزش عادله بازار پروژه که ذیالً تشریح میشود ،کارشناس نظر داد که سهم خواهانها در شاهگلی و
استارت کانستراکشن ،بالغ بر  410میلیون ریال است .عالوه بر این ،کارشناس نظر داد که شاهگلی وامهایی جمعاً
به مبلغ ـ 1400080244/دالر از خواهـانهـا و اسـتارت کانستراکشـن وامـی بـه مبلـغ  8240032دالر از اسـتارت
هاوزینگ کورپوریشن گرفته بود .بنابراین ،خواهانها بهعنوان غرامت بابت سلب مالکیت حقـوق مالکانـه خـود در
پروژه ،مبالغ زیر را خواستارند:
11
الف) مبلغ ـ 803330222/دالر بابت سهم خالص خود در پروژه،
ب) مبلغ ـ 1400080244/دالر بابت وامهای پرداختی خود به شاهگلی ،و
ج) مبلغ ـ 8240032/دالر بابت وام پرداختی استارت هاوزینگ کورپوریشن بـه اسـتارت کانستراکشـن .بـدین
حساب ،جمع خواسته خواهانهاـ 4302030143/دالر است.
 .31خواهانها نسبت به کل خواسته خود از تاریخ  33بهمنماه  13( 3102ژانویه  )3322تـا تـاریخ پرداخـت
مبلغ حکم ،بهره مرکب به نرخ میانگین سالیانهای مطالبه کردهاند که بانکها از آنها گرفتهاند و استدالل میکنند
که حکم به این نوع بهره مطابق حقوق بینالملل و ارزشیابی کارشناس از پروژه میباشد .خواهانها مضافاً حکمی
به مبلغ ـ 0020222/دالر بابت حقالوکاله درخواست و باالخره استرداد سهم خود را از حقالزحمه کارشناس مطالبه
نمودهاند.
 .37خواندگان از دیوان درخواست کردهاند که ادعای خواهانها را رد کند و حکم به تأییـد ادعاهـای متقابـل
آنها بدهد .آنان درخواست کردهاند که دیوان ارزشیابی کارشناس را مردود بشناسد و اظهـار داشـتهانـد کـه ارزش
واقعی شاهگلی منفی بوده است .خواندگان در تأیید موضع خود ،ارزشیابی دیگری از شاهگلی را که توسط مؤسسه
کوپرز اند الیبرند و براساس روش خود کارشناس به عمل آمده ،ارائه کردهاند که ارزش خالص فعلی پروژه را مبلغ
 033/18میلیون ریال ( 1/33میلیون دالر) منفی نشان میدهد.
 .31خواندگان همچنین درخواست کردهاند که چنانچه دیوان تصمیم به اعطای غرامتی به خواهانهـا بگیـرد،
میزان این غرامت باید محدود به ارزش سهم خواهانها در شاهگلی ،یعنی بدون در نظر گـرفتن وامهـای ادعـایی
باشد .عالوه بر این ،هرگونه غرامت احتمالی باید به ریال حکم داده شود ویا چنانچه به دالر صورت گیـرد ،تبـدیل
 .10کارشناس در گزارش خود ابتدا ارزش پروژه را به ریال محاسبه نمود ،بدین دلیل که خریدار پروژه ،قیمـت آن را بـه ریـال پرداخـت
می نمود و سپس با استفاده از نرخ تبدیل رسمی رایج در  33بهمنماه  13( 3102ژانویه  )3322یعنی ریـال  3=22/8دالر ،ارزش پـروژه را
به دالر تبدیل کرد .موضوع نرخ تبدیل ذیالً در پاراگرافهای  002تا  001مورد بحث قرار خواهد گرفت.
 .11مبلغ ـ 410/ملیون ریال به نرخ  22/8ریال به ازای یک دالر ،برابر است باـ 303380222/دالر .رجوع شود به :زیرنویس قبلی.
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آن براساس نرخ واقعی (نرخ بازرگانی یا نرخ بازار آزاد) رایج در زمان صـدور یـا پرداخـت حکـم باشـد .بـهعـالوه،
خواندگان درخواست کردهاند که حکم به پرداخت بهره داده نشود ویا اگر داده میشود ،بهره ساده به نرخ حداکثر 8
درصد از زمان صدور حکم باشد .خواندگان اظهار داشتهاند که هریک از طرفین باید هزینههای داوری مربـوط بـه
خود و منجمله حقالزحمه کارشناس را تقبل کند.
 .30در مورد چهار پرونده دیگر مربوط به پروژه که نزد دیوان مطـرح اسـت ،خوانـدگان از دیـوان درخواسـت
کردهاند که صدور حکم در پرونده حاضر موکول به اتخاذ تصمیم درباره آن پروندهها گردد ویا در غیر این صـورت،
ترتیبی اتخاذ شود که اگر غرامتی هم داده میشود ،دوبار پرداخت نشود.
پنجم) مفاهیم و روشها و نحوه عمل کارشناس در مورد ارزشیابی

 .34کارشناس وظیفه خود را چنین توصیف کرده است« :تعیین ارزش شرکت آپارتمانسازی شاهگلی و منجملـه
پروژه شاهگلی که بتواند مبنای تصمیمگیری دیوان راجع به موضوع پرداخت غرامت به استارت در نتیجه مصـادره
شاهگلی در  33بهمنماه 13( 3102ژانویه  )3322قرار گیرد» .مسأله اصلی در نیل به این منظـور ،تعیـین «ارزش
عادله بازار» پروژه توسط کارشناس بود .در این بخش ،چگونگی برآورد ارزش عادله بازار پروژه توسط کارشناس و
بهطور کلی ،مراحل مختلف ارزشیابی کارشناس به اختصار ذکر میشود.
 .3مفهوم «ارزش عادله بازار» از لحاظ نظری

 .31کارشناس ارزشیابی خود را بر مفهوم «ارزش عادله بازار» صرفاً به معنای اقتصادی آن مبتنی ساخته است .در
جلسه استماع ،کارشناس ارزش عادله بازار را چنین توصیف نمود« :قیمتی که خریدار راغبی بـرای کـاالی معینـی
می پردازد و فروشنده راغبی به آن قیمت میفروشد ،مشروط بر آنکه هیچیک از طرفین معامله تحـت هـیچ نـوع
اکراهی نبوده و هر دو از کلیه جنبههای مربوط به معامله بهخوبی آگاهی داشته باشـند» .بـدین ترتیـب ،بـه نظـر
کارشناس در ارزش عادله بازار به معنای اقتصادی صرف آن ،فرض بر این اسـت کـه خریـدار و فروشـنده هـر دو
بازرگان عاقلی هستند که هریک خواستار به حداکثر رساندن عواید خود بوده و از کلیه عوامل ذیـربط و جـاری در
تاریخ ارزشیابی بهخوبی آگاهی دارند .اثر تحوالت و رویدادهای بعدی باید نادیده گرفته شود ،مگر آنکه در تـاریخ
ارزشیابی ،منطقاً قابل پیشبینی بوده باشند .طبق نظر کارشناس ،تحوالت و رویدادهای بعدی را میتوان تنهـا بـه
منظور آزمایش پیشفرضهایی که برای آینده در نظر گرفته شده ،مورد استفاده قرار داد.
 .33خواهانها اظهار داشتند که نتایج حاصله کارشناس مبتنی بر اصول صـحیح ارزشـیابی اسـت و بنـابراین،
استفاده کارشناس از مفهوم ارزش عادله بازار به معنای اقتصادی آن مورد تأیید ایشان است.
 .01خواندگان با مفهوم تئوریک «ارزش عادله بازار» پروژه بهعنوان الگـوی ارزشـیابی مخـالفتی نکـردهانـد،
مشروط بر آنکه کارشناس این مفهوم را صرفاً به معنای اقتصـادی آن و بـا توجـه بـه دو اصـلی کـه در گـزارش
مقدماتی خود بهعنوان اصول حاکم بر ارزشیابی ذکرکرده ،به کار گیرد ،بدین معنا که [اوالً] ارزشیابی میبایست بر
مبنایی شرایط موجود در  33بهمنماه  13(3102ژانویه  )3322انجام شود و [ثانیاً] آثار احتمـالی اعمـال دولـت یـا
انقالبیون ایران از ارزشیابی حذف نشود .اما خواندگان اظهار داشتهاند که کارشناس از مفهوم ارزش عادله بازار ،بـه
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معنای صرفاً اقتصادی آن عدول و مالحظات حقوقی را در آن مفهوم وارد نموده اسـت و بـا ایـن عمـل از حـدود
وظایف خود فراتر رفته و در نتیجه ،ارزش عادله بازار شاهگلی را بیش از آنچه بوده ،اظهار نمـوده اسـت .بـه نظـر
خواندگان ،تحوالت و رویدادهای آتی که منطقاً در تاریخ ارزشیابی قابل پیشبینی نبوده ،حتی بهعنوان یک عامـل
آزمایش ،قابل توجیه نیست ،زیرا استفاده از اینگونه تحوالت موجب میشود که ارزشیابی براساس وقوف از آنهـا
صورت گیرد و نه براساس انتظارات موجود در آن زمان .بنابراین ،به نظر خواندگان ،کارشناس میبایست اینگونـه
تحوالت و رویدادها را در ارزشیابی خود نادیده میانگاشت.
 .0تعدیالت در تعیین «ارزش عادله بازار»

 .03کارشناس در اعمال مفهوم تئوریک ارزش عادله بازار نظر داده است که «تحوالت ناگهانی در ایران در طول
سالهای  3322تا 3323و نیز انقالب و رویدادهای گوناگون انقالبی تا زمان ارزشیابی ،بر ارزش پروژه و شاهگلی،
اثراتی هم مثبت و هم منفی داشته است».
 .00کارشناس برای رسیدن به ارزش عادله بازار ،تعدیالتی انجام داده است .وی بـراسـاس برداشـت خـود از
رویه حقوق بینالملل ،آثار مصادره شاهگلی و انتظار وقوع آن را حذف نموده و عالوه بر آن ،آثار هر نوع عملـی را
که بهعنوان عمل دولت ایران مستقیماً یا منغیرمستقیم ،جهت کاستن از ارزش شاهگلی تلقی میکرده ،مشـخص
و از ارزشیابی حذف کرده است .کارشناس به این نتیجه رسیده که وسعت دامنه آثار اعمال دولـت متفـاوت بـوده،
بدین معنا که یک رشته اعمال بهطور کلی مؤثر در اقتصاد و حقوق مالکین مستغالت و اعمال دیگر صرفاً متوجـه
فرد یا گروه معینی بود .بر این اساس ،کارشناس تعدادی از اقدامات دولت را برشمرده است که آثار آنها میبایست
از ارزشیابی مستثنا شود .طبق تفسیر او از قرار اعدادی ،این رشته از اقدامات دولت ،منتهی بـه مصـادره شـاهگلی
شد .غیر از آن دسته از اعمال دولت که «به قصد کاستن از ارزش شاهگلی انجام شد» ،کارشناس دستهای دیگر از
اعمال دولت را نام برده که «احتماالً اثری منفی بر ارزش شاهگلی داشتهاند» و اثر آنها مخصوصاً متوجـه سـطح
قیمت آپارتمانهای قابل فروش بعد از تاریخ ازرشیابی میشده است و سرانجام کارشـناس نتـایج حاصـله خـود را
راجع به حذف اعمال دولت ،جهت اتخاذ تصمیم به دیوان تسلیم نموده است.
 .01خواهانها اظهار داشتهاند که عمل کارشناس در حذف آثار این دسـته از اعمـال دولـت در تعیـین ارزش
عادله بازار پروژه ،درست بوده است.
 .07خواندگان با این مورد استثنا بر مفهـوم نظـری ارزش عادلـه بـازار ،مخالفـت کـردهانـد .بـه نظـر آنهـا
«کارشناس در تشخیص مصادیق عمل ملی کردن و یا پیشبینی آن بهوضوح دچار اشتباهات فاحش شده اسـت».
اعمال دولت که کارشناس آثار آنها را ندیده گرفته «تقریباً شامل کلیه سیاستهای عمومی دولت و قـوانینی کـه
در جهت اجرای آن سیاستهای بعد از انقالب وضع شده ،میباشد» .خواندگان اظهار داشتهانـد کـه کارشـناس در
واقع کلیه آثار انقالب را از ارزشیابی خود مستثنا کرده است و بنابراین ،مدل کارشناس:
« با اصول کلی ارزشیابی انطباق ندارد .کارشناس یافتههای دیوان در قرار اعدادی و مخصوصاً» تاریخ ارزیابی
را تغییر داده و آثار انقالب را که جزء جدانشدنی ارزیابی است فقط در مواردی که به نفع خواهان است منظور
کرده ،ولی در سایر موارد آنها را در ارزیابی منظور نکرده است .بر این اسـاس ،کارشـناس بـا درگیرشـدن در
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مسائلی که خارج از حوزه کارشناسی او و قرار کارشناسی بوده است ،به نتیجهای دست یافته کـه بـا واقعیـات
پروژه مطابقت ندارد و مورد اعتراض خواندگان است».
 .01آقای چیلورس عضو مؤسسه کوپرز اند الیبرند اظهار داشت که کارشناس میبایست شاهگلی را بدانسان
که در  33بهمنماه  13( 3102ژانویه  )3322میدید ،ارزشیابی میکرد و به تعدیل جداگانهای برای عوامل موجـود
پیش از سلب مالکیت میرسید ،اما فقط تا آن حد که امکان داشت هریک از اعمال مورد بحث دولت را بـهعنـوان
جزئی از ملی کردن یا پیشبینی آن دانست و نه سیاستهای کلی ،نیروهای موجود در بازار ویا تغییـرات فرهنگـی
که به عقیده او برای آنها تعدیلی نباید صورت گیرد.
 .1پیش فرضهای مبنای ارزشیابی

 .00کارشناس در جریان ارزشیابی خود ،پیشفرضها و تصمیماتی اتخاذ نموده و در گزارش نهایی خود تعـدادی
مسائل حقوقی و غیر آن را نام برده که اتخاذ تصمیم درباره آنها را مشخصاً به دیوان واگذار نموده ،ولـی بـا ایـن
وصف ،به منظور انجام وظیفه ارزشیابی که به او محول شده بود  ،خود در برخورد با این موضوعات ،موضع موقتی
اتخاذ نموده است .این موضوعات ذیالً در بخشهای مربوط مورد بحث قرار میگیرند.
 .04مفهوم «بازرگان عاقل» در ارزشیابی کارشناس حائز اهمیت خاصی است .منظور کارشناس از اسـتفاده از
این مفهوم ،تجسم پیشفرضهایی بوده که ارزشیابی بر آنها مبتنی است و نیز مبین یک خریدار فرضی پروژه در
33بهمنماه 13( 3102ژانویه )3322است .کارشناس مطابق با برداشت خود از ارزش عادله بازار ،چنین فرض کرده
است که یک بازرگان عاقل که منطقی و کامالً آگاه به کلیه عوامل مربوطه بوده و بدون هیچگونه اکراهی ،پـروژه
را در تاریخ ارزشیابی خریداری میکند .عالوه بر این ،کارشناس فرض کرده است کـه ایـن بازرگـان عاقـل ،یـک
سرمایهگذار محلی ،یعنی یک ایرانی است که عالقهمند به سرمایهگذاری و تحصیل سود یا آماده تحمل ضـرر بـه
ریال است .در این زمینه ،کارشناس اظهار داشته است که وی:
«چنین فرض کرده که یک سرمایهگذار خارجی میبایست که میزان باالتری از عدم اطمینان و میزان بیشتری
ریسک در نظر میگرفت و بنابراین ،ارزشیابی چنین سرمایهگذاری از پروژه شاهگلی ،منجر بـه ارزش کـمتـری
برای او میشد تا برای یک سرمایهگذار محلی .در نتیجه اگر سـرمایهگـذار خـارجی را نقطـه شـروع کـار قـرار
میدادم ،کار ارزشیابی فقط پیچیده ترمیشد بدون آنکه به همان نسبت ،اساس مطمئنتری برای نظـرات مـن
به دست آید».
 .01خواهانها تعدادی از پیشفرضهای کارشناس را که علیـرغم قـدرت موضـع ایشـان ،منجـر بـه اتخـاذ
تصمیماتی علیه آنها گردیده ،خاطرنشان نمودهاند .با وجود این ،خواهانها نگفتهاند که هیچیک از این تصـمیمات
باید مردود شناخته شود ،بلکه برعکس« ،دیوان را ترغیب میکنند که نتایج حاصله کارشناس را کالً قبول و تأییـد
نماید».
 .03بهطور کلی ،استدالل خواندگان این است که کارشناس «تفسیر نادرستی از مسائل حقوقی که بـی هـیچ
ضرورتی خود را با آنها درگیر کرده» به عمل آورده و در نتیجه ،ارزش تعیین شده برای پروژه ،بیش از واقع است.
موارد اعتراض خواندگان به پیشفرضها و محاسبات کارشناس ذیـالً در بخـشهـای مربـوط مـورد بحـث قـرار
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میگیرد .خواندگان بهویژه با این امر که کارشناس ،خریدار فرضی شاهگلی و پـروژه را یـک سـرمایهگـذار محلـی
انتخاب کرده و نه یک سرمایهگذار خارجی ،مخالف بوده و استدالل میکنند که این امر منجر بدان شده که عامل
ریسک به نحو غیر معقولی کاهش یافته و به همان نسبت ،پروژه بیش از واقع ارزش گذاشـته شـده ،حـال آنکـه
کارشناس برای تقلیل نرخهای مالیاتی قابل اعمال در مورد شاهگلی ،معاهده مربوط به مالیات مضاعف بین ایـران
و آلمان را که شامل سرمایهگذار محلی ،نمیشود ،اعمال کرده است.
 .11مؤسسه کوپرز اند الیبرند نیز در گزارش خود ،مفهوم بازرگان عاقل را به کار برده اسـت .بـهویـژه آقـای
چیلورس در جلسه استماع اظهار داشت که با فرض کارشناس دایر بر محلی بودن بازرگـان عاقـل موافـق اسـت،
هرچند که به عقیده او ،کارشناس در ارزشیابی خود ،کلیه عواملی را که یک بازرگان عاقل مورد توجه قرار میدهد،
منظور نکرده است.
 .7مراحل ارزشیابی

 .13کارشناس ،ارزشیابی خود را در سه مرحله اساسی انجام داده است .وی ابتدا ارزش دفتری خالص تعدیل شده
شاهگلی را در تاریخ ارزشیابی معین نموده (رجوع شود به :بخش «الف»هفتم در زیر) .برای ایـن کـار ،کارشـناس
ابتدا ارزش داراییها و بدهیهای شرکت را از دفاتر شرکت استخراج کرده و سپس تعدیالتی در آنها انجـام داده
تا به ارزش دفتری خالص تعدیل شده در تاریخ  33بهمنماه  13( 3102ژانویه  )3322برسد.
 .10در مرحله بعد ،کارشناس ارزش عادله بازار شاهگلی را تعیین نموده اسـت (رجـوع شـود بـه :بخـشهـای
«الف»هشتم تا دهم زیـر) .بـرای ایـن منظـور ،کارشـناس از روش ارزشـیابی «تنزیـل جریـان نقدینـه» («روش
دی.سی.اف )»discounted cash flow .استفاده نموده است .منظور از روش مزبور ،به صورتی که کارشـناس
در این پرونده به کار برده ،آن بود که از طریق اعمال نرخ تنزیل به پیشبینی مخـارج و عوایـد آتـی شـرکت کـه
برحسب زمان توزیع گردیده ،ارزش خالص فعلی شاهگلی و پروژه در تاریخ ارزشیابی به دست آید .بدین صورت ،به
منظور تعیین ارزش عادله پروژه در بازار ،کارشناس یک) عواید آتی پروژه را محاسبه کرد ،دو) مخارج آتی پروژه را
محاسبه کرد و سه) یک نرخ تنزیل در مورد جریان نقدینه حاصل از آن اعمال نمود .این نـرخ تنزیـل ،مبتنـی بـر
بازده سرمایهای است که یک بازرگان عاقل در تاریخ  33بهمنماه  13(3102ژانویه  )3322انتظـار آن را داشـته و
نیز بر نرخ تورم مورد انتظار ،نرخ بهره واقعی و میزان ریسک مبتنی بوده است.
 .11در مرحله سوم ،کارشناس پارهای تعدیالت دیگـر نیـز انجـام داده تـا سـهم خواهـانهـا را در تـاریخ 33
بهمنماه  13(3102ژانویه  )3322تعیین نماید (رجوع شود به :بخش «الف»یـازدهم زیـر) .او ابتـدا ارزش دفتـری
خالص تعدیل شده شاهگلی را از ارزش عادله شرکت در بازار کسر کرده و از این طریق دریافتـه کـه شـاهگلی از
فروش پروژه ،سود تحصیل میکرده است .سپس کارشناس فرض کرده که شاهگلی منحل خواهد شد .این فرض
ضروری بوده ،زیرا شاهگلی شرکتی تک پروژهای و تنها هدفش ،اتمام آن پروژه بود .بنابراین ،بعد از اتمام پـروژه،
شاهگلی کار و وظیفه دیگری نمیداشت .کارشناس هزینه انحالل شرکت را مورد بررسی قرار داده و به نظـر وی
این هزینه ناچیز می بود .سپس کارشناس بابت مالیاتهایی که به نظر وی قابل اعمال بودهاند و نیـز بابـت اقلیـت
سهام شاهگلی که متعلق به خواهانها نبوده ،تعدیالتی انجام داده و سرانجام سـهم خواهـانهـا را از بقیـه سـهام
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سرمایه محاسبه نموده و براساس این تعدیالت ،سهم خواهانها را از شاهگلی در تاریخ ارزشیابی بـه دسـت آورده
است.
 .17کارشناس به همین طریق ارزش استارت کانستراکشن را در تاریخ ارزشیابی تعیین نموده است.
 .11کارشناس عالوه بر تعیین سهم خواهانها از شاهگلی و استارت کانستراکشن ،نظر داده که خواهانها یـا
شرکتهای فرعی آنها وام هایی هم به شاهگلی داده بودند (رجوع شود به :بخش «الف»دوازدهم زیر) .کارشناس
همچنین نحوه منظور کردن ادعاهای متقابـل خوانـدگان را در ارزشـیابی ،تعیـین نمـود (رجـوع شـود بـه :بخـش
«الف»سیزدهم زیر).
 .10واهانها مراحل مختلف ارزشیابی کارشناس را تأیید نموده و اظهار داشتهاند که او «براساس مدل دقیق و
اصول صحیح ارزشیابی» به نتایج خود دسـت یافتـه و خواهـانهـا بـهویـژه از ایـن لحـا کـه کارشـناس روش
دی.سی.اف .را به کار برده با او موافقت دارند.
 .14خواندگان با روش کارشناس در مراحل مختلف ارزشیابی ،به طور اصولی موافقت کرده و گفتهاند کـه بـه
نظر ایشان «اوضاع و احوال شاهگلی چنان بوده است که می توان با نظـر اولیـه آقـای اسونسـون در مـورد روش
ارزشیابی» ،یعنی مفهوم «ارزش عادله بازار» و روش تنزیل جریان نقدینه (دی.سی.اف) موافقت کرد» ،مشروط بر
اینکه نامبرده این مفهوم را صرفاً به معنای کامالً اقتصادی آن به کار برد .مؤسسه کوپرز اند الیبرند نیـز بـا روش
کارشناس موافق است ،گرچه بهطوری که ذیالً خاطرنشان شده با چگونگی کـاربرد آن و نتـایجی کـه بـه دسـت
آورده ،موافق نبوده است.
ششم) نتایج حاصله از ارزشیابی
 .3نتایجی که کارشناس به دست آورده

 .11طبق اظهار کارشناس ،بازرگان عاقل حاضر میبود که به موجب پیش فرضهای حاکم بر ارزشیابی ،پروژه را
کالً به مبلغ ـ 40204/میلیون ریال خریداری کند .بنابراین ،این مبلغ« ،ارزش عادله بازاری» است که پروژه بهطور
خالص برای شاهگلی داشته و منجر به سود ناخالصی به مبلغ ـ 122/میلیون ریال برای آن میشده است .عالوه بر
این ،کارشناس پس از کسر مالیاتها و سهام اقلیت شاهگلی ،به این نتیجه رسیده که سـهم خواهـانهـا از ارزش
شاهگلی ( 013میلیون ریال) بهعالوه ارزش استارت کانستراکشن ( 023میلیون ریال) در  33بهمنمـاه 13( 3102
ژانویه )3322جمعاً به  410میلیون ریال ویا براساس نرخ رسمی تبدیل (یک دالر=22/82ریال) به  80333میلیـون
دالر بالغ میشده است .ضمن کار ارزشیابی ،کارشناس به این نتیجه رسید که وامهای ذیل برای پروژه به مصـرف
رسیده است:
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الف) وامهای پرداختی به شاهگلی توسط:

 .3استارت هاوزینگ اینترنشنال
 .0استارت سیستمز اینک
 .1استارت هاوزینگ کو رپوریشن
 .4استارت هاوزینگ گ.ام.ب.ها
 .0استارت کانستر اکشن
13
 .8بانک عمران
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مبلغ به ریال
ـ32202340022/
ـ31،823،220/
ـ03300330222/
3002202320222/
0013801120220/
ـ11800020222/
ـ3030808340432/

نرخ تبدیل
طبق دفاتر
طبق دفاتر
طبق دفاتر
طبق دفاتر
طبق دفاتر
22/8

مبلغ به دالر
ـ3003400244/
ـ3380222/
ـ1320338/
ـ3203220222/
ـ1400080244/
ـ402800242/

ب) وامهای پرداختی به استارت کانستراکشن توسط:

 .3اســتارت هاوزینــگ
کورپوریشن

ـ4201330133/

22/8

ـ8240032/

« .0ارزیابی کلی» کارشناس

 .13همچنانکه در باالتر ذکر شد ،کارشناس بسیاری از پیشفرضها و تصـمیمات خـود را دربـاره ارزشـیابی بـه
دیوان ارجاع و در جلسه استماع تأیید نمود که البته دیوان میتواند برآورد خـود را جـایگزین بـرآورد او کنـد و نیـز
یادآور شد که در این صورت وی میتواند ظرف مدت معقولی ،نتایج اینگونه تغییرات در ارزیابی کلی خود را ارائـه
دهد .کارشناس در موقع تسلیم گزارش نهایی خود همچنین متذکر شد:
« امیدوارم با ذکر پیشفرضهای مبنای کار خود و علل و انگیزههای نتایج به دسـت آمـده ،کـار دیـوان را از
جهت درک و فهم نتایج نهایی و احتماالً تعدیل آن نتایج طبق نظر و قضاوت خود دیوان ،آسان کـرده باشـم.
به این ترتیب ،گزارش اینجانب مفید فایده خواهد بود ،حتی اگر نظر دیوان با نظر من متفاوت باشد».
 .71در عین حال که میتوان اجزایی را بهراحتی تغییر داد ،بدون آنکه کـل مـدل ارزشـیابی دگرگـون شـود،
 .12در یادداشتهای کارشناس که در ابتدای جلسه استماع تسلیم دیوان شد ،کارشناس تعدیلی در محاسبه خود از وامهای پرداختی بـه
عمل آورد و اظهار داشت که این تعدیل تنها انتقال قسمتی از یک وام است از شرکتی به شرکت دیگر ،و تغییری در کـل مبلـغ وامهـای
ادعایی خواهانها ایجاد نمی نماید .در اثر این تغییر ،بهویژه وام پرداختی استارت هاوزینگ کورپوریشن به شاهگلی،ــ 2202220222/ریـال
کم می شود و در عوض مبلغ وام پرداختی استارت هاوزینگ کورپوریشن به استارت کانستراکشن به همین میزان اضافه میگردد.
 .13وام پرداختی بانک عمران به شاهگلی مورد اختالف طرفین نیست .وام مزبور مرکب از دو قسمت اسـت کـه کارشـناس در مراحـل
مختلف ارزشیابی آنها را مورد بررسی قرار داده و دیوان ذیالً مورد بحث قرار خواهد داد :یک) اضافه برداشت از حساب نزد بانک عمـران
(رجوع شود به :بند  24زیر) و دو) هزینه زمین (رجوع شود به :بند  302زیر).
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کارشناس تأکید کرده که موارد دیگری در گزارش نهایی او وجود دارد که چنانچه تغییری در آنهـا حاصـل شـود،
ارزشیابی کالً دستخوش دگرگونی خواهد شد .کارشناس راجع به چهـار موضـوع اساسـی ،یـک تجزیـه و تحلیـل
حساسیت ارائه داده تا نشان دهد که تغییر آن موارد چه اثری بر ارزشـیابی خواهـد داشـت و تأکیـد نمـوده کـه او
کوشش نموده تا برآوردهای ذهنی خود و کلیه اطالعات ارائه شده به وی را به هم ارتباط دهد تـا تصـویری کلـی
برای ارزشیابی به وجود آورد.
 .73خواهانها اظهار داشتند که:
« به نظر ما لزومی ندارد که ...هیچیک از مسائل متعدد و مرتبط به یکـدیگر کـه بـا دقـت و کفایـت توسـط
کارشناس بررسی و حل و فصل شده ،دوباره مفتوح شود و مورد بحث و مرافعه قرار گیرد .چنین اقدامی نهتنها
کار این رسیدگی را بیجهت طوالنی کرده ،بیشتر به تعویق میاندازد ،بلکه امکان دارد بـه بسـیاری عناصـر
اساسی و وابسته به یکدیگر در گزارش نهایی که متضمن تصمیمگیری اسـت لطمـه زده و موازنـه حاصـله از
نتیجهگیریها و پیشنهادات نهایی کارشناس در مورد ارزشیابی را بر هم زند».
 .70به عقیده خواهانها ،در صورتی که دیوان از پیشفرضهای اساسی و اصول مورد عمـل و دالیـل اقامـه
شده و نتایج کلی حاصله توسط کارشناس و نیز از انصاف و بیطرفی که او در جریان ارزشیابی اعمال کرده ،رضایت
دارد ،در آن صورت باید نظرات او را بپذیرد ،بدون آنکه درصدد تجدیـد بررسـی هـیچیـک از موضـوعات برآیـد.
خواهانها مضافاً گفتهاند که درخواست آنها با نفس مفهوم و وظیفه انتخاب کارشـناس منتخـب یـک دیـوان یـا
دادگاه که استقالل اختیار دارد و باید برای نظرش ارزش و اعتبار فراوان قائل شد ،مطابقت دارد.
 .71لکن خواهانها در جلسه استماع از دیوان درخواست کردند که در صورتی که دیوان به تقاضای خواندگان
یک موضوع ارزشیابی را به نفع آنها تغییر دهد ،در آن صورت از لحـا رعایـت برابـری و انصـاف بایـد چنـدین
موضوع ارزشیابی را به نفع خواهانها مورد تجدیدنظر و اصالح قرار دهد .بهویـژه خواهـانهـا در جلسـه اسـتماع،
فهرستی از شش موضوع را که کارشناس علیرغم قدرت موضع خواهانها نظرات مغایری درباره آنها اتخاذ کـرده
بود ،ارائه و استدالل نمودند که چنانچه موضوعات مهمی در ارزشیابی کارشناس به نفع خواندگان تعدیل گردد ،در
آن صورت ،حداقل این شش قلم باید مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
 .77خواندگان نهتنها به نتایج ارزشیابی اعتراض و درخواست کردهاند که گزارش نهایی کارشناس کالً نادیـده
گرفته شود ،بلکه همچنین درخواست کردهاند که تغییرات و تعدیالت و تصـحیحاتی در مـورد تعـدادی از یکایـک
موضوعات و اقالمی که تا حدی به اغلب عناصر ارزشیابی مربوط می شود ،صـورت گیـرد و در ایـن بـاره ،بـرآورد
کارشناس از عواید آتی را مهمترین بخش ارزشیابی دانستهاند.
 .71آقای چیلورس در جلسه استماع اظهار داشت که برخی محاسبات کارشناس را میتوان تعدیل کرد ،بدون
آنکه موازنه کلی نتایج حاصله او دگرگون شود ،حال آنکه حفظ این موازنه با تعدیل برخی از مفروضـات اساسـی
کارشناس عملی نیست .راجع به این موضوع ،در گزارش مؤسسه کوپرز اند الیبرنـد ،قیمـت آپارتمـانهـای قابـل
فروش و مخارج آتی ساختمان بهعنوان دو عاملی که بیشترین تأثیر را در ارزشیابی نهایی دارنـد ،مشـخص شـده
است.
 .70در جلسه استماع ،خواندگان به این مطلب که خواهانها برخی اقـالم مـورد ارزشـیابی را مطـرح کـرده و
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گفتهاند که در صورتی که دیوان اقالمی را به نفع خواندگان تغییر دهد ،میخواهند اقالم دیگری به نفع آنها مورد
بررسی مجدد قرار گیرد ،اعتراض و استدالل نمودند که به خواهانها نباید اجـازه داده شـود چنـین موضـوعاتی را
مطرح کنند ،زیرا خواهانها در الیحه مورخ  38تیرمـاه ( 3180هفـتم ژوییـه )3328خـود ،کلیـه نتـایج منـدرج در
گزارش نهایی را پذیرفتهاند و نیز همانطور که دیوان و خواندگان در این مورد با یکدیگر تفاهم دارنـد ،خوانـدگان
پیشاپیش نظرات خود را درباره موضوعاتی که مورد قبول خواهانها قرار گرفته بود ،آماده نکردهانـد .خوانـدگان در
کلیه اظهارنظرهای خود و نیز در جلسه استماع از دیوان درخواست کردند که هریک از عناصر ارزشیابی کارشـناس
را که مورد اعتراض آنها است ،تعدیل یا تصحیح و با این عمـل ،هرگونـه تصـوری بـدین مضـمون را کـه کـل
ارزشیابی قابل تغییر نیست ،مردود بشناسد .بهعالوه ،خواندگان اظهار داشتهاند که خود کارشناس نیز اقدام متعددی
را در ارزشیابی مشخصاً برای اخذ تصمیم نهایی به دیوان ارجاع نموده است.
هفتم) وضعیت مالی شاهگلی در تاریخ  33بهمنماه  13(3111ژانویه )3311

 .74بهطوری که در باال تشریح شد ،کارشناس ارزشیابی را در چند مرحله جداگانه انجام داده است .در مرحله اول،
کارشناس داراییها و بدهیهای مختلف شاهگلی را از دفاتر شرکت استخراج کرده و ارزش آنها را به دست آورده
و سپس تعدیالتی در این ارزشها انجام داده تا ارزش خالص دفتری و تعدیل شده شرکت را به دست آورد.
 .3تراز آزمایشی بهعنوان نقطه شروع

 .71کارشناس اظهار داشته که آخرین ترازنامه حسابرسی شده شاهگلی پیش از تاریخ سلب مالکیت ،با تاریخ 32
دیماه  13(3102دسامبر  )3323بوده است .هر ماهه یک تراز آزمایشی جهت بررسـی بـرای اسـتارت در ایـاالت
متحده ارسال میشد .کارشناس همچنین اظهار داشته که استارت اسناد کامل هزینههایی را که شاهگلی از حساب
نیویورک خود میپرداخته و نیز اسناد هزینههای استارت در ایاالت متحده را نگه میداشته است.
 .73چون تاریخ ارزشیابی بعد از تاریخ آخرین ترازنامه حسابرسی شده بود ،کارشناس برای تعیین وضعیت مالی
شاهگلی ،تراز آزمایشی مورخ  33بهمنماه  13( 3102ژانویه  )3322را بهعنوان نقطه شروع کار انتخـاب نمـوده و
حسابرسی آخر سال  3323را که به نظر وی مطابق موازین حرفهای و قابل اعتمـاد بـود ،بـهعنـوان مرجـع مـورد
استفاده قرار داده است.
 .11طرفین قبول دارند که کارشناس در استفاده از تراز آزمایشی مورخ  33بهمنماه  13(3102ژانویـه )3322
شاهگلی بهعنوان نقطه شروع تعیین وضعیت مالی شرکت در آن تاریخ ،درست عمل کرده است.
.0تعدیالت در تراز آزمایشی
الف)تعدیالتی که کارشناس انجام داده

 .13چون تراز آزمایشی که کارشنا س بهعنوان نقطه شروع کار خود از آن اسـتفاده کـرده ،حـاوی هـیچ سیسـتم
تعهدی ) (ACCRUALیا تصحیحات دیگری نبود ،کارشناس طبق اصول پذیرفته شده حسابداری الزم دانست
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که تعدیالتی در آن انجام دهد تا وضعیت مالی شاهگلی در تاریخ سـلب مالکیـت دقیقـاً در آن مـنعکس شـود.
بنابراین ،کارشناس تعدیالتی انجام داده که از جمله آنها حقالزحمه استارت کانستراکشـن ،هزینـههـای اسـتارت
کانستراکشن ،حقالزحمه شرکت آزگارا و مبـالغ پـیشپرداختـی بـه آن ،هزینـههـای زمـین ،حـقالزحمـه آرانکـو،
حسابهای پرداختنی ،تصحیح حساب بانکی ،هزینههای بهـره و سـفتههـای پرداختـی بـود .کارشـناس براسـاس
تعدیالتی که در تراز آزمایشی شاهگلی انجام داده ،به این نتیجه رسیده است که ارزش خـالص دفتـری و تعـدیل
شده پروژه در  33بهمنماه  13( 3102ژانویه  )3322مبلغ ـ 40883/میلیون ریال بوده است.
 .10کارشناس همین روش را برای تنظیم ترازنامه تعدیل شده استارت کانستراکشن نیز به کار برده است .این
ترازنامه تعدیل شده نشان می دهد که ارزش خالص دفتـری و تعـدیل شـده اسـتارت کانستراکشـن در تـاریخ 33
بهمنماه  13(3102ژانویه ،)3322مبلغ  203میلیون ریال بوده است.
 .11در مورد تعداد زیادی از این تعدیالت ،کارشناس اذعان نموده است که امکان دارد «نظراتی غیر از آنچـه
[وی] براساس اصول منتخب اولیه خود اتخاذ کرده ،اتخاذ نمود» .کارشناس اتخاذ تصمیم نهایی درباره بسـیاری از
این اقالم را به دیوان واگذار نموده است .بخصوص کارشناس به تصمیمات خود در مبتنـی سـاختن ارزشـیابی بـر
قراردادهایی که به عقیده او معتبر بودهاند ،حذف کردن آثار اعمال دولت که ممکـن اسـت موجـب کـاهش ارزش
شاهگلی شده باشند و حذف نکردن آثار رویدادهای عموماً مرتبط با انقالب اشاره کرده اسـت .همچنـین در مـورد
ادعاهایی که «قراردادها و سایر مدارک ضروری مربوط بدانها در دست نیست و صـرفاً مبتنـی بـر ادلـه ضـعیفی
است» ،هرچند که ادعاهای مورد بحث مشروع و معتبر بنظر میرسیدهاند ،کارشـناس ناچـار بـوده آنهـا را جهـت
اتخاذ تصمیم به دیوان احاله نماید.
ب) نظرات خواهانها درباره تعدیالت

 .17بهطوری که در باال ذکر شد ،خواهانها ضمن اشاره به این مطلب که کارشناس علیرغم تأیید قدرت موضوع
خواهانها ،در چند موضوع تصمیماتی به زیان ایشان اتخاذ کرده ،با این حال ،ایشـان از دیـوان نمـیخواهنـد کـه
تصمیمات کارشناس را تغییر دهد ،بلکه بر عکس دیوان را به قبول کلیـه تصـمیمات مزبـور ترغیـب نمودنـد .امـا
همچنانکه در باال ذکر شد ،خواهانها در جلسه استماع درخواست کردند که در صورتی کـه دیـوان بـه تقاضـای
خواندگان قلمی از ارزشیابی را به نفع آنها تغییر دهد ،در آن صورت از لحا رعایت انصاف و برابـری ،بایـد چنـد
قلم از ارزشیابی را به نفع خواهانها تغییر و مورد بررسی مجدد قرار دهد.

 .14این تعدیالت شامل تصحیحاتی است که در مورد وامها باید صورت گیرد .وامها بهطور جداگانه مـورد بحـث قـرار خواهنـد گرفـت
(رجوع شود به :بخش «الف»دوازدهم زیر) .همچنین تعدیالتی بابت برخی از ادعاهای متقابل که بـهعنـوان بـدهیهـای شـاهگلی در 33
بهمنماه  13( 3102ژانویه  )3322منظور شدهاند ،صورت گرفته است .ادعاهای متقابل بهطور جداگانه مورد بحث قرار گرفته است (رجـوع
شود به :بخش «الف»سیزدهم زیر).
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ج) درخواستهای خواندگان در مورد تعدیالت

 .11خواندگان از دیوان درخواست کردهاند که پارهای اشتباهات را که کارشناس در انجام تعدیالت مرتکب شـده،
تصحیح و تعدادی تعدیالت دیگر را که طبق استدالل آنها کارشناس میبایست انجام میداده ،منظـور نمایـد تـا
وضعیت مالی واقعی شاهگلی در تاریخ  33بهمـنمـاه  13(3102ژانویـه  )3322بـه دسـت آیـد .درخواسـتهـای
مشخصی که در مورد تعدیالت مزبور به عمل آمده ،به قرار زیر است:
یک .حقالزحمه شرکتهای وابسته به آذرنیا

 .10خواندگان اظهار داشتهاند که شرکتهای آذرنیا (یعنی ،آزگارا ،بهکار و هـرازدان کـه در ایـن حکـم مجتمعـ ًا
«آذرنیا» نامیده می شوند) حق دارند حقالزحمه خود را بابت آپارتمانهای فروختـه شـده در سراسـر مـدت پـروژه
دریافت نمایند .حتی اگر قراردادهای شرکتهای یادشده بـا شـاهگلی (چنـانکـه کارشـناس فـرض کـرده ،ولـی
خواندگان با آن مخالفت دارند) فقط تا  33بهمنماه  13( 3102ژانویه )3322اعتبـار داشـته باشـد ،ولـی شـاهگلی
 2/00درصد از عواید فروش  3،123دستگاه آپارتمانی را که آذرنیا تا پیش از آن تاریخ فروخته بود ،منهای مبـالغی
که واقعاً به آذرنیا پرداخت شده و صرفنظر از اینکه عواید حاصله از فروش در چه تاریخی واقعاً به دست شـاهگلی
برسد ،به شرکتهای آذرنیا بدهکار است .خواندگان استدالل کردهاند که طبق قرارداد فیمابین آذرنیـا و شـاهگلی،
وقتی با فروش آپارتمانها حقالزحمه تحقق یافت ،حضور آذرنیا در ایران برای دریافـت آن حـقالزحمـه ضـروری
نبوده است .همچنین کسب یا تعلق این حقالزحمه منوط به دریافت عواید حاصـله از فـروش نبـوده ،زیـرا آذرنیـا
هیچگونه تعهد قراردادی برای وصول عواید مزبور یا واگذاری عملی آپارتمانها نداشته است .خوانـدگان در اثبـات
این امر ،به این واقعیت اشاره کردهاند که بابت وصول عواید فروش ،حقالزحمه متفاوتی به بانک عمران پرداخـت
می شد .بنابراین ،خواندگان استدالل کردهاند که طبق اصول عموماً پذیرفته شده در حسابداری« ،کل حـقالزحمـه
متعلقه نسبت به مبلغ فروش  3/123واحد آپارتمان فروخته شده توسط آزگارا بایستی در صورتهـای مـالی مـورخ
 33بهمنماه  13( 3102ژانویه  )3322شاهگلی بهعنوان هزینههای معوق منعکس و بهتدریج کـه عوایـد فـروش
حاصل میگردد و موعد پرداختها فرا میرسد ،مستهلک شود .خواندگان کـل حـقالزحمـه فـروش  3/123واحـد
آپارتمان را مبلغ ـ 3033200220323/ریال محاسبه کردهاند ،در صورتی که کارشناس فقط تقریباً مبلغ  023میلیـون
ریال را مورد تأیید قرار داد .اختالف این دو رقم ـ 82300220323/ریال است کـه بایـد پرداخـت شـود .کارشـناس
مسأله حقالزحمه شرکتهای آذرنیا بابت عواید فروش آپارتمانها را «که در پاییز  3323ژانویه  3322حاصـل» و
طبق محاسبه وی  10میلیون ریال بوده ،برای اخذ تصمیم به دیوان ارجاع کرده است.
دو .حقالزحمه شرکتهای وابسته به استارت

 .14خواندگان استدالل کردهاند که کارکنان استارت کانستراکشن در ژوییه  3323از ایران رفتند و از آن تاریخ به
بعد ،هیچ نوع خدمات قراردادی برای شاهگلی انجام ندادند .طبق قرارداد ،حضور ایشان در ایـران و نظارتشـان بـر
پروژه جهت استحقاق حقالزحمهشان ضروری بوده است .بنابراین ،حقالزحمه استارت کانستراکشن باید محدود به
عواید فروش تا ژوییه  3323باشد و نه تا  33بهمنماه  13( 3102ژانویه  )3322که کارشناس فرض کـرده اسـت.
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بهویژه خواندگان درخواست کردهاند که از ـ 23401220232/ریال حقالزحمه استارت کانستراکشن ،مبلغ  02میلیون
ریال از ارزشیابی حذف شود ،زیرا این مبلغ بابت مدتی است که کارکنـان اسـتارت کانستراکشـن دیگـر در ایـران
نبودند.
 .11بهعالوه ایشان اظهار داشتهاند که کلیه هزینههای استارت کانستراکشـن و نـه فقـط مبلـغ  400میلیـون
ریالی که در دفاتر استارت کانستراکشن ثبت و مورد قبول کارشناس واقع شده ،بایـد جهـت تعیـین سـود اسـتارت
کانستراکشن منظور گردد .بهعالوه ،کارشناس برخالف شرح وظـایف خـود ،بـا تخصـیص تمـامی  33/20درصـد
حقالزحمه شرکتهای وابسته به استارت به استارت کانستراکشن درآمـدهای اسـتارت تکنیکـال و شـهر زمـرد را
بهعنوان درآمدهای استارت کانستراکشن منظور کرده است.
سه .وامهای استارت (پرداختیهای خارج از ایران)

 .13خواندگان اظهار داشتهاند کـه پرداخـتهـای گونـاگونی بـالغ برــ 003810330/دالر کـه حسـب ادعـا بـین
سال 3320و سپتامبر  3323توسط شرکتهای استارت در خارج از ایران صورت گرفته ،منجملـه مبلغــ0380022/
دالری که حسب ادعا بعـد از  33بهمـنمـاه 13( 3102ژانویـه  )3322پرداخـت گردیـده ،در دفـاتر حسـاب یـا در
صورتجلسات هیأت مدیره و یا هیچیک از مکاتبات گذشته شاهگلی منعکس نیست و مضافاً اسـتارت نیـز قبـل از
تاریخ 33بهمنماه  13( 3102ژانویه) آنها را مطالبه نکرده است.
 .01خواندگان همچنین اظهار داشتهاند که فرصت بررسی مدارک مربوط به این پرداخـتهـا بـه ایشـان داده
نشده و این وامهای ادعایی متکی و مستند به هیچگونه قرارداد وام نیز نمیباشند .بهعـالوه ،قسـمت معتنـابهی از
این هزینهها قابل انتساب به کانستراکشـن بـوده اسـت و نـه شـاهگلی .علیـرغم ایـن واقعیـت ،کارشـناس مبلـغ
ـ 2202220222/ریال (3/3میلیون دالر) که هزینه استارت کانستراکشن بوده ،بهعنوان وام پرداختـی بـه شـاهگلی
منظور کرده است (رجوع شود به :بند  12فوق ،زیرنویس شماره  .)30در مورد مبلغ ـ 0380022/دالر پرداختهـای
انجام شده بعد از تاریخ ارزشیابی ،خواندگان اظهار داشتهاند که این خارج از حدود شرح وظایف کارشناس بوده و به
عالوه ـ 0180421/دالر از آن ،بعـد از  03دیمـاه  33(3103ژانویـه  )3322پرداخـت شـده و در نتیجـه از حیطـه
صالحیت دیوان خارج است .عالوه بر آن ،به فرض که این پرداختها را بتوان به حساب پروژه منظور کرد ،مجـوز
الزم جهت پرداخت آنها از شاهگلی گرفته نشده بوده است.
 .03بهعالوه ،خواندگان اظهار داشتهاند که مبلغ ـ 3300222/دالر از مبالغی که کارشناس بهعنوان وام استارت
به شاهگلی قلمداد کرده ،مساعدههای شخصی به شرکتهای آذرنیا یا آزگارا بوده که مبلغ ـ 3100222/دالر آن را
آزگارا از طریق استارت کانستراکشن و شاهگلی بازپرداخت کرده و مراتب در دفاتر حساب این شرکتهـا مـنعکس
شده است .بدین ترتیب ،این امر موجب شده که یک وام خصوصی که در هـر حـال خـارج از ارزشـیابی شـاهگلی
است ،دوبار به حساب بستانکار استارت هاوزینگ گذارده شود .یک رقم ــ 0300222/دالر دیگـر از پرداخـتهـای
استارت به ایران اینترنشنال (از شرکتهای وابسته استارت) نیز که کارشناس آن را جزء وامهای اعطایی ادعایی به
شـاهگلی منظـور کـرده ،در دفـاتر حسـاب قبــل از  33بهمـنمـاه  13(3102ژانویـه  )3322شـاهگلی و اســتارت
کانستراکشن به ثبت رسیده بوده است.
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 .00با توجه به مراتب فوق ،خواندگان از دیوان درخواست کردهاند که «کل مبلغ ـ 003810330/دالری را کـه
کارشناس بهعنوان وامهای اضافی قابل پرداخت توسط شاهگلی به استارت شناخته است ،حذف نماید».
چهار .شرط افزایش بها

 .01خواندگان از دیوان درخواست کردهاند که مبلغ  20میلیون ریالی را که کارشناس بابت شـرط افـزایش بهـای
آپارتمانهای واگذار شده قبل از  33بهمنماه  13(3102ژانویه  )3322در ارزشیابی منظور کرده ،حذف کند و خاطر
نشان نمودهاند که شرط افزایش بها هیچگاه حتی در زمان مـدیریت خواهـانهـا اعمـال نشـد و مضـافاً اسـتدالل
کردهاند که شاهگلی هیچگاه شرط افزایش بها را اعمال نکرده و اعمال آن مطابق شرایط قرارداد ،نـه اتوماتیـک و
نه به دلیل رکود بازار خانهسازی در ایران ،عملی بوده است .عالوه بر این ،خواندگان استدالل کردهانـد کـه شـرط
افزایش بها «بایستی در مورد  3،123واحد آپارتمان فروخته شده تا تاریخ  33بهمنمـاه  13( 3102ژانویـه )3322
فسخ شده تلقی گردد [و] شاهگلی طبق مفاد صورتجلسه مورخ هفتم تیرماه  02( 3102ژوئن )3323قانوناً در قبال
خریداران وظیفه دارد که تعهد خود را مبنی بر لغو افزایش بها رعایت نماید ،قطع نظر از اینکه واگذاری قبل یا بعد
از  33بهمنماه  13( 3102ژانویه  )3322صورت گرفته باشد» .کارشناس موضوع  20میلیون ریال افـزایش بهـای
آپارتمانهای واگذار شده را جهت اتخاذ تصمیم به دیوان ارجاع نموده است.
پنج .تصحیح حساب بانکی نزد چیسمنهتن بنک

 .07تعدیل کارشناس که موجودی دفاتر شاهگلی را در ارتباط با اضافه برداشت از حساب بانکی نزد چیسمنهـتن
بنـک تقلیـل داده ،بـه قـدر کـافی توضـیح داده نشــده اسـت .خوانــدگان درخواسـت کـردهانـد کـه ایـن تعــدیل
(ـ3308400201/ریال) که هزینههای پروژه را تقلیل و بدان وسیله سهم استارت را در ارزش شاهگلی افزایش داده،
اصالح گردد.
شش .بدهی به شرکت آرانکو

.01خواندگان اعتراض کردهاند که کارشناس مبلغ ـ 0400800104/ریال صورتحسابهای بتون شـرکت آرانکـو را
نپذیرفته است .کارشناس این تصمیم را با استناد به گـزارش حسابرسـی سـال  3323بیـات اتخـاذ نمـوده اسـت.
خواندگان به تفسیر کارشناس از حسابرسی بیات در این مورد اعتراض و استدالل نمودهاند که این حسابرسـی کـه
بر اساس دفاتر حساب فارسی انجام شده و با دفاتر حساب انگلیسی تفاوت فاحش دارد ،سؤاالتی راجـع بـه «روش
حسابداری نقدی» مورد استفاده ،مطرح کرده است .در نتیجه ،گزارش حسابرسی بیات گویای این مطلب است کـه
قرار بوده صورتوضعیتی از شرکت آرانکو وصول شود تا کل مانده آن حساب تعیـین گـردد .کارشـناس بـا وجـود
آنکه ایرادات احتمالی ناشی از «روش حسابداری نقدی» را در دفاتر حسـاب شـاهگلی تأییـد کـرده ،ایـن قلـم را
بررسی و تأیید ننموده است .بنابراین ،خواندگان از دیوان درخواست کردهاند که با تأیید این قلم بـدهی ،ارزشـیابی
شاهگلی را تعدیل نماید.
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هفت .پرداخت به فروشندگان مصالح و پیمانکاران

 .00خواندگان اظهار داشتهاند که کارشناس مبلغ 302میلیون ریال جـزء وامهـای ادعـایی اسـتارت بـه شـاهگلی
منظور کرده و این مبلغ بابت پرداختهایی است که حسب ادعا توسـط خواهـانهـا قبـل از تـاریخ ارزشـیابی ،بـه
فروشندگان مصالح و پیمانکاران در امریکا انجام گرفته است .خواندگان از دیوان درخواست کردهاند که این مبلغ را
که در دفاتر شاهگلی ثبت نشده از ارزشیابی حذف نماید .کارشناس نیز این موضوع را به دیوان واگذار کرده است.
هشت .بدهیهای ناشی از اجرای قوانین

 .04خواندگان اظهار داشتهاند که کارشناس برخی بدهیهای قانونی شاهگلی را که تا تاریخ  33بهمـنمـاه3102
( 13ژانویه  )3322ایجاد شده ،نادیده گرفته است .تعهدات مزبور شـامل تعهـد شـرکت جهـت پرداخـت عـوارض
نوسازی ساالنه شهرداری و مالیات اراضی بایر و جریمه عدم اخذ پروانه ساختمان برای سایت  3320میباشد .این
سه قلم در تاریخ  33بهمنماه  13(3102ژانویه  )3322کالً به ـ 22803220438/ریال بالغ میشده است .خواندگان
خاطرنشان کردهاند که شرح کامل بدهیهای مزبور در اختیار کارشناس قرار داده شده و در واقع در گزارش او ذکر
شده ،ولی وی آنها را نپذیرفته است و بنابراین از دیوان درخواست کردهاند که این مبالغ در ارزشیابی منظور گردد.
کارشناس این موضوع را به دیوان ارجاع نموده است.
نه .مالیات عملکرد سالهای  3341و 3343

 .01خواندگان همچنین اظهار داشتهاند که کارشناس ،مالیات بر درآمد سال( 3322به مبلغ ـ 304240024/ریال) و
سال ( 3323به مبلغ ـ 0003200000/ریال) را در تعدیالت خود منظـور نکـرده اسـت .در واقـع ،شـاهگلی مالیـات
عملکرد سال  3322را پرداخته و به حساب کد سی ـ  0122خود منظـور کـرده و کارشـناس از آن اطـالع داشـته
است.
 .03در مورد مالیات عملکرد سال  ،3323خواندگان اظهار داشتهاند که کارشناس «در اعتقاد به ایـن امـر کـه
تشخیص این مالیات در نتیجه نقائص شکلی در گزارش ساالنه شاهگلی بوده و به عقیده وی مسئولیت ایـنگونـه
اشتباهات احتمالی به عهده خواهانها نبوده ،دچار اشتباه شده است» .آنها استدالل کردهاند که دفاتر حساب سال
 3323شاهگلی توسط خواهانها نگهداری میشده و طی مدت کوتاهی که از انتصاب آقای عرفان بهعنوان مـدیر
موقت در تاریخ  32بهمنماه  12( 3102ژانویه  )3322می گذشت ،برای خواندگان میسر نبود که به منظور اجتناب
از تشخیص علیالرأس مالیات بر درآمد عملکرد سال  3323حساب سود و زیان الزم برای سـال  3323را تهیـه و
به مقامات مالیاتی تسلیم نمایند.
 .41با توجه به مطالب فوق ،خواندگان از دیوان درخواست کردهاند که با تأیید مالیـات تشخیصـی سـالهـای
3322و  ،3323ارزشیابی شاهگلی را در ارتباط با این دو موضوع تقلیل دهد .کارشناس این موضوع را نیز به دیوان
ارجاع کرده است.
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ده .تعدیالتی که کارشناس در مورد آنها سکوت اختیار کرده است

 .43خواندگان اظهار داشتهاند که کارشناس برخی از تعهدات دیگر شاهگلی را موارد توجه قرار نـداده و نپذیرفتـه
است .این موارد مشتمل است بر :هزینههای تعهد شـده کـه در تـاریخ  33بهمـنمـاه  13( 3102ژانویـه )3322از
حسابهای دریافتنی تهاتر نشده بود ،تعهدات سال  3322بابت حق بیمه اجتماعی کارکنـان کـه در حسـابهـای
سال 3320ثبت شده بود ،حقوق و دستمزد متعلقه کارکنان بابت  33روز اول بهمنماه ( 3102آخـر ژانویـه ،)3322
عیدی متعلقه و پرداخت نشده کارکنان برای دوره اول فروردین تا  33بهمنمـاه  03( 3102مـارس  )3323لغایـت
 13ژانویه  ،3322هزینههای حقوقی مندرج در گزارش حسابرسی سال  3323بیـات و تعـدیل بابـت مالیـاتهـای
تکلیفی پیمانکاران .این شش قلم کالً به ـ 3204180322/ریال بالغ میشود .عالوه بـر ایـن ،خوانـدگان اسـتدالل
کردهاند که قیمت کامل زمین ،یعنی  30درصد عواید فروش بایسـتی در تـاریخ  33بهمـنمـاه  13( 3102ژانویـه
 )3322در حسابها منظور گردد و نه آنطور که کارشناس عمـل کـرده در تـاریخهـای بعـد از آن .ایـن دسـته از
تعدیالت همچنین باید مبلغ  83میلیون ریال مالیاتهای تکلیفی متعلقه به برخی قراردادهـا را نیـز شـامل بشـود.
بنابراین ،خواندگان از دیوان درخواست کردهاند که ارزش شاهگلی را به میزان مبالغ مذکور تعدیل نماید.
یازده .وثیقه آزگارا

 .40خواندگان اظهار داشتهاند که مبلغ  120میلیون ریال وجوه متعلق به آزگارا که بهعنوان وثیقه وام  022میلیون
ریالی اعطایی بانک عمران به شاهگلی در حساب مخصوصی نزد بانک عمران نگهداری میشده ،بنا به درخواست
شاهگلی جهت تقلیل مانده آن وام مورد استفاده قرار گرفته است و بنابراین از دیوان درخواست کردهاند که با قبول
این تعهد شاهگلی به آزگارا ،ارزیابی شاهگلی را تقلیل دهد.
دوازده .تعدیالت در حساب سفتههای دریافتنی

.41خواندگان اظهار داشتهاند که تجزیه و تحلیل فهرست فروشهای هریک از ساختمانها که توسـط آنهـا بـه
کارشناس تسلیم شده ،نشان میدهد که سفتههای موعد رسیده مربوط به تعدادی از آپارتمانها قبالً بـه شـاهگلی
پرداخت گردیده بود و بنابراین از دیوان درخواست کردهاند که با قبول مبلغ ـ 008300403/ریال بـرای حـذف ایـن
سفتهها ،اصالح الزم را در ثبت دفاتر که منجر به تقلیل داراییهای شاهگلی به همین مبلغ در تاریخ  33بهمنماه
 13( 3102ژانویه  )3322خواهد شد ،انجام دهد.
سیزده .اضافه برداشت از حساب نزد بانک عمران

 .47خواندگان اظهار داشتهاند که کارشناس اشتباهاً تعدیلی به مبلغ ـ 2002330030/ریـال بابـت اضـافه برداشـت
شاهگلی از حساب نزد بانک عمران به عمل آورده ،بدین طریق که تعدادی چک صادره بـه آن حسـاب در اوت و
سپتامبر  3322را که در دفاتر شاهگلی ثبت شده ،ولی تا تاریخ  33بهمنماه  13(3102ژانویه  )3322جهت وصول
به بانک ارائه نشده بود ،نپذیرفته است .خواندگان اظهار داشتهاند کـه کارشـناس بابـت ده فقـره چـک (بـه مبلـغ
ـ 0202240132/ریال صادره به نام استارت کانستراکشن ایران) تعدیل انجام داده ،در حالی کـه چـکهـای دیگـر
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صادره به نام آزگارا و سایر طلبکاران را که جمعاً به مبلغ ـ 0402300232/ریـال اسـت ،نپذیرفتـه اسـت .بنـابراین،
خواندگان از دیوان درخواست کردهاند که حداقل با قبول چکهای آزگارا به مبلغ ـ 2300030083/ریـال ،ارزشـیابی
کارشناس را تقلیل دهد.
چهارده .وصولیهای آتی

 .41خواندگان اظهار داشتهاند که کارشناس با این فرض که  33نفر خریداری که آپارتمانهایشان قبل از تـاریخ
ارزشیابی به آنها منتقل شده بود ،کل قیمت آپارتمانها را پرداخت نکرده بودند ،مبلـغ ـ 2401380044/ریـال بـه
حسابهای دریافتنی شاهگلی در تاریخ  33بهمنماه  13( 3102ژانویه  )3322افزوده اسـت .خوانـدگان اسـتدالل
کردهاند که با توجه به اینکه خریداران مزبور مالکیت کامل و بدون قید و شرط نسبت به آپارتمانهای خریـداری
شده تحصیل نمودهاند ،برای خریدار فرضی پروژه هیچگونه دلیلی مبنی بر اینکه این وجوه در آینده قابـل وصـول
خواهد بود ،وجود ندارد .بهعالوه ،ایشان اظهار میدارند که شاهگلی نتوانسته بعد از تاریخ  33بهمنمـاه 13( 3102
ژانویه  )3322این وجوه را وصول کند و بنابراین از دیوان درخواست کردهاند کـه ایـن قلـم را از ارزشـیابی حـذف
نماید.
پانزده .خاکبرداری و اجارهبهای زمین مربوط

 .40خواندگان از دیوان درخواست کردهاند که بدهی شاهگلی بابت هزینه خاکبرداری و اجارهبهای زمین مربـوط
به آن را به مبلغ  004میلیون ریال بپذیرد .آنها همچنین از دیوان درخواست کردهاند که یـک قلـم بـدهی دیگـر
شاهگلی را به مبلغ  33میلیون ریال بابت اجارهبهای زمینی که برای کارخانه بتونریزی مورد اسـتفاده واقـع شـده
بود ،بپذیرد .کارشناس هر دو موضوع را به دیوان ارجاع کرده است.
هشتم) عواید آتی
 .3مقدمه

 .44پس از تعیین وضعیت مالی شاهگلی در تاریخ  33بهمنماه  13( 3102ژانتویه  ،)3322کارشـناس در مرحلـه
بعدی ارزشیابی خود ،اقدام به تعیین «ارزش عادله پروژه در بازار» نمود .برای این منظور ،همانطور که در بند 10
فوق بحث شد ،کارشناس از روش «تنزیل جریان نقدینه» استفاده نموده که طبق آن ابتـدا جریـان نقدینـه مـورد
انتظار برای باقیمانده مدت پروژه تعیین و سپس به ارزش آن در حال حاضر ،تنزیل شده اسـت .کارشـناس جهـت
تعیین جریان خالص نقدینه پروژه ،عواید و مخارج آتی را پیشبینی نموده است .در این بخش ،برآورد کارشناس از
این عواید مورد بحث قرار میگیرد.
 .41کارشناس در تجزیه و تحلیل حساسیت [پارهای عناصر ارزیابی] ،یک عامل مربـوط بـه درآمـدهای آتـی،
یعنی سطح قیمت آپارتمانهای فروش نرفته یا مجدداً فروش رفته را چنین توصیف میکنـد« :مهـمتـرین عامـل
است ...زیرا با توجه به تعداد آپارتمانهای خالی پیشبینی شده در ارزشیابی ،یعنی آپارتمانهایی کـه تـا بـه حـال
فروش نرفته ویا قابل فروش هستند یک تغییر جزئی در آنها اهمیت قابل مالحظهای در ارزش پـروژه دارد» .بـه
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نظر خواندگان ،برآورد کارشناس از درآمدهای آتی مهمترین بخش گزارش نهایی ارزشیابی محسـوب مـیشـود و
بهویژه در گزارش مؤسسه حسابرسی کوپرز اند الیبرند قیمت آتی مورد انتظار آپارتمانهایی که در تاریخ ارزشـیابی
به فروش نرفته و تعداد فرضی آپارتمانهایی که در آن تاریخ جهت فروش مجدد آماده بوده ،بهعنـوان یکـی از دو
عامل بسیار مؤثر در ارزشیابی نهایی توصیف شده است (موضوع تعداد کل آپارتمانها در بخش زیـر مـورد بحـث
قرار میگیرد).
 .43کارشناس به منظور برآورد عواید آتی پروژه از فروش آپارتمـانهـا ،ابتـدا عوایـد آتـی حاصـل از فـروش
آپارتمانهایی را که پیش از  33بهمنماه  13( 3102ژانویه  )3322به فروش رفته بـود ،محاسـبه و سـپس تعیـین
نموده که چه تعداد آپارتمان در تاریخ ارزشیابی قابل فروش بوده ،چه تعداد از آپارتمانهایی کـه قبـل از آن تـاریخ
فروش رفته ،بعد از آن تاریخ قابل فروش مجدد بوده و مضافاً زمانی که این آپارتمانها به فـروش خواهـد رفـت و
نیز قیمت فرضی فروش آنها را تعیین نموده است .عالوه بر این ،کارشناس عواید حاصل از فروش پارکینگهای
اضافی و ماشینآالت سنگین ساختمانی را برآورد کرده است .کارشناس اظهارنظر کـرده اسـت کـه اخـتالفنظـر
اساسی بین برداشت طرفین راجع به عواید حاصله از پروژه به موضوعات زیر مربوط میشود:
تعداد آپارتمانهای قابل فروش بعد از تاریخ ارزشیابی ،قیمت آپارتمانهای به فـروش نرفتـه ،قابلیـت اعمـال
شرط افزایش بها و امکان فروش پارکینگهای اضافی.
 .0آپارتمانهای قابل فروش یا فروش مجدد بعد از  33بهمن ماه  13( 3111ژانویه )3311

 .11بین کارشناس و طرفین این توافق کلی وجود داشته که جمعاً  3،012واحد آپارتمان در پـروژه موجـود بـوده
است .پیش از ورود به بحث مربوط به وضع حقوقی این آپارتمانها ،الزم است معنای چند اصطالح که طـرفین و
کارشناس به کار بردهاند ،روشن شود .وقتی خریداری با شاهگلی قرارداد خرید آپارتمان منعقد میکرد ،آن آپارتمان
«فروخته شده» تلقی میشد .وقتی آپارتمانی به خریدار تحویل میشد ،آن آپارتمان «واگذار شده» تلقـی مـیشـد.
وقتی آپارتمانی فروخته میشد و بعداً به دلیل آنکه خریدار یا منتقلٌالیه او حقوق خود را به موجـب قـرارداد خریـد
آپارتمان اعمال نمیکرد ،آپارتمان برای فروش مجدد در اختیار شاهگلی قرار میگرفت ،آن آپارتمان «قابل فروش
مجدد» تلقی می شد .کارشـناس دریافـت کـه در تـاریخ  33بهمـنمـاه  13( 3102ژانویـه  ،)3322از کـل تعـداد
آپارتمانهای پروژه 3،010 ،آپارتمان فروخته شده ،ولی واگذار نشده بـود 321 ،آپارتمـان فروختـه نشـده بـود33 ،
آپارتمان واگذار شده بود و  13آپارتمان قبال فروش مجدد بود.
 .13کارشناس سپس تعداد آپارتمانهای قابل فروش یا فروش مجدد در تاریخ  33بهمنماه  13( 3102ژانویه
 )3322را برآورد کرده است .همانطور که در باال گفته شد او بدواً تعیـین نمـود کـه  321آپارتمـان تـا تـاریخ 33
بهمنماه  13( 3102ژانویه  )3322فروخته نشده بود و این تعداد را براساس معامالت انجام شده روی آپارتمانهـا
در طول دوره نوامبر  3322تا  33بهمنماه  13( 3102ژانویه  )3322به دست آورد .سپس بهطوری که ذیالً تشریح
شده ،کارشناس معین نمود که  822آپارتمان از آپارتمانهایی که پیش از تاریخ ارزشیابی فروخته شده بود ،بعـد از
آن تاریخ ،قابل فروش مجدد خواهد شد .به این ترتیب ،به نظر کارشناس جمعاً  221دستگاه آپارتمان قابل فروش
یا فروش مجدد میبوده است.
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 .10در مورد تعداد آپارتمانهایی که قابل فروش مجدد بود ،کارشناس نظر خواهـانهـا را اتخـاذ کـرد ،بـدین
مضمون که  822دستگاه آپارتمان قابل فروش مجدد خواهد بود ،زیرا در اثر آنکه عده زیادی از مردم در رابطه بـا
انقالب ،ایران را به طور دائم ترک کردند و در میان ایشان عدهای نیز جزء خریداران آپارتمانهای شاهگلی بودنـد.
در جریان ارزشیابی ،خواهانها برآوردی از عواید و مخارج پروژه از تـاریخ  33بهمـنمـاه  1( 3102ژانویـه )3322
تسلیم داشتند که نشان میداد براساس صورتی از  33آپارتمان واگذار شده که در میـان خریـداران آنهـا نـام 03
خریدار جدید وجود داشت ،انتظار میرفت حداقل  822آپارتمان از آپارتمانهای فروختـه شـده ولـی هنـوز واگـذار
نشده ،قابل فروش مجدد گردد .تصمیم کارشناس به قبول برآورد خواهانها بر چندین دلیل مبتنی بوده است :اول
آنکه کارشناس به این نتیجه رسیده است که «دالیل غیر قابل انکاری وجود دارد کـه بعضـی از آپارتمـانهـا در
نتیجه ناآرامیهای اجتماعی و سیاسی در ایران منجمله خود انقالب ،برای فروش مجدد آزاد میشـدند« .در تأییـد
این نتیجهگیری ،کارشناس به مدارکی از جمله مدارک زیر اشاره میکند:
نامهای به تاریخ  32فروردینماه (3102هفتم آوریل  )3323از آ .رادیس ،مدیرعامل وقت شـاهگلی بـه بانـک
عمران که در آن به نمونهگیری انجام شده در ساختمان اول اشاره شـده و نشـان مـیداد کـه تنهـا  80درصـد از
خریداران هنوز در تهران و عالقهمند بودند قرارداد خرید آپارتمانهایشان را تکمیل نمایند ،یادداشتی به تاریخ 33
اردیبهشتماه  ( 3102اول مه  )3323از وکیل شاهگلی که به گفته کارشناس حاکی از آن است که آپارتمانهـای
توسط بنیاد مستضعفان مصادره شده بود است و تصمیم مندرج در صورتجلسه مورخ هفتم تیرماه  02( 3102ژوئن
 )3323مربوط به جلسهای بین شاهگلی و بنیاد علوی دایر بر اینکه قرار بوده شاهگلی تعداد  02دستگاه آپارتمـان
در اختیار یکی از کارکنان بنیاد علوی قرار دهد.
 .11دوم آنکه کارشناس متوجه شده است که خواندگان اطالعاتی را ( برای منظـور دیگـری) تسـلیم کـرده
بودند که نشان مـیداد در  33بهمـنمـاه  13( 3102ژانویـه  )3322بـیش از  822نفـر از خریـداران آپارتمـانهـا
سفتههای خرید آپارتمان خود را پرداخت نکرده بودند .به عقیده کارشناس این امر نشـان مـیداد کـه «تعـدادی از
آپارتمانها ممکن است در آینده در معرض فروش مجدد قرار گیرد».
 .17و باالخره کارشناس معتقد است که طبق تفسیر خود را از رویه حقوق بینالملل ،باید برآورد خواهانهـا را
قبول کند ،بدین لحا که خواندگان از دادن اطالعات در مورد تعداد خریدارانی که ایران را ترک کرده و بنـابراین،
قادر به تکمیل قرارداد خریدشان نبودهاند ،خودداری کردهاند .کارشناس ضمن اظهار این مطلب که «خواندگان کـه
قاعدتاً باید این اطالعات را در اختیار داشته باشند ،به درخواست من دایر بر تسلیم آنها ترتیب اثر ندادهاند» ،نتیجه
گرفته است که:
«بر مبنای استدالالتی که خواهانها ارائه کردهاند و با توجه به فقد اطالعات موثق از سایر منابع ،من بـرآورد
تنظیمی از ناحیه خواهانها را اعمال نمودهام .این یک اظهارنظر قضایی است که صریحاً آن را جهـت اتخـاذ
تصمیم به دیوان داوری ارجاع مینمایم».
 .11خواهانها با نتیجهگیری کارشناس دایر بر اینکه  822دستگاه آپارتمان قابل فروش مجدد بوده ،موافقند،
گرچه اظهار داشتهاند که این تعداد ممکن است بیشتر بوده باشد .ایشان همچنین اسـتدالل کـردهانـد کـه رویـه
حقوق بینالملل به هر دیوانی اجازه میدهد که در صورتی که طرفی مدارکی را که منحصراً در اختیار او است ارائه
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نکند ،استنباط منطقی مخالف به عمل آورد.
 .10خواندگان اظهار داشتهاند که هیچ آپارتمانی قابل فروش مجدد نبوده و نتیجـهگیـری کارشـناس در ایـن
مورد ،هم از لحا واقعیات مربوط به قضیه و هم از لحا حقوقی اشتباه است .ایشان استدالل کردهاند کـه دلیلـی
ندارد که در میان ایرانیانی که حسب ادعا کشور را ترک کردهاند ،عدهای از خریداران آپارتمانهای شاهگلی وجـود
داشته باشد و یا اینکه این افراد هرگز به ایران باز نگردند .بهعالوه ،طبق اظهار خواندگان ،اینکه خریداران اصلی
آپارتمانهای شاهگلی ،ایران را ترک گفته باشند یا خیر ،ارتباطی به دعوا ندارد .تـرک ایـران ،ایشـان را از حقـوق
قانونیشان محروم نمیکند .خریداران می توانستند نمایندگان یا وکالیی منصوب نمایند تا حقوقشان را به نیابت از
طرف آنها اعمال کنند و عدهای از آنها نیز چنین کردهاند .خواندگان همچنین اظهار داشتهانـد کـه «نـه غیبـت
شخص از ایران و نه سلب مالکیت و انتقال اموال وی توسط دولت ،به فرض که چنین امری واقع شده باشد ،حقی
به شاهگلی تفویض نمیکند که بتواند آپارتمانهای مشتریانی را که در تاریخ ارزشیابی موافقتنامههای معتبری بـا
شرکت داشتهاند ،مجدداً تصرف نماید».
 .14خواندگان مضافاً اظهار داشتهاند که خریدار بالقوه شاهگلی نمیتوانسته ریسک فراوان تعقیـب قضـایی در
اثر اقدام به فسخ قراردادهای فروش را نادیده بگیرد .طبق حقوق ایران ،ارسال اطالعیه عدم پرداخت ،دلیل کـافی
برای فسخ قرارداد نیست ،حتی در مواردی که در اطالعیه مربوط ازخریداران متخلـف درخواسـت تحویـل گـرفتن
آپارتمان شده و ایشان از تحویل آپارتمان امتناع کـرده باشـند .خوانـدگان بـه چنـدین مـورد از ایـن قبیـل خریـد
آپارتمانهای شاهگلی اشاره کردهاند که دادگاههای ایران به این نحو حکم صادر کردهاند .آنها همچنین به رویـه
شاهگلی اشاره کردهاند که در موارد قصور در پرداخت سفته یا اطالعیهای نمیفرستاد ویا اگر هم میفرستاد ،آن را
اجرا نمیکرد .بهعالوه ،خواندگان به این رویه اشاره کردهاند که آپارتمانهـای خریـداران بـا آپارتمـانهـای دیگـر
تعویض می شد تا از استرداد وجه یا پرداخت خسارت بابت تأخیرهای طوالنی در تحویل آپارتمانها اجتناب شـود و
این رویهای بود که آقای رادیس جهت حل مشکالت مالی شاهگلی اتخاذ کرده بود.
 .11خواندگان اطالعات خاصی را که کارشناس براساس آنها فـرض کـرده کـه تعـداد  822آپارتمـان قابـل
فروش مجدد خواهند شد ،مورد بحث قرار داده و با نتـایجی کـه کارشـناس براسـاس آن مـدارک حاصـل کـرده،
مخالفت نموده و آنها را مبنای کافی برای نتیجهگیریهای او ندانستهاند .خوانـدگان اظهـار داشـتهانـد کـه یـک
خریدار بالقوه به اطالعاتی بیش از آنچه که در تاریخ  33بهمنماه  13(3102ژانویه )3322موجود بوده و کارشناس
دریافت داشته ،دسترسی نمیداشت و استفاده کارشناس از هرگونه اطالعات دیگر ،خالف اصول مسـلم حقـوقی و
ارزشیابی میباشد.
 .13خواندگان همچنین اظهار داشتهاند که مبنای آماری که کارشناس براساس آن بـه تعـداد  822آپارتمـان
قابل فروش مجدد رسیده ،از چندین لحا ناقص است .ایشان گفتهاند که از  03مـورد خریـدار جدیـد ادعـایی در
فهرست  33آپارتمان واگذار شده که اساس برآورد خواهانها از تعداد آپارتمانهـای قابـل فـروش مجـدد بـوده و
کارشناس آن را مورد عمل قرار داده 34 ،مورد انتقاالتی بود که توسط خود خریداران اصلی انجام شـده 32 ،مـورد
تعویض یا تخصیص مجدد خریداران به آپارتمانهای دیگر بوده تا از استرداد وجه بـه آنـان بابـت فسـخ ناشـی از
تأخیر در تحویل (چنانکه در باال توضیح داده شد) اجتناب شود و  02آپارتمان دیگر را خود کارشناس در تجزیـه و
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تحلیل خود از  03آپارتمان حذف کرد .خواندگان ادعا کردهاند که معذلک کارشناس  12درصدی را کـه تجزیـه و
تحلیل خود وی نشان میداده نادیده گرفته و ضریب  03درصدی را در مورد تعداد آپارتمانهای فروش رفته (ولـی
واگذار نشده) به کار برده تا به رقم  822آپارتمان برسد که حسب ادعا قابل فروش مجدد بوده است.
 .31در مورد مصادره ادعایی آپارتمانهایی توسط بنیاد مستضعفان ،خوانـدگان اظهارداشـتهانـد کـه یادداشـت
مورخ  33اردیبهشتماه ( 3102اول مه  )3323وکیل شاهگلی ،صرفاً مبین نگرانی آقای رادیـس بابـت خریـدارانی
بوده که ملک آنها «ممکن است» توسط بنیاد «مصادره شده باشد» و بر آن اساس ،آقـای رادیـس دسـتور داد از
دفتر دادستانی انقالب سؤال شود که «آیا در میان خریداران آپارتمـانهـای آنهـا کسـی وجـود داردکـه ملـک او
مشمول مصادره واقع شده باشد» .خواندگان گفتهاند که وکیل شاهگلی هیچگاه از اینکه مصادرهای صورت گرفته
باشد ،صحبتی نکرده است و خواهانها مدرکی حاکی از اینکه مصادرهای تا تاریخ ارزشیابی صورت گرفتـه باشـد،
ارائه نکردهاند و به فرض که مصادرهای هم صورت گرفته بود ،حقوق خریدار اصلی یا جانشین او در مقابل شرکت،
تغییری نمیکند و بهطور خالصه اینکه یادداشت مزبور نتیجهای را کـه کارشـناس از آن بـه دسـت آورده ،تأییـد
نمینماید.
 .33در مورد  02آپارتمانی که حسب ادعا در اختیار آقای الهی ،یکی از کارمندان بنیـاد علـوی گـذارده شـده،
خواندگان مجدداً اظهار داشتند که این ادعا هیچ اساسی ندارد و خاطر نشان ساختهاند که آقای الهی که مدیر دفتر
هماهنگی آپارتمانهای بنیاد علوی بوده ،پیشنهاد کرده بود که نظر به مشکالت وخیم مالی شاهگلی در آن زمان،
در فروش تعدادی آپارتمان به آن شرکت کمک کند و این جزئی از کوششهای کلی بنیاد در کمک بـه شـاهگلی
جهت ازسرگرفتن و تکمیل پروژه بوده است .خواندگان گفتهاند که اعالم آمادگی آقای الهی در کمک به شاهگلی
در این رابطه ،شدیداً سوءتعبیر و مترادف با مصادره آپارتمانها تلقی شده است .خواندگان اظهار داشـتهانـد کـه در
واقع آقای الهی طی نامههایی اشخاصی را بهعنوان خریدار احتمالی آپارتمانهـا بـه شـاهگلی معرفـی کـرده و در
نامهها صراحتاً اظهار داشته بود که «اگر مذاکره برای خرید به نتیجهای نرسد ،مفاد این نامه را کانلمیکـن تلقـی
نمایید» .خواندگان اظهار داشتهاند که این خریداران احتمالی ،مشتریان سایر شرکتهای آپارتمانسازی بودنـد کـه
آپارتمانهای خود را از آن شرکتها تحویل نگرفته بودند و ترتیب پیشنهادی به آنها امکان میداد که سپردههای
خود را از آن شرکتها به شاهگلی انتقال دهند تا به رفع مشکل وخیم کمبود نقدینه شـرکت در آن زمـان کمـک
شود.
 .30خواندگان همچنین تأکید کردهاند که کلیه اطالعات ذیربط را به کارشناس دادهاند و نباید از این بابت بـه
ضرر ایشان نتیجهگیری شود .خواندگان اضافه کردهاند که «نباید از ایشان توقع داشت که برای ادعای خواهانهـا
سند و مدرک تهیه نمایند .در این قبیل موارد ،بدیهی است که بار اثبات ادعا برعهده خود خواهـانهـا اسـت» .در
نتیجه به نظر آنها« ،هیچگونه دالیل قضایی ،حقوقی یا عینی برای این فرض که  822آپارتمـان پـس از تـاریخ
ارزشیابی برای فروش مجدد آزاد خواهد بود ،وجود ندارد» .و باالخره خواندگان از دیوان درخواست کردهاند که بـر
مبنای توضیحات و مدارک آنها نسبت به اصالح نظر کارشناس اقدام نماید.
 .31کوپرز اند الیبرند ،با برآورد کارشناس از تعداد آپارتمانهای قابل فروش مجدد موافق نبوده است .به نظر
مؤسسه مزبور ،تحلیل کارشناس دایر بر اینکه  13درصد خریداران  33آپارتمان واگذار شده غیر از خریداران اصلی
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بوده ،با توجه به بررسی قبلی آقای رادیس «معقول به نظر میرسد» .به فرض که آن تحلیل صـحیح باشـد (کـه
خواندگان قبول ندارند) ،کوپرز اند الیبرند معتقد است که برآورد معقول از تعداد آپارتمانهای قابل فروش مجدد را
می توان با اعمال آن درصد نسبت به تعداد آپارتمانهای فروش رفته ،ولی واگـذار نشـده در تـاریخ  33بهمـنمـاه
 13( 3102ژانویه  )3322به دست آورد .بر آن اساس ،طبق محاسبه ایشان ،تعداد آپارتمانهایی کـه مـی توانسـت
قابل فروش مجدد باشد ،از  131دستگاه متجاوز نبوده است.
 .1استرداد وجه خریدارانی که آپارتمانهایشان مجدداً فروخته شده

 .37کارشناس همچنین نتیجه گرفته است که شاهگلی متعهد بوده پیشپرداخـت خریـداران اصـلی را کـه وجـه
سفتههای خود را در سررسید نپرداخته بودند و قرارداد خریدشان قابل فسخ و آپارتمانهایشـان قابـل فـروش بـه
دیگران بوده ،مسترد دارد .وی مجموع مبالغ پیشپرداختی را که باید مسترد می شد ،ابتدا بـا ضـرب کـردن تعـداد
فرضی آپارتمانهایی که قابل فروش مجدد بوده ،یعنی  822واحد ،در  44درصد میانگین قیمت فـروش اولیـه بـه
دست آورده است .این درصد شامل بخشی از قیمت آپارتمان است که قبل از تحویل یا انتقال سـند مالکیـت بایـد
پرداخت میشد ،بدین ترتیب 32:درصد سپرده نقدی در موقع تقاضا 02 ،درصد وجه نقـد در موقـع انعقـاد قـرارداد
فروش و  34درصد  04فقره سفته ماهانه .ثانیاً وی از پیشپرداختهای قابل اسـترداد ،میـانگین کـل سـفتههـای
وصول نشده را کسر کرده است .از مبلغ پیشپرداختهای قابل استرداد 0 ،درصـد کمیسـیون فـروش متعلقـه بـه
شاهگلی که کارشناس براساس شرطی در قراردادهای خرید به همین مضمون محاسبه کرده نیز کسر شده اسـت.
خالص مبلغ قابل استرداد موقعی پرداخت میشد که آپارتمانهای مـورد بحـث بـه خریـداران جدیـد تحویـل داده
میشد.
 .31خواندگان ضمن حفظ ایرادات اصلی خود درباره برداشت کارشـناس نسـبت بـه موضـوع فـروش مجـدد
آپارتمانها ،از کارشناس انتقاد کرده ،میگویند که وی نتایج بررسی خود را که مبنای محاسبه تعداد آپارتمانهـای
قابل فروش مجدد قرار داده ،نادیده گرفته است .در بررسی مزبور ،مبلغ سفتههای وصول نشده به نسبت دو سایت
پروژه تقسیم گردیده و کارشناس میبایست در محاسبه پیشپرداختهای قابل استرداد ،همان نحوه تقسـیم را بـه
کار میبرد ،زیرا قیمتهای میانگین دو سایت پروژه با یکدیگر متفاوت بودند .حال آنکه کارشـناس ،یـک قیمـت
کلی را در مورد هر دو سایت اعمال کرده و در نتیجه ،ارزش پروژه را تقریباً معادل  018میلیون ریال بیش از واقـع
ارزشیابی نموده است .خواندگان از دیوان درخواست کردهاند که با تقلیـل عوایـد مـورد انتظـار پـروژه حـداقل بـه
میـزان 1/4میلی ـون دالر ،ایـن اشــتباه کارشــناس را تصــحیح کنــد .خوانــدگان اســتدالل کـردهانــد کـه کـاهش
پیشپرداختهای قابل استرداد به میزان  0درصد «کمیسیون فروش» ناشـی از سـوءتعبیر کارشـناس از مـاده 33
ذیربط در قراردادهای خرید بوده است .به نظر خواندگان ،کارشناس فقط از همین بابت ،ارزش پروژه را بـه میـزان
 42میلیون ریال بیش از واقع محاسبه نموده است.
 .30خواندگان مضافاً اظهار داشتهاند که کارشناس روش ضد و نقیضی اتخاذ کـرده ،بـدین معنـا کـه از یـک
طرف فرض کرده که  44درصد پیشپرداختهای خریداران جدید  822دستگاه آپارتمان بالفاصله به مجرد فروش
مجدد آنها در اکتبر  3322وصول خواهد شد ،حال آنکه استرداد وجه بـه خریـداران اصـلی تـا مـاههـا بعـد کـه
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آپارتمانها باالخره تحویل داده می شوند ،صورت نخواهد گرفت .این تناقض از آنجا ناشی شـده کـه کارشـناس
مطمئن نبوده که زمان فرضی واخواست سفتهها چه تاریخی خواهد بـود و ایـن امـر بـرخالف مقـررات مـاده 33
قراردادهای خرید آپارتمانها است .طبق اظهار خواندگان ،روش ضد و نقیض کارشناس منجر بدان شده است کـه
میزان بدهی مربوط به بازپرداختها کمتر از واقع و در نتیجه ارزش خالص فعلی پروژه تا مبلغ  133میلیـون ریـال
بیش از واقع نشان داده شود.
 .7زمان فروش آپارتمانها

 .34کارشناس چنین فرض نموده که کلیه آپارتمانهای آماده فروش ،در اکتبر  3322یعنـی در مـاهی کـه طبـق
انتظار وی کار ساختمان پروژه باید مجدداً آغاز میشد ،به فروش میرفتند .وی این نتیجهگیری را بـر ایـن فـرض
مبتنی ساخته است که بعد از  33بهمنماه  13(3102ژانویه )3322تورم و سطح قیمت آپارتمانهـای لـوکس بـاال
رفته و ضمناً انتظار می رفت تا اکتبر  3322اوضاع ایران به حال عادی برگـردد .بـدین ترتیـب ،کارشـناس نتیجـه
گرفته است که شاهگلی میتوانست در اکتبر  3322انتظار دریافت عوایدی از فروش آپارتمانها داشته باشد.
 .31خواندگان گفتهاند که کارشناس «هیچ توجیه عینی و مسـتدلی ...بـرای اتخـاذ دلبخـواه ایـن تـاریخ کـه
براساس آن فرض نموده که کلیه آپارتمانها فوراً به فروش میرفت ،ارائه نکرده است« .خواندگان همچنین اضافه
کردهاند که کارشناس توضیح نداده است که به چه دلیل تاریخ اوت  3322مندرج در پیشنویس گزارش خود را در
گزارش نهایی خود به اکتبر  3322تغییر داده است و بدتر از همه آنکه کارشناس مدت ساختمان را در مقایسه بـا
 02ماهی که آقای نقابت در همان زمان برآورد کرده بود ،به  30ماه کـاهش داده ،حـال آنکـه از سـایر جهـات،
کارشناس در ارزشیابی خود به آقای نقابت استناد نموده و با ایـن کـار ،ارزش خـالص فعلـی پـروژه را بـه میـزان
معتنابهی بیش از واقع نشان داده است.
 .33کوپرز اند الیبرند با کارشناس همعقیده است که منطقـاً انتظـار مـیرفـت کـه کـار سـاختمان در اکتبـر
3322مجدداً آغاز شود ،ولی قبول ندارد که در این تاریخ کلیه آپارتمانهای موجود فروخته میشد .بالعکس ،کـوپرز
اظهار می دارد که «خریداران جدید تا اطمینان حاصل نمیکردند که آپارتمانها تکمیل شده ،یعنی آماده تحویلنـد،
خود را متعهد به خرید نمیکردند» ،زیرا تأخیرهایی که در گذشته روی داده بود در مورد زمان تکمیل پروژه ایجـاد
عدم اطمینان کرده بود .بر این اساس ،کوپرز استدالل کرده است که کارشناس عواید فروش آپارتمانهـا را خیلـی
زودتر از موقع الزم در حساب منظور کرده و در نتیجه ،ارزش خالص فعلـی عوایـد را در  33بهمـنمـاه 13(3102
ژانویه  )3322بیش از واقع نشان داده است.
 .1قیمت آپارتمانها

 .311کارشناس هم قیمت آپارتمانهای فروخته شده و هم قیمت آپارتمانهای قابل فروش یا فـروش مجـدد را
برآورد کرده که ذیالً به ترتیب مورد بحث قرار خواهند گرفت؛ لکـن کارشـناس در مقدمـه بـرآورد خـود از قیمـت
آپارتمانها گفته است که علیرغم درخواستهای مکرر از خواندگان ،وی به اصل قراردادهای فـروش کـه شـرکت
آزگارا در ایران نگاهداری میکرد و میتوانسته قیمتهای واقعی آپارتمانها را در زمانهـای ذیـربط نشـان دهـد،
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دسترسی نداشته است .وی اضافه میکند که در فوریه  3320خواندگان به وی اطـالع دادنـد کـه شـرکت آزگـارا
سرانجام اصل قراردادها را ارائه کرده ،ولی کارشناس به چند دلیل از جمله دیر بودن ارائه و اینکـه قراردادهـا بـه
فارسی تنظیم شده بوده و ترجمه آن ها فراهم نبوده ،از مسافرت مجدد به تهران برای وارسی آنها خودداری کرد.
با این حال ،کارشناس اعالم کرده است که «در صورتی که دیوان تأیید کند ،ترتیب مسافرت جدیدی را به تهـران
خواهد داد».
الف) قیمت آپارتمانهای فروخته شده

 .313کارشناس میگوید که با توجه به فقد اصل قراردادها ،وی قیمت آپارتمـانهـای فروختـه شـده قبـل از 33
بهمنماه  13( 3102ژانویه  )3322را از جمله بر مبنای نتیجهگیری خود از تجزیه و تحلیلی که دیلویـت هسـکینز
اند سیلز ) (Deloitte Haskins & Sellsدر حسابرسـی مـورخ دهـم دیمـاه  13( 3102دسـامبر  )3322از
عواید به عمل آورده بود و نیز بر پیشبینی عوایدی که خواندگان برای  33بهمنماه  13(3102ژانویه  )3322تهیه
نموده بودنـد ،بـرآورد کـرده اسـت .وی قیمـت میـانگین آپارتمـانهـای فروختـه شـده در سـایت  223را مبلـغ
ـ 301400022/ریال و برای سایت  3320مبلغ ـ 3302240022/ریال تعیین کرده اسـت .ایـن دو «قیمـت میـانگین
اصلی» اساس محاسبه وی را برای درآمدهای آتی از آپارتمانهای فروخته شده تشکیل میدهد.
 .310کارشناس سپس فرض کرده است که شرط افزایش بها مندرج در قراردادهای استاندارد خرید که طبـق
آن قرار بوده قیمت خرید بسته به افزایش هزینههای ساختمانی تا 32درصد افزایش یابد ،طبـق مقـررات خـود آن
شرط ،کامالً اعمال خواهد شد .کارشناس پس از آنکه دریافت که هزینههای سـاختمان هـر دو سـایت پـروژه در
مدت مقرر در قراردادهای خرید بیش از 32درصد افزایش یافته ،بر آن اساس قید  32درصد افزایش بها را که قرار
15
بود هنگام تحویل آپارتمانها وصول شود ،اعمال کرد.
 .311کارشناس همچنین خاطرنشان کرده است که شرط افزایش بها در مورد قیمت هیچیـک از  33دسـتگاه
آپارتمانی که قبل از  33بهمنماه  13(3102ژانویه  )3322واگذار شده ،اعمال نشده بود .وی نظـر داده اسـت کـه
شاهگلی به دنبال جلسهای با بنیاد علوی و طبق صورتجلسهای دایر بر لغو شرط افزایش بها کـه در تـاریخ هفـتم
تیرماه  02( 3102ژوئن  )3323آن را امضا کرده بود ،از حق خود در مورد اعمال شرط مزبور اعراض کـرده اسـت.
ولی کارشناس معتقد بوده که بنیاد علوی یک سازمان دولتی ایران است و اقدامات متخذه در مورد شرط افـزایش
بها از نوعی بوده که باید در ارزشیابی شاهگلی منظور نشود .وی میگوید که این نظر احتیاج به تأیید دیـوان دارد.
بنابراین ،کارشناس تراز آزمایشی را با افزودن  20میلیون ریال درآمد اضافی ناشـی از اعمـال شـرط افـزایش بهـا
نسبت به آپارتمانهای واگذار شده ،تعدیل کرده است.
 .317خواهانها با محاسبه کارشناس در مورد قیمت آپارتمـانهـای فروختـه شـده موافقنـد .بـه نظـر آنهـا
.15کارشناس میگوید که وی در برآورد قیمت آپارتمانهایی که پس از تاریخ ارزشیابی باید بـه فـروش مـیرفـت ،مبلـغ مشخصـی را
بهعنوان عامل افزایش بها محاسبه نکرده ،بلکه با توجه به عواملی از جمله شرط افزایش بها ،مبلغـی را کـه بـه نظـر وی بابـت اندوختـه
ریسک کافی بوده ،منظور کرده است.
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نتیجهگیری کارشناس در مورد شرط افزایش بها ،نتیجه منطقی اعمال صحیح اصل قراردادهای معتبر حاصل بوده
است .اوالً وقتی کارشناس دریافت که قراردادهای خرید آپارتمان که حاوی شرط افزایش بها بـود ،معتبرنـد ،ایـن
اصل را اعمال کرد و ثانیاً این اصل را وقتی اعمال کرد که دالیل دیگری یافت مبنی بر اینکه صورتجلسهای کـه
شرط افزایش بها طبق مفاد آن لغو شد ،قرارداد معتبری نبوده است.
 .311خواندگان اظهار میدارند که فتوکپی اصل قراردادهای خرید را کـه قیمـتهـای واقعـی آپارتمـانهـای
فروخته شده را نشان می دهد در اختیار کارشناس گذاردهاند و کارشناس این مطلب را در جلسـه اسـتماع تصـدیق
کرده است .خواندگان اضافه کردهاند که اصل قراردادهای خرید را ابتدا در اختیار نداشتند ،زیرا شرکتهـای آذرنیـا
که این قراردادها را در اختیار داشتند اجازه دسترسی به آن مدارک را نمیدادند .خواندگان اسـتدالل مـیکننـد کـه
بنابراین ،کارشناس می بایست در محاسبه عواید حاصل از آپارتمانهای فروخته شده ،به جـای سـایر منـابع مـورد
استناد خود ،آن قیمتها را به کار میبرد.
 .310خواندگان همچنین اظهار میدارند که شرط افزایش بها در قراردادهای خرید با صورتجلسه ژوئن 3323
لغو شده است .به نظر آنان ،صورتجلسه مزبور به منزله «قراردادی بین شاهگلی و نمایندگان قانونی حـدود 3،123
نفر خریدار» بود که بنیاد علوی وکالتاً از طرف بانک عمران و بهعنوان جانشین بنیاد پهلوی و همچنین به منظـور
کمک به شاهگلی در حل بعضی از مسائل مالیاش به آن رضایت داده است .این مشکالت مالی منجملـه از ایـن
قرار است :زیان مالی و خسارات دیگری که خریداران آپارتمـانهـا بـه دلیـل تـأخیر در تکمیـل پـروژه و تحویـل
آپارتمانهایشان متحمل شده بودند ،تقاضای خریداران جهت واریز وجوه تازه از طـرف سـهامداران بـه شـرکت،
درخواست خریداران جهت تسلیم یک برنامه تحویل تضمین شده با قید جریمه به نفع ایشان و تقاضای خریـداران
جهت تخفیف در قیمت زمین از طرف بنیاد علوی .خواندگان استدالل میکنند که امضای بنیاد علـوی الزم بـوده،
زیرا صورتجلسه مستقیماً در  30درصد سهم بنیاد از قیمت آپارتمانها بابت پرداخت بهای زمین ،تأثیر میگذاشت.
 .314بنابراین ،طبق اظهار خواندگان ،صورتجلسه مزبور یک اقدام دولتی نبوده که از ارزشـیابی حـذف شـود،
زیرا منظور از تنظیم آن کاهش ارزش شاهگلی نبوده و به فرض که بنیاد علوی اقـدامی هـم کـرده باشـد ،چنـین
اقدامی قابل انتساب به دولت ایران نیست .بالعکس ،صورتجلسه مزبور مبین تعهداتی بوده که شـاهگلی داوطلبانـه
بر مبنای قضاوت تجاری خود برعهده گرفته بوده است .معهذا کارشناس «افزایش بهای دیگـری مجموعـاً قریـب
32/2میلیون دالر» منظور کرده است .ولی با توجه بـه تأخیرهـای طـوالنی در اجـرای تعهـدات شـاهگلی ،تنـزل
قیمتهای بازار و اینکه شاهگلی قبالً این شرط را اعمال نکرده بوده ،خواندگان معتقدنـد کـه عمـالً بـرای یـک
بازرگان عاقل ،اعمال چنین شرط افزایش بهایی موانع متعددی در بر دارد .همانطور که در رابطه با بحث راجع به
ترازنامه تعدیل شده (بند  81فوق) متذکر گردید ،دیوان باید مبلغ  20میلیون ریالی را کـه کارشـناس بابـت شـرط
افزایش بهای آپارتمانهای واگذار شده قبل از  33بهمنماه  13( 3102ژانویه  ،)3322در ارزشیابی منظـور نمـوده،
حذف کند.
 .311کوپرز اند الیبرند معتقد است که حتی اگر شرط افزایش بها را معتبر بدانیم ،یک بازرگـان عاقـل در 33
بهمنماه  13( 3102ژانویه  )3322از استناد به آن شرط اجتناب میکرد .به عقیده کوپرز ،با توجه به عدم تـوفیقی
که شاهگلی در اعمال این شرط اجتناب داشته ،از نظر یک بارزگان عاقل ،منظور کردن هـر مقـدار سـود از شـرط
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افزایش بها در ارزشیابی خود ،ریسک و مخاطره بسیار زیادی در بر میداشت.
ب) قیمت آپارتمانهای قابل فروش یا فروش مجدد

 .313کارشناس با توجه به فقد اصل قراردادهای فروش ،سعی کرده قیمتی را تعیین کند که یک بازرگـان عاقـل
در صورتی که پروژه را خریداری و ساختمان آن را تکمیل میکرد ،انتظار میداشت آپارتمانهای قابل فروش را به
آن قیمت فروخته یا مجدداً بفروشد .همانطور که کارشناس در گزارش خود و نیز در جلسـه اسـتماع توضـیح داد،
وی معتقد بود که به نظر یک بازرگان عاقل که قیمت آپارتمان در تهران در ژانویه  3322به دلیل اوضاع و احـوال
مربوط به «ناآرامیهای» انقالب و از جمله برخی اقدامات دولتی ،پایین بود ،ولی با پیشبینی عادی شدن اوضاع و
نیز با توجه به تقاضای مشهود برای آپارتمانهای لوکس در آن منطقه ،قیمتها «سیر صعودی را» طی میکـرد و
انتظار میرفت که ترقی قیمتها کماکان ادامه یابد .بر آن اساس ،کارشناس تصمیم گرفت که آخرین قیمتهـایی
را که آپارتمانهای شاهگلی قبل از شروع «ناآرامیهای» انقالب و اقدامات دولتی داشت ،نقطه شروع قـرار دهـد.
برای این کار ،وی بهکلی از فروشهایی که در پاییز سال  3323صورت گرفته صرفنظر کرد ،زیرا معتقـد بـود کـه
قیمتها تحت تأثیر تعدادی «حـوادث غیرعـادی» کـه در آن زمـان رخ داد ،قـرار داشـت و بنـابراین ،مطـابق بـا
قیمت های عادی بازار نبود .کارشناس برای حذف اثرات اینگونه «حوادث غیرعادی» فروشهای انجـام شـده در
بهار سال  3322را مبنا قرار داد .این فروشها ،آخرین فروشهای قبل از پاییز سـال  3323بـود کـه وی توانسـت
قیمتهای واقعی آنها را تعیین کند .فروشهـای بهـار سـال  ،3322فـروش مجـدد قریـب  12آپارتمـان از 034
آپارتمانی بود که یک «خریدار عمده» از شاهگلی خریداری کرده بود .کارشناس معتقد است که قیمـت ایـن نـوع
فروشها «بهترین معیار» موجود است و بهعالوه احتمال اینکه آن قیمتها خیلی پایینتر از قیمـتهـای عادلـه
بازار باشد ،بیشتر است تا اینکه باالتر باشد».
 .331کارشناس پس از آنکه قیمت های آوریل  3322را مبنا قرار داد ،به برآورد میزان نوسان قیمتهـا بـین
آن تاریخ و اکتبر  3322پرداخت که به نظر وی یک بازرگان عاقل خریدار پروژه ،در آن تاریخ آپارتمانهای موجود
را به فروش میرساند .در این رابطه ،وی سابقه ترقی قیمتهای آپارتمانهای شاهگلی را مالحظه کرد و بـهویـژه
متوجه شد که میانگین ) (average medianقیمتهای آپارتمانها در دو سایت پروژه از نوامبر  3320تا آوریل
 12،3322درصد افزایش یافته است .مهمتر از همه ،وی مالحظه کرد که اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی بوده که
موجب افزایش قیمتها میشد و بهطور اصولی انتظار میرفت که بعـد از  33بهمـنمـاه  13(3102ژانویـه )3322
قیمت آپارتمانها باال رود .به نظر وی بهترین معیار برای افزایش تورمی قیمتها ،شاخص قیمت کاالها و خدمات
مصرفی [شاخص قیمت مصرفی] است .دلیل وی برای انتخاب آن شاخص ،به جـای شـاخصهـایی کـه طـرفین
پیشنهاد کرده بودند ،در بندهای  310،313زیر تشریح شده است .کارشناس در ارزشیابی خود 13 ،درصـد افـزایش
بابت شاخص قیمت مصرفی از آوریل  3322تا اکتبر 3322منظور کرده و توضیح داده که این رقـم از جهتـی بـر
شاخص واقعی قیمت مصرفی تا  33بهمنماه ( 3102آخر ژانویـه  )3322و از جهـاتی بـر پـیشبینـی تحـوالت و
روندهای بعدی مبتنی بوده است.
 .333کارشناس عوامل عمده مورد عمل در تعیین قیمت آپارتمانهایی که یک بازرگان عاقل در ژانویه 3322
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انتظار میداشت از آپارتمانهای فروخته شده در اکتبر  3322به دست آورد را به شرح زیر خالصه کرده است:
«اینجانب به عنوان مبنای برآورد ذهنی خود از میزان قیمت فرضی رایج در موقعی که آپارتمانهای موجود فروش
خواهند رفت ،استدالل زیر را به کار گرفتهام:
ـ قیمت فروش آپارتمانهای شاهگلی از بین نوامبر  3320تا آوریل  3322قریب  12درصد افزایش یافت،
ـ از آن مدت به بعد تا تاریخ ارزشیابی ،نا آرامی ها و انقالب و همچنین اقدامات مختلف و اظهـارات سیاسـی
رژیم جدید در قیمتها اثر منفی داشت،
ـ معهذا از اطالعات موجود معلوم می شود که قیمت آپارتمانها به طور کلی در تاریخ ارزشیابی دوباره رو بـه
افزایش بود،
ـ فرض را بر این قرار دادهام که آپارتمانهای شاهگلی در اکتبر  3322فروخته میشدند،
ـ برآورد ذهنی خود را درباره نوسانات قیمت مورد انتظار ،به روند کلی قیمتها که شـاخص قیمـت مصـرفی
مبین آن است ،مرتبط ساختم».
با استفاده از پیش فرضهای مشروحه فوق در ارزشیابی و منظور کردن یک رقم احتیاطی بابت حوادث منفـی
پیشبینی نشده ،کارشناس به میانگین قیمتی برابر  38میلیون ریـال یـا ـ 0080222/دالر بابـت هـر آپارتمـان در
اکتبر  3322رسیده و این مبلغ معادل ـ 3280222/ریال برای هر متر مربع است.
 .330عالوه بر آن ،کارشناس توضیح داده که برخـی رویـدادهای بعـد از ژانویـه  3322کـه مـی توانسـت در
قیمت های آپارتمان مؤثر باشد (مانند بحران سفارت امریکا که بیش از آنچه که در ژانویه  3322انتظار میرفت به
طول انجامید ،شروع جنگ عراق و افزایش تورم بیش از آنچه که قابل پیشبینی بود) برای یـک بازرگـان عاقـل
نمیتوانست قابل پیشبینی باشد و بنابراین ،کارشناس این عوامل را از ارزشیابی خود حذف نموده است.
 .331کارشناس در پاسخ به سؤاالتی که در جلسه استماع از نـامبرده بـه عمـل آمـد ،توضـیح داد کـه روش
فوقالذکر در تعیین قیمت آپارتمانها که قرار بود در ارزشیابی وی منظور شود« ،روش اصلی» وی بـود ،ولـی وی
تصمیم گرفت برای اثبات بیشتر نتایجی که به دست آورده از روش آزمایشی استفاده کند .در ایـن رابطـه ،وی از
آقای راجر گارتوفت ) ،(Rager Gartoftکارمنـد بخـش بازرگـانی سـفارت سـوئد در تهـران درخواسـت کـرد
اطالعاتی درباره بازار مسکن ایران در ژانویه  3322در اختیار وی قرار دهد .در یادداشت آقای گارتوفت گزارش شد
که قیمت آپارتمانهای تهران در آن زمان برحسب محل و کیفیت ساخت بین ـ 00222/ریال تا ـ 3020222/ریـال
برای هر متر مربع بود .کارشناس اظهار میدارد که از مقایسه برآورد وی از قیمت آپارتمانهای شاهگلی در اکتبـر
 3322و ارقام آقای گارتوفت ظاهراً معلوم میشود که برآورد وی «محتاطانه بوده است».
 .337کارشناس ارقام آقای گارتوفت را بهعنوان تنها برآورد بیطرفانهای کـه در دسـترس وی بـود ،توصـیف
کرده است .اصوالً کارشناس قیمت آپارتمانهای شاهگلی را در  33بهمنماه  13( 3102ژانویه  )3322با توجه بـه
محل و کیفیت ساخت ،بین ـ 3220222/و ـ 3120222/ریال برای هر متر مربـع تعیـین کـرده اسـت ،ولـی چـون
ساختمان کلیه آپارتمانها تکمیل نشده بود ،کارشناس ارقام آقای گارتوفـت را بـه بـین ـ 220222/تـا ـ3220222/
ریال برای هر متر مربع در آن تاریخ تعدیل نمود.
 .331کارشناس برای رسیدن به سطح قیمـت هـا در تـاریخ تخمینـی فـروش ،یعنـی اکتبـر  ،3322در روش
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آزمایشی خود ،سه عامل دیگر را در ارقام تعدیل شده آقای گارتوفت بـرای ژانویـه  ،3322منظـور نمـود .اوالً وی
برآورد کرد که اثرات ملی کردن و سایر اقدامات دولتی که طبق پیشفرضهای وی باید حذف میشد ،بین  32تـا
 02درصد سطح کلی قیمتهای رایج در ژانویه  3322که در ارقام آقای گارتوفت منعکس شده بود ،قرار میگرفت.
در این رابطه ،وی در روش مقایسهای خود 30 ،درصد به ارقام آقای گارتوفت افزود تا این اثرات را حذف کند .ثانیاً
وی فرض را بر این قرار داد که روند قیمتها بعد از تاریخ ارزشیابی تابع نرخ کلی تورم بوده که طبق محاسبه وی
 32درصد در سال یا  30/20درصد برای مدت ژانویه تا اکتبر  3322بوده است .بنابراین ،وی ارقام آقای گارتوفـت
را  30/20درصد دیگر افزایش داد .ثالثاً وی الزم دانست عامل ریسک اشتباه محاسبه را نیز که  32درصـد عوایـد
پیشبینی شده فروشها تعیین کرده بود ،در محاسبه منظور نماید .با کاربرد این سه عامل در ارقام تعـدیلی آقـای
گارتوفت برای ژانویه  ،3322وی به حدود قیمتی بین ـ 310102/ریال تا ـ 3380838/ریال برای هر متـر مربـع در
اکتبر  ،3322رسیده و بنابراین ،نتیجه گرفته که قیمت میانگین ـ 3280222/ریال برای هر متر مربعی کـه وی بـر
مبنای «روش اصلی» خود بدان رسیده بود ،در همان حدود قیمت حاصله از کاربرد روش آزمایشی قرار میگیرد.
 .330خواهانها برآورد کارشناس را در مورد قیمتهای آتی آپارتمانها قبول کـرده ،ولـی معتقدنـد کـه ایـن
برآورد «بیش از حد محافظهکارانه» است .خواهانها معتقدند که برآورد قبلی آنها از میانگین قیمتهـا کـه بـین
ـ 3320222/ریال و ـ 3110022/ریال برای هر متر مربع بود ،نهتنها با شاخص قیمت مصرفی ،بلکه با ارقـام آقـای
گارتوفت نیز تأیید می شود .خواهانها همچنین اظهار داشتهاند که یکی از اصول پذیرفتـه شـده در رویـه قضـایی
بینالمللی و همچنین یکی از روشهای مورد قبول عموم در ارزشیابی این است که ادلـه و مـدارک بعـد از تـاریخ
ارزشیابی ،نه به این دلیل که فینفسه مبین ارزش است ،بلکه از جهت آثار آن بر ارزش آتـی در تـاریخ ارزشـیابی،
مورد توجه قرار گیرد.
 .334خواندگان می گویند که کارشناس میبایست قیمتهای اولیه فروش آپارتمانهـا در فاصـله سـالهـای
 3320تا  3322و پاییز  3323را در محاسبه خود به کار میبرد و اظهار میدارند که این قیمتها در باقیمانده مدت
پروژه افزایش نمییافت .ایشان با نتیجهگیریهای کارشناس موافق نبوده ،اظهار میدارند که:
«در اثر طفره رفتن کارشناس از واقعیت سطح قیمتها در تاریخ ارزشیابی ،درآمدهای مورد انتظار و در نتیجه
ارزش پروژه ،حتی در مقایسه با قیمتهای اولیهای که در  32بهمنماه  12( 3102ژانویه  )3322بههـیچوجـه
قابل حصول نبود ،تا  88/0میلیون دالر افزایش داده شده است» (زیرنویس حذف گردید).
 .331خواندگان ضمن اظهارنظر کلی گفتهاند که کارشناس الگوی ارزشیابی «ارزش عادله بـازار» بـه مفهـوم
صرفاً اقتصادی آن را که طرفین راجع به آن اظهارنظر کرده و آن را پذیرفته بودند ،در پیشنویس گـزارش مـورخ
 02آذرماه  33( 3184دسامبر  )3320خود کنار گذاشته است .ایشان اظهار میدارند که:
«بهعالوه ،تصمیم کارشناس مبنی بر انتخاب آوریل  3322بـهعنـوان مبـدأ ارزشـیابی آثـار وسـیعی داشـته و
مستلزم توضیح از ناحیه دیوان بوده است .کارشناس با انتخاب این تاریخ عمالً تاریخ ارزشیابی تعیـین شـده از
ناحیه دیوان داوری را تغییر داده و با مبادرت به این کار عمالً از حدود وظایف و اختیارات مقرر در قرار اعدادی
که بیان می دارد «کارشناس نظر خود را در مورد ارزش شاهگلی در  33بهمـنمـاه  13( 3102ژانویـه )3322
ارائه خواهد کرد» منحرف شده است.
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 .333به نظر خواندگان ،کارشناس با انتخاب تاریخی غیر از تاریخ مقرر در قرار اعدادی برای رسیدن به قیمت
آپارتمانها ،اثرات سیاستهای کلی و سایر اقدامات دولتی و همچنین اثرات انقالب را حذف نموده و این عوامل را
با اثرات خود ملی کردن و یا پیشبینی وقوع آن ،اشتباه گرفته است.
 .301در این رابطه ،خواندگان اظهار میدارند که توجه اصلی بنیاد علوی معطوف بـه آپارتمـانهـای فروختـه
شدهای بود که خریداران آنها از تأخیر [در تحویل آنها ] شکایات موجهی داشتند و اضافه میکنند که شـاهگلی
هدف سیاستهای کلی دولت نبود .دولت در اتخاذ «برخی تدابیر درباره مسأله مسکن در کشور» و در اعمال حـق
حاکمیت خود از یک سیاست کلی مسکن پیروی میکرد که هدف آن آپارتمانهای لوکس و قصـد وی بـاالخص
کاهش ارزش آپارتمانهای شاهگلی نبود .بهعنوان مثال ،خواندگان اظهار میدارند که کارشناس نص و روح قانون
مورخ هشتم آبانماه  12( 3102اکتبر )3323نظارت بر اجارهبها را که نمی توانست سهمی درکاهش قیمت امـالک
داشته باشد ،سوءتعبیر کرده است .نامبردگان اضافه میکنند که این قانون را که هدفش تنزل اجارهبهای چند نـوع
بخصوص مسکن بود ،نمیتوان بهعنوان سلب مالکیت آپارتمانهای لوکس تعبیر و تفسیر کرد.
 .303خواندگان می گویند که کارشناس با اعمال  13درصد افزایشی که از شاخص قیمت مصرفی گرفته بـود
در قیمتهای آوریل  ،3322فیالواقع سقوط قیمتهای مسکن را که در سه دوره متفـاوت رخ داده بـود ،جبـران و
خنثی کرده است .این سه دوره عبارتند از :پیش از تشکیل دولت جدید ،پس از تشکیل دولت جدید تا اواسط سـال
 3323و بعد از اکتبر  .3323بدین ترتیب« ،کارشناس نهتنها واقعیت آپارتمانها در تاریخ تعیین شده برای ارزشیابی
از ناحیه دیوان داوری را نادیده میگیرد ،بلکه از کلیه آثار انقالب بر قیمتها چه پیش و چه پس از تشکیل دولـت
جدید نیز چشمپوشی مینماید .عالوه بر آن ،کارشناس  32درصد نیز به قیمتهای آوریل  3322اضافه مینماید ،با
این فرض که قیمتها میبایستی تا ژانویه  3322به این میزان باالرفته باشند ،حـال آنکـه چنـین ترقـی قیمتـی
وجود نداشت و بدین ترتیب ،کارشناس عمالً قیمتها را مجموعاً تا  10درصد و نه  30درصدی که میگوید ،بـاال
برده است».
 .300خواندگان اضافه میکنند که کارشناس بین انتصاب آقای عرفان ،بهعنوان مـدیر موقـت شـاهگلی کـه
مستقیماً با شاهگلی ارتباط داشت و فضای انقالبی کلی که تمام شئون زندگی و فعالیت در ایـران را تحـت تـأثیر
قرار داده بود ،تفاوتی قایل نشده است .خواندگان همچنین اظهار میدارند که کارشناس به نحـو متناقضـی تـاریخ
ارزشیابی را تغییر داده است ،زیرا:
از یک طرف در تعیین تعداد آپارتمانهای به اصطالح «آزاد شده» ،تاریخ  33بهمنماه  13[ 3102ژانویه  ]3322را
قبول میکند و از طرف دیگر ،به منظور تعیین قیمت فروش آپارتمانها به آوریل  3322برمیگردد و با این کار ،در
یک لحظه موقعیتی را فرض میکند که گویی انقالبی به وقوع نپیوسته (یا حتی پیشبینـی وقـوع آن نمـیرود) و
لحظهای دیگر تمامی آثار انقالب را ملحو میدارد».
 .301خواندگان در خاتمه نظرات خود درباره «اثراتی» که باید از ارزشیابی حذف شود ،میگویند که:
تغییر تاریخ ارزشیابی فقط از یک حیث و نه از جهات دیگر ،نهتنها بـا حـدود وظـایف و اختیـارات کارشـناس
منافات دارد ،بلکه تناقص عمدهای را نیز موجب شده است که رفع آن فقـط یـا از طریـق رد مسـأله «آزاد شـدن
آپارتمانها» میسر است ویا حذف افزایش قیمت مورد استفاده در ارزشیابی».
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 .307تا حدودی که به مسأله سقوط کلی قیمت آپارتمانها از سال  3322تا  3323مربوط میشود ،خواندگان
تأکید دارند که عواملی که سبب این سقوط شـد «عمـدتاً بخشـی از شـرایط حـاکم در ایـران بـود کـه بـه علـت
دگرگونیهای شدید در کشور ،متضمن مقداری عدم ثبات بود» که فینفسه در بازار وجود داشت .از نظر خواندگان،
نوسان قیمتها که در تعدادی از شاخصها منعکس است ،مبین این بیثباتی است.
 .301خواندگان همچنین ایراد گرفتهاند که کارشناس سطح قیمت آپارتمانهـایی را کـه خریـدار موسـوم بـه
خریدار عمده در آوریل  3322فروخته ،بهعنوان نقطه شروع کار خود در برآورد قیمتهای آتی انتخاب کرده اسـت.
ایشان استدالل میکنند که قیمت آپارتمانهایی که طبق قرارداد به خریدار عمده فروخته شده ،بـه علـت شـرایط
خاص خود این قرارداد و اینکه آن قیمتها ماهیتاً نمودار و شاخص آن قیمتها نبـوده ،نبایـد مـورد اسـتناد قـرار
گیرند .حتی به فرض که استفاده کارشناس از آن قیمتهـا بـهعنـوان نقطـه شـروع کـار موجـه بـوده باشـد ،وی
می بایست طبق شاخص هزینههای صاحبخانهها 32 ،درصد بابت سقوط کلی قیمت مسـتغالت در فاصـله آوریـل
 3322تا دسامبر  3323منظور میکرد و نه آنکه مجموعاً  13درصد به قیمتهای آوریل  3322بیفزاید تـا قیمـت
آپارتمانها را برای اکتبر  3322به دست آورد .خواندگان همچنین به مالحظاتی ،از جمله فقدان اسناد صحیح اشاره
میکنند که حسابرس شاهگلی در مورد قرارداد خریدار عمده متذکر شده و مانع شـد وی بتوانـد در گـزارش سـال
 3322خود اظهارنظر قطعی کند .ایشان استدالل میکنند که فقط  13دستگاه از  034دسـتگاه آپارتمـان موضـوع
قرارداد مجدداً به اشخاص فروخته شد و  32مورد از آن فروشهای مجدد بعداً توسط خریـداران لغـو گردیـد و بـه
دلیل مشکالتی که خریدار عمده در فروش آن آپارتمانها داشت ،بقیه آنها به شاهگلی مسترد شد .در این رابطه،
خواندگان به شهادتنامه آقای رئیس دانا استناد میکنند که میگوید« :این معامالت بخش بسـیار کـوچکی از کـل
معامالت آن دوره را تشکیل میدادهاند و لذا نمیتواند مبین قیمتهایی باشد که در آن دوره رایج بوده است».
 .300خواندگان به نواقص متعددی در تعمیم قیمتهای آوریل  3322توسط کارشناس اشاره کردهاند .به نظر
آنها کارشناس روش صحیحی برای محاسبه افزایشی که تـا آوریـل  3322در قیمـتهـا حاصـل شـده بـود ،بـه
کارنبرده و نمی بایست از ارزش میانه قیمتهای آوریـل  3322بـرای هـر دو سـایت میـانگین مـیگرفـت ،بلکـه
میبایست بین تعداد آپارتمانهای قابل فروش در هر سایت تفاوت قائل میشد ،زیرا تعداد آپارتمانهایی که بـرای
فروش آماده میشدند ،میانگین قیمت اولیه و میانگین افزایش قیمت برای دو سایت با هـم متفـاوت بـوده اسـت.
خواندگان همچنین استدالل میکنند که کارشناس بهغلط پنداشته است که روند قیمتها بعد از ژانویه  3322سیر
صعودی داشتهاند .دلیلی وجود نداشته که سیر نزولی قیمتها آن طور که کارشناس پنداشته بعد از  33بهمـنمـاه
 13( 3102ژانویه  )3322خودبهخود معکوس شود .حتی اگر چنین رونـدی نتیجـه اقـدامات دولـت هـم مـیبـود،
نمیبایست از روند صعودی ادعایی بعد از آن تاریخ تفکیک میشد ،بلکه باید با آن روند تهاتر میگردید .کارشناس
میبایست قیمتهای رایج در  33بهمنماه  13( 3102ژانویه  )3322را بهعنوان مبدأ به کار میبرد و سپس بـرای
تعیین روند قیمت های آتی مستغالت آنها را تعدیل مینمود .در غیر این صورت،کارشناس میتوانست قیمتهای
واقعی ژانویه  3322را به کار برد و نیمی از افزایشهای شاخص قیمت مصرفی را در آن منظور کند تا با رابطه بین
افزایش قیمت پروژه شاهگلی و افزایش شاخص قیمت مصرفی کـه از نـوامبر  3320تـا آوریـل  3322رایـج بـود،
تطبیق نماید.
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 .304در مورد حذف اثر برخی از رویدادهای بعدی در پیشبینی کارشناس از قیمـت آپارتمـانهـا ،خوانـدگان
اظهار میدارند که شروع جنگ عراق و تشدید بحران سفارت امریکا حداقل براساس گزارشهای مطبوعات ،3323
برای یک بازرگان عاقل در ژانویه  3322قابل پیشبینی بوده است .همین امـر در مـورد تحـریم اقتصـادی ایـران
توسط دولت ایاالت متحده در رابطه با آن بحران صادق بوده است .درباره همین موضوع کوپرز معتقـد اسـت کـه
یک بازرگان عاقل به گزارشهای مربوط به احتمال کودتا بعد از تشکیل دولـت بنـیصـدر و بسـتری شـدن امـام
خمینی در اثر بیماری قلبی که موجب برخی انتظارات در مورد تغییرات اساسی در دولت میشـد ،توجـه مـیکـرد.
بهعالوه ،برخوردهایی با کردهای مخالف وجود داشت و از ناحیه عراق نیـز ایـران در معـرض تهدیـد جنـگ بـود.
خواندگان همچنین به نکتهای در یادداشت گارتوفت اشاره میکنند مبنی بر اینکه «نمیتوان گفت کـه در ژانویـه
 3322که هنوز یک سال هم از عمر انقالب نگذشته بود ،جو ثباتی وجود داشت» و نتیجه میگیرند که:
«با توجه به این موضوعات ما معتقدیم که آقای اسونسن در مـورد بـازار مسـکن در ژانویـه  3322بـیانـدازه
خوشبین بوده است».
 .301خواندگان اظهار میدارند که روش آزمایشی کارشناس حاوی نواقص و فرضیات بسیاری است که آن را
بیاثر می سازد .اوالً یادداشت آقای گارتوفت در پاراگراف اول آنکه ذیالً نقل میشود ،از بسیاری جهـات مشـروط
است« :امروز اظهارنظر دقیق در مورد وضعیت بازار مسکن این کشور در  33بهمنماه  13(3102ژانویه  )3322بـا
توجه به اینکه سابقه آماری موثقی از زم انی که ایـران درگیـر جریـان انقـالب بـوده وجـود نـدارد ،اگـر نگـوییم
امکانپذیر نیست ،امری بسیار دشوار است .عالوه بر آن ،محدودیت دسترسی به اشخاص و کارشناسانی که در آن
موقع فعاالنه در صنعت خانهسازی شرکت داشتند ،چنین تحقیقی را دشوار ساخته است».
مضافاً خواندگان اظهار میدارند که تقریباً نمی توان اثبات کرد که بهای این یک متر مربع آپارتمان در تهـران
بین ـ 020222/تا ـ 3020222/ریال بوده است .ایشان براساس شهادتنامههای کارشناسانی که فعاالنه در آن زمـان
در صنعت خانهسازی در تهران کار میکردند ،قیمت هر متر مربع آپارتمانها را بین ـ 12،222/تا ـ 22،222/ریـال
پیشنهاد میکنند .این شهادتنامهها گواهی میدهند که لوکسترین و مجهزترین آپارتمـانهـا در بهتـرین منـاطق
تهران نمی تواست در ژانویه  3322بیش ازـ 220222/ریال برای هر متر مربع به فروش رود .کارشـناس همچنـین
معدل غلطی از مساحت آپارتمانها را جهت محاسبه قیمت هر متر مربع انتخاب کرده و از این رو با منظور کـردن
بالکنهای گلکاری در کل متراژ به رقم ـ 1110222/متر مربع رسیده ،حال آنکه باید بالکنها را حذف مـیکـرد و
به رقم ـ 0040222/متر مربع میرسید .کارشناس هیچ ضریب تنزیلی بابـت وضـع تکمیـل نشـده سـاختمانهـای
شاهگلی در  33بهمنماه  13( 3102ژانویه  )3322اعمال نکرده اسـت 30 .درصـد افـزایش بابـت «اثـرات سـلب
مالکیت» ،از ارقام تعدیل شده گارتوفت بهعنوان قیمتهای عمومی بازار ،سلب ماهیت کرده است.
.303کوپرز اند الیبرند اظهار داشته است که کارشناس قیمت آتی آپارتمـانهـای فروختـه نشـده یـا مجـدداً
فروخته شده را بیشتر از حد واقع برآورد کرده و معتقد است که یک بازرگان عاقل که جو عدم اطمینان راجع بـه
وضع سرمایهگذاری آتی در ایران در  33بهمنماه  13( 3102ژانویه  )3322و همچنـین تنـزل اخیـر قیمـتهـا را
ازشاخص هزینههای صاحبخانهها تشخیص می داد ،نسبت به افزایش قیمت آتی آپارتمـانهـا در باقیمانـده مـدت
پروژه خوشبین نمیبود .کوپرز معتقد است که برآورد واقعبینانه از میانگین قیمت آتی آپارتمانهـا در آن زمـان 30
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میلیون ریال ،یعنی  02درصد بیش از میانگین قیمتهای رایج در موقعی بود که آپارتمـانهـا ابتـدا قابـل فـروش
بودند.
 .311آقای لیمار در جلسه استماع توضیح داد که برآورد کوپرز از عواید آتی تقریبـاً 02میلیـون دالر کـمتـر از
برآورد کارشناس بوده است .کوپرز اند الیبرند برآورد کرده است که آپارتمـانهـای دیگـری کـه کارشـناس قابـل
فروش مجدد فرض کرده ،معادل  30میلیون دالر بوده ،افزایش قیمت آپارتمانهای قابل فروش مجدد برای زایل
کردن اثراتی که قبل از  33بهمنماه  13(3102ژانویه  )3322موجب رکود قیمتها شد 02 ،میلیون دالر و اعمـال
شرط افزایش قیمت  2میلیون دالر به دست میداده است .پس از تنزیل ،برآورد کوپرز اند الیبرند در مـورد عوایـد
آتی تقریباً  12میلیون دالر کمتر از برآورد کارشناس به دست داده است.
 .0شاخصها

 .313همانطور که در باال تشریح شد« ،روش اصلی» کارشناس در ارزشیابی سطح قیمت آپارتمانهای شاهگلی
در تاریخ برآورد فروشها این بود که نرخ تورمی را در مورد قیمتهای سال  3322اعمال نماید (رجوع شود به :بند
 332فوق) .کارشناس توضیح داده است که وی «برآوردهای ذهنی خود را درباره افزایش قیمت مـورد انتظـار بـه
روند کلی قیمتهای منعکس در شاخص قیمت مصرفی مرتبط ساخته است» .وی نتیجه گرفته اسـت کـه قیمـت
آپارتمانها تقریباً معادل نرخ شاخص قیمت مصرفی باال خواهد رفت و به این طریق سعی کرده است اثرات منفی
اقدامات دولت بر سطح قیمتها در بازار مسکن را زایل سازد .کارشناس «این شاخص را بهعنـوان بهتـرین معیـار
موجود به کار برد تا کاهش قدرت خریدی را که مبتالً به یک اقتصاد «تورمی» مانند ایران است ،بررسـی کنـد».
وی در این زمینه به سندی تحت عنوان «یادداشتی درباره منابع دادههای اقتصادی و آمار مـالی در ایـران» اشـاره
میکند که در اظهارنظر آقای منوچهر فرهنگ که به دیوان ارائه نشده ،درج گردیده است .آقای منـوچهر فرهنـگ
که یکی از کارشناسان طرف مشورت کارشناس است ،یادداشت مزبور را به کارشناس ارائه نموده است .طبق اظهار
کارشناس ،در این یادداشت آمده است که طبق گزارش اداره آمار اقتصادی بانک مرکـزی ایـران شـاخص قیمـت
مصرفی «مهمترین معیاری است که می تواند در ...موافقتنامههای دوجانبه و اختالفات حقوقی بینالمللـی بـه کـار
رود» .کارشناس افزایش شاخص قیمت مصرفی را از آوریل  3322تا اکتبر  3322به  13درصد محاسبه کرده است
که از جهتی مبتنی بر اطالعات راجع به نتایج واقعی و از لحاظی مبتنی بر پـیشبینـی رونـدها و تحـوالت بعـدی
است.
 .310کارشناس قبل از تصمیم به استفاده از شاخص قیمت مصرفی در ارزشیابی خـود ،رونـد قیمـتهـا را در
ایران طبق شاخص های مختلف و براساس آمارهای رسمی مطالعه کرده است .وی دو شاخص دیگر را نیز در نظر
گرفته ،زیرا در جریان ارزشیابی ،هریک از طرفین یکی از این دو شاخص را بهعنوان شاخصی که تغییـرات قیمـت
آپارتمان را به نحو بهتری نشان میدهد ،پیشنهاد کرده بودند .خواهانها جز اجارهبهای شـاخص هزینـه مسـکن و
خواندگان شاخص هزینههای مالک را پیشنهاد کرده بودند .کارشناس توضـیح داده کـه انتخـاب شـاخص قیمـت
مصرفی که  30درصد آن بابت شاخص هزینه صاحبخانهها است ،عمدتاً به این علت بود که بـا مقایسـه بـا سـایر
شاخصها ،کمتر تحت تأثیر حوادثی بود که او باید اثراتشان را طبق پیشفرضهای خود حذف میکرد .عالوه بـر
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آن ،با آنکه شاخص هزینه صاحبخانهها عموماً تنزل بیشتری را در قیمـتهـای قبـل از تـاریخ ارزشـیابی نشـان
می داد ،برآورد کارشناس این بود که بازار آپارتمان بعداً سیر صعودی نشان داد که قبالً در شاخص قیمت مصـرفی
منعکس شده بود .باالخره به نظر کارشناس ،کلیه شاخص های تخصصی دیگر به مراتب بیش از شـاخص قیمـت
مصرفی که وی مورد استفاده قرار داده ،قابل ایراد میبودند.
 .311استفاده کارشناس از شاخص قیمت مصرفی مورد قبول خواهانها بوده است.
 .317خواندگان اظهار میدارند که شاخص هزینه صاحبخانهها ،بازار واقعی مسکن را که در سال  3322رو به
رکود گذارده بود ،دقیقتر نشان میدهد .کارشناس با منظور کردن  13درصد افزایش شاخص قیمت مصرفی برای
مدتی که از آوریل  3322آغاز می شود ،برخالف فرض اولیه ارزشیابی خود کـه حـذف نکـردن اثـرات انقـالب در
قیمتهای قبل و بعد از تشکیل دولت جدید بود ،تنزلی را که قیمتها طی سه دوره تا تاریخ ارزشیابی داشتهاند ،به
حالت اول بازگردانده است.
 .311خواندگان اشاره میکنند که حتی ارقام خود کارشناس نشان میدهـد کـه بـین نـوامبر  3320و آوریـل
 ،3322درصد افزایش شاخص بهای قیمت مصـرفی هرگـز بـا افـزایش قیمـت آپارتمـانهـای شـاهگلی تطبیـق
نمیکرده ،زیرا در آن مدت شاخص مزبور ( 81درصد) یعنی بالغ بر دو برابر افزایش قیمتهای شاهگلی (که در آن
مدت  12درصد) بود ،میباشد .بنابراین ،با خوشبینانهترین پیشبینی نیز رسیدن به افزایشی بـیش از  30درصـدی
که آن تناسب نشان میدهد ،میسر نمیبوده است.
 .310کوپرز اند الیبرند نیز در این رابطه گفته است که «شاخص هزینه صاحبخانهها هرچند به خـودی خـود
کامل نیست ،برای نشان دادن نوسانات قیمت مسکن مناسبتر است» .عالوه بر آن ،کوپرز اند الیبرند از بررسـی
مجالت بانک مرکزی درباره روند قیمتها بین سالهای  3328تا  ،3322نتیجه میگیرد کـه «قیمـتهـای پایـه
آپارتمانها در ژانویه  3322مشابه قیمتهای رایج در سالهای 3322ـ 3328بوده است» .در جلسه استماع ،آقـای
چیلورس تکرار کرد که برای تعیین روند بازار مسکن ،استفاده از شاخص بهای قیمت مصرفی صحیح نیست ،زیـرا
شاخص مزبور صرفاً یک شاخص کلی است .به همین نحو ،آقای رئیس دانا نیز هم در شـهادتنامه خـود و هـم در
جلسه استماع اظهار داشت که به لحا ماهیت کلــی شاخص قیمت مصرفی که فقط میانگینی از رونــد کلیـــه
قیمتها را نشان میدهد که برخی از عناصر آن ممکن است در جهتهای مخـالف حرکـت کننـد ،رویـه بهتـر (و
معمولتر) برای سرمایهگذاران یک بخش معین این است که شاخص همان بخش را بـه کـار برنـد کـه در مـورد
حاضر شاخص هزینه صاحبخانهها است و مستقیماً با هزینه مسکن ارتباط دارد.
 .4محوطههای پارکینگ اضافی

 .314کارشناس همچنین این موضوع را مورد بررسی قرار داده کـه آیـا در دو زیـرزمین سـاختمانهـای پـروژه،
محوطههای پارکینگ اضافی وجود داشته (که به صاحبان آپارتمانها واگذار نشده باشد) و اگر وجـود داشـته ،ایـن
محوطههای پارکینگ اضافی پروژه چه تأثیری در عواید آتی پروژه خواهند داشت .کارشـناس در ایـن مـورد ،سـه
مسأله اساسی را مورد بررسی قرارداده است :یک) آیا محوطههای پارکینگ اضافی بـرای فـروش عرضـه خواهنـد
شد ،دو) در این صورت ،تعداد اینگونه محوطههای پارکینگ اضافی چیست و سه) قیمت اینگونـه محوطـههـای
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پارکینگ اضافی چه میزان است .کارشناس نتیجه گرفته که کلیه محوطههای پارکینگ اضافی برای فروش عرضه
خواهند شد ،ولی این موضوع را برای اتخاذ تصمیم به دیوان ارجاع کرده است .بر مبنـای صـورت خالصـه عوایـد
شاهگلی و فهرست  33آپارتمان واگذار شده که نشان میداد چهار«محوطه پارکینگ اضافی» توسـط خواهـانهـا
فروخته شده بوده ،کارشناس نتیجه گرفته است که در واقع محوطههای پارکینگی قبل از تاریخ ارزشیابی فروختـه
شده بوده است .وی همچنین از ترجمه خواندگان از قراردادهای استاندارد خرید که خواهانها به وی ارائه دادهاند،
نتیجه گرفته است که محوطههای پارکینگ اضافی برای فروش وجود خواهد داشت.
 .311کارشناس که به اصل قراردادها دسترسی نداسته (رجوع شود به :بند 322فوق) و در نبود اطالعاتی کـه
مکرراً برای تعیین وجود اینگونه محوطههای پارکینگ از خواندگان درخواست نموده بود ،از یک خالصـه آمـاری
که آقای رادیس و آقای نقابت برای محاسبات خود در سال  3323به کار برده بودند ،تعداد محوطههای پارکینـگ
اضافی را به دست آورده است .چون به هر آپارتمان یک پارکینگ اختصاص داده میشد ،کارشناس بـه رقـم کـل
 411پارکینگ اضافی موجود برای فروش رسیده است .کارشناس با این فرض که محلهـای پـارکینگی خـارج از
ساختمان برای مهمانان در نظر گرفته شده بود ،رقم فوق ( 411پارکینگ اضافی) را به دست داده است.
 .313کارشناس اظهار داشته است که وی نمی توانست نامـه مـورخ اول اسـفندماه  02( 3184فوریـه )3328
شهرداری تهران را به شاهگلی درباره اجرای مقررات مربوط به تعداد پارکینگهای الزم در مجتمعهای مسکونی،
در بررسی خود مورد توجه قرار دهد ،زیرا نامه مزبور دیر تسلیم شده بود.
 .371طبق اظهار کارشناس ،اسناد مربوط به قیمت محوطههای پارکینگ اضافی «بسیار محدود» بوده است.
وی از فهرست آپارتمانهای واگذار شده شاهگلی که نشان میداد چهار محل اضافی پارکینگ در نوامبر و دسامبر
 3323هریک به مبلغ ـ 4220222/ریال فروخته شده بوده ،فقط نشانهای درباره قیمت واقعی آنها به دسـت آورده
است .معهذا در ترجمه قراردادهای خرید استاندارد که خواندگان بـه وی تسـلیم داشـتهانـد ،قیمـت هـر پارکینـگ
ـ 4320222/ریال ذکر شده است .بنابراین ،وی رقم ـ 4320222/ریال را بهعنوان قیمت فروش هر پارکینگ به کار
برده است .در مورد اختالف راجع به مالک بودن قرارداد خرید استاندارد که کارشناس این قیمت را از آن استخراج
کرده ،کارشناس در جلسه استماع اظهار داشت که وی تصور میکرد که این متنی است که هر دو طرف در مـورد
آن موافقت داشتهاند ،زیرا خواهانها نسخه فارسی و خواندگان ترجمه انگلیسی آن را به وی ارائه داده بودند.
 .373طبق اظهار خواندگان ،تصمیم کارشناس درباره محوطههای پارکینگ اضافی «مبتنی بر متن «تحریـف
شده» فرم به اصطالح «استاندارد» قراردادهای فروش آپارتمانها است که توسـط خواهـانهـا بـه دیـوان داوری
تسلیم شده و متن انگلیسی و فارسی آن با یکدیگر مغایر است» .خواندگان برای ارائه یک متن انگلیسی تحریـف
نشده« ،ترجمه رسمی» متن فارسی قرارداد خریدی را که خواهانهـا [نـزد دیـوان] بـه ثبـت رسـانده بودنـد ،بـه
کارشناس تسلیم نمودند .از این ترجمه به نظر میرسد که اختالفات عمدهای بین متن فارسی خواهـانهـا و مـتن
انگلیسی که تسلیم نموده بودند و همچنین بین آن دو متن و قراردادهای واقعی وجود دارد .در حالی که خوانـدگان
استدالل میکنند که هرگز نگفتهاندکه هیچیک از آن متون قابل اسـتناد اسـت ،کارشـناس بـه ترجمـه انگلیسـی
خواندگان استناد کرده است .گویی که خواندگان متن مزبور را بـهعنـوان مـتن «خودشـان» از قـرارداد اسـتاندارد
خریدی که واقعاً مورد استفاده قرار گرفته بود ،تسلیم نمودهاند .ولی خوانـدگان مصـر هسـتند کـه کارشـناس بایـد
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تصمیم خود را براساس «قراردادهای واقعی» که فتوکپی از آنها را به نامبرده داده بودند ،اتخاذ مینمـود و اظهـار
میدارند که حتی از مقایسه ترجمه انگلیسی خواندگان از متن فارسی تسلیمی خواهانها با متن انگلیسی تسـلیمی
خواهانها معلوم می شود که جمله مربوط به «محوطههای پارکینگ اضافی» موجود برای فروش که مورد اسـتناد
کارشناس است ،درمتن انگلیسی تسلیمی خواهانها دیده نمیشود .با توجه به این اختالفات ،خواندگان نهتنهـا بـه
قیمت کارشناس برای هر محل پارکینگ که از آن قرارداد خرید بخصوص استخراج کرده ،اعتـراض دارنـد ،بلکـه
همچنین معتقدند که نظر کارشناس در مورد موجود بودن محوطههای پارکینگ اضافی آماده فروش ،نمیتواند بـر
اساسی این چنین غیرمطمئن قرار گیرد.
 .370خواندگان همچنین استدالل میکنند که فروش انفرادی پارکینـگهـا قانونـاً میسـر نیسـت ،زیـرا ایـن
پارکینگها بخشی از«قسمت مشترک» است و طبق قوانین ایران نمیتوان آنها را جداگانه به اشخاص فروخـت.
بنابراین ،به نظر خواندگان فروش چهار پارکینگ در سال  3323توسط خواهانها غیر قانونی بوده و در این زمینـه
متذکر می شوند که تخصیص یک محل پارکینگ به هر واحـد آپارتمـان توسـط کارشـناس نـهتنهـا متنـاقص بـا
قراردادهای خرید ،بلکه همچنین تخلف از مقررات مربوط شهرداری تهران بوده است .ایشان استدالل میکنند که
در هر صورت ،خالف آنچه که کارشناس میگوید ،فقط  02پارکینگ اضافی می توانست موجود بـوده باشـد و نـه
 411پارکینگ.
 .371خواندگان همچنین استدالل میکنند که هر محوطه پارکینگ اضافی تنها داخل ساختمان مربوط قابـل
تخصیص بوده ،زیرا در پروژه هیچ محلی در خارج ساختمان برای مهمانها در نظر گرفته نشـده و در پـیشبینـی
خواهانها یا آقای نقابت هیچ درآمدی از محوطههای پارکینگ اضافی منظور نشده بود .ایشان اظهار میدارند کـه
در هر حال ،عواید فروش محوطههای پارکینگ اضافی فقط بر همان اساس وصـول عوایـد فـروش آپارتمـانهـا
می توانست قابل وصول بوده باشد و نه در موقع فروش در اکتبر  3322که کارشـناس تصـور کـرده اسـت (یعنـی
اینکه 12درصد قیمت پایه نقداً با امضای قرارداد خرید 34 ،درصد به وسیله  04فقره سفته ماهانه و  08درصد نیز
به مجرد تحویل آپارتمانها ،همراه با شرط افزایش قیمت پرداخت میشد) .ایشان در این رابطه اظهارمیدارند «در
صورتی که کارشناس در مورد محوطههای پارکینگ اضافی نیز مثل آپارتمانها ،فرض کرده بود کـه بقیـه قیمـت
فروش به محض تکمیل وصول میشده ،ارزش خالص فعلی پروژه فقط از این لحا  ،تقریبـاً تـا ـ 4220222/دالر
کاهش پیدا میکرد» .در مورد قیمت محوطههای پارکینگ ،خواندگان اظهار میدارند که کارشناس فرمهای سفید
امضا نشده حاوی قیمتی را که با هیچ مشتری خاصی راجع به آن توافق نشده بود ،به کار برده است و بنـابراین از
دیوان درخواست کردهاند هر نوع درآمدی از محل پارکینگها از ارزشیابی حذف شود.
 .377کوپرز اند الیبرند نیز نکات مطروح توسط خواندگان را تأیید کرده معتقد است که با توجـه بـه شـرایط،
یک بازرگان عاقل هر درآمد احتمالی از فروش محوطههای پارکینگ اضافی را از پیشبینـی درآمـد خـود ،حـذف
میکرد .کوپرز اند الیبرند همچنین میگوید که با توجه به تأخیرهای گذشته در تکمیل پروژه ،تا معلوم نشـود کـه
پروژه تکمیل خواهد شد ،یک خریدار مایل نخواهد بود خود را متعهد کند .بنابراین ،هر درآمـدی از محـل فـروش
محوطههای پارکینگ اضافی باید در تاریخ مؤخری در جریان گردش نقدینه ،برای تحقق درآمد آپارتمانها منظـور
شود.
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 .1ماشینآالت سنگین ساختمانی

 .371در مورد ماشینآالت سنگین ساختمانی ،کارشناس نتیجه گرفته است که وسـایل مـورد بحـث متعلـق بـه
شاهگلی بوده است .طرفین اختالفنظری در این مورد نداشتهاند .کارشناس سپس نظرات طرفین را درباره بـرآورد
اولیه خود از ارزش ماشینآالت بررسی و با وجود آن که اختالفات زیادی بین نظرات طرفین مالحظه کـرده ،نظـر
داده است که این ماشینآالت در ژانویه  ،3320یعنی در پایان مدت برآورد شده تکمیل سـاختمان ،بـه مبلـغ 300
میلیون ریال به فروش میرفته است.
 .370به نظر خواندگان ،رقمی که کارشناس برای ارزش ماشینآالت ساختمانی تعیین کرده ،با توجه به عـدم
نگاهداری صحیح و کمبود تقاضا برای آن ماشینآالت ،به دلیل عدم احداث ساختمانهای مرتفع در تهران ،بسـیار
گزاف است .عالوه بر آن ،خواندگان اظهار داشتهاند که براساس برآورد مدت تکمیـل سـاختمان توسـط رادیـس و
نقابت ،تاریخ فروش این ماشینآالت  30ماه دیرتر از آنچه کارشناس فرض کرده خواهد بود (یعنی ژانویـه .)3321
بنابراین ،نامبردگان از دیوان درخواست کردهاند که «برآورد کارشناس را در این مورد تعدیل نماید».
 .3خالصه

 .374کارشناس عواید آتی پروژه را جمعاً ـ 34،224/میلیون ریال برآورد کرده است که شامل اقالم زیر میباشد:
(به میلیون ریال)
ـ40403/
عواید آتی آپارتمانهایی که قراردادهایشان امضا شده
ـ00282/
عواید فروش آپارتمانهای آزاد
ـ30822/
عواید فروش مجدد آپارتمانهایی که قراردادهایشان لغو شده
(ـ)00143/
استرداد پیشپرداخت آپارتمانهایی که قراردادهایشان لغو شده منهای
وجه سفتههای وصول نشده
ـ030/
عواید فروش محوطههای پارکینگ اضافی
ـ300/
عواید فروش ماشینآالت
ـ340224/
 .371خواندگان درآمدهای آتی پروژه راـ 3،314/میلیون ریال برآورد کردهاند و طبق برآورد کوپرز اند الیبرنـد
عواید آتی پروژه جمعاً ـ 32،434/میلیون ریال ،شامل اقالم زیرخواهد بود:
میلیون ریال
ـ40302/
عواید آتی آپارتمانهای که قراردادهایشان امضا شده
ـ00282/
عواید فروش آپارتمانهای آزاد
ـ40238/
عواید فروش مجدد آپارتمانهایی که قراردادهایشان لغو شده
(ـ)30402/
استرداد پیشپرداخت آپارتمانهایی که قراردادهایشان لغو شده
ـ
عواید فروش محوطههای پارکینگ اضافی
ـ300/
عواید فروش ماشینآالت

810

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

ـ320434/
نهم) هزینههای آتی

 .373کارشناس بهعنوان قدم بعدی برای تعیین ارزش عادله بازار پروژه ،هزینههای آتـی پـروژه را بـرآورد کـرده
است.
 .3روش کارشناس

 .311کارشناس اظهار داشته است که برآورد هزینههای آتی پروژه «نبود اطالعات موثـق و ذیـربط و مشـکالت
موجود در به دست آوردن برخی اسناد الزم در روش من در ارزشیابی پروژه تأثیر شدید گذاشته است» .وی «ناچار
است بگوید که طرفین از پارهای جهات اساسی ،اصل اسنادی را کـه مـی توانسـته مبنـای قابـل اعتمـادی بـرای
ارزشیابی هزینههای آتی بعد از  33بهمنماه  13(3102ژانویه  )3322به دست دهد ،در اختیار من قرار ندادند ،حال
آنکه به عقیده من بدیهی است که چنین اسنادی باید در دسترس من گذارده شود».
 .313بهویژه با وجود درخواستهای مکرر کارشناس ،خواندگان برآورد عواید و مخـارج آتـی را کـه وی فکـر
میکند آقای عرفان ،مدیرعامل موقت شاهگلی و منصوب وزارت مسـکن ،در ژانویـه 3322تهیـه کـرده بـوده ،در
اختیار وی قرار ندادهاند .در عوض ،خواندگان و همچنین خواهانها ،پیشبینیهای دیگـری را از مخـارج آتـی بـه
کارشناس تسلیم کردهاند .ولی کارشناس احساس میکند که پیشبینی هریک از طـرفین از هزینـههـا مسـائلی از
لحا تحقیق ،قابلیت اعتماد و مطابقت با مفروضات ارزشیابی وی به وجود میآورد .بنـابراین ،کارشـناس در تهیـه
مقدمات جلسه اوت  3320به طرفین اطالع داد که:
« با توجه به اوضاع و احوال ،قرار است روش زیر به کار رود:
ـ هزینهها قلم به قلم برآورد شود.
ـ در صورتی که طرفین توافق کردند ،مبلغ برآوردی به کار میرود.
ـ اگر طرفین توافق نکردند ،سعی میشود اظهارات طرفین به طرقی از قبیل تجزیه و تحلیل قراردادهای منعقده
با پیمانکاران فرعی و فروشندگان مصالح بررسی شود .معهذا این قراردادها ،در صورتی در تاریخ ارزشیابی معتبر
شاخته خواهند شد که طرف مربوط بتواند از عهده اثبات اظهار خود برآید.
ـ اگر تحقیق میسر نباشند ،اظهارات طرفین طبق ضوابطی از قبیل عینیت ،اعتبار و ارتبـاط بـه موضـوع ،مـورد
بررسی قرار خواهند گرفت.
ـ اگر بررسی فوق به نتیجه رضایتبخش منتهی نشود ،برآورد سپتامبر  3323رادیـس و نقابـت بـهعنـوان نقطـه
شروع برای پیشبینی نهایی به کار خواهد رفت و تعدیالت الزم براساس اطالعات ذیربط موجود انجام خواهند
شد».
 .310کارشناس پس از بررسی اطالعاتی که طرفین به وی تسلیم کردند ،نتیجه گرفت که به دالیلی از جمله
فقدان «عینیت ،اعتبار و ارتباط به موضوع» نمیتوانـد از ایـنگونـه اطالعـات اسـتفاده کنـد .بـهویـژه کارشـناس
نمی توانست اطمینان حاصل کند که آیا شاهگلی علیاالصول و تا چه حـد خواهـد توانسـت پیمانکـاران فرعـی و
فروشندگان مصالح را به قراردادهای قیمت مقطوعی کـه در تـاریخ ارزشـیابی معتبـر بـود ،مقیـد سـازد .بـه نظـر
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کارشناس ،این امر حائز اهمیت خواهد بود ،زیرا اگر پیمانکاران فرعی و فروشندگان مصالح به اینگونـه قراردادهـا
مقید نبوده باشند ،هزینهها در اثر تورم باالترخواهد رفت.
 .311بدین ترتیب ،کارشناس طبق روشی که در باال تشریح شد ،نتیجه گرفته است که «مطمئنتـرین نقطـه
شروع برای محاسبات من ،محاسبات رادیس و نقابت از فروشهـای تابسـتان و پـاییز سـال  3323بـوده اسـت».
کارشناس این نتیجهگیری را بر چندین عامل مبتنی ساخته است .وی اوالً متذکر گردیده که «آقای نقابت بـرآورد
خود را به مأموریت از طرف بنیاد علوی در رابطه با تقاضای شاهگلی ،به منظور دریافـت کمـک مـالی الزم بـرای
تکمیل پروژه تهیه کرده بود» و بهعالوه ،آقای نقابت برآورد خود را بر اطالعات دریافتی از آقای دیـویس نماینـده
خواهانها در تهران و مدیرعامل وقت شاهگلی مبتنی ساخته بود .آقای نقابت که ظاهراً از ماه ژوئـن تـا سـپتامبر
 3323کار کرده بود ،یک برنامه کار یک تجزیه و تحلیل گردش نقدینه تهیه نموده بود .تاریخ پـیشبینـی نهـایی
وی  31شهریورماه ( 3102چهارم سپتامبر )3323بود و به تأیید آقای دیویس رسیده بود .طبـق اظهـار کارشـناس،
برآورد آقای نقابت پس از برخی تعدیالت ،همان برآورد هزینهای بود که آقای رادیس مدیرعامل وقت شاهگلی در
پنجم مردادماه  02( 3102ژوییه  )3323تهیه کرده بود .کارشناس با وجود ابهامات مختصری در مورد برآورد آقای
نقابت ،نتیجه گرفته است که:
«برآوردهای پروژه که در برنامه کار و تحلیل گردش نقدینه آقای نقابت تشریح شده است علیاالصول حتی در
ژانویه  3322هم جاری و ساری بودند ،هرچند که تاریخ آنها سپتامبر  3323بود .در نتیجـه ،پـیشبینـی آقـای
نقابت جدیدترین برآورد مخارج آتی پروژه در ژانویه  3322میباشد .نظر به اینکه این برآورد هم توسط استارت
و هم آقای نقابت به نمایندگی از طرف بنیاد علوی و بانک عمران تهیه و وارسی و تأیید شده ،به نظر اینجانـب
مطمئن ترین پیشبینی است که راجع به این زمان در اختیار اینجانب گذارده شده است».
 .317خواندگان استدالل میکنند که وقتی کارشناس در اکتبر  3324شروع به تعیین مخـارج آتـی سـاختمان
براساس قلم به قلم کرد ،از ایشان درخواست نمود برآوردهای ادعایی تهیه شده توسط آقای عرفان در اختیـار وی
گذارده شود و ایشان به وی اطالع دادند که در آن زمان ،برای به روز کردن یا به عبارت دیگر برای تعیین مخارج
آتی هیچ اقدامی به عمل نیامده بود و بدین ترتیب ،خواندگان تکذیب میکنند که از دادن اینگونـه بـرآوردهـا بـه
کارشناس امتناع نمودهاند و اظهار میدارند که کلیه اطالعاتی که کارشناس درخواست کـرده تـا حـدودی کـه بـه
واقعیات و مدارک موجود تا تاریخ ارزشیابی مربوط میشود ،در اختیار وی گذارده شده و کاستیهای مطالـب مؤیـد
تسلیمی خواهانها برای پیشبینی خود آنها ،با اطالعات مفصلی که خواندگان درباره دفـاتر هزینـه ،قراردادهـای
فرعی و تطبیق قراردادهای فرعی یا اقالم ساختمانی مختلف در اختیار کارشناس قرار دادند ،جبران شده است.
 .311خواندگان اسنادی را که در زمانهای مختلف درباره هزینههای ساختمان در اختیار کارشناس گذاردهاند،
تشریح کردهاند .مدارک مزبور علیالخصوص به شرح زیراست:
یک) برآورد هزینهها مورخ سوم اسفندماه  00(3181فوریه  )3320کـه « مبتنـی بـر اسـناد و مـدارک و ادلـه
معتبری است که یا به شما ارائه شده ویا برای بررسی توسط شما در اختیار شاهگلی است».
دو) برآورد هزینهها مورخ دهم مردادماه (3184اول اوت )3320که مالیاتها و عوارض شهرداری و اقالم دیگر
را شامل میشود.
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سه) متن کامل قراردادهای منعقده با پیمانکاران فرعی که فتوکپی بسیاری از آنها را همکاران کارشـناس در
سفر نوامبر ـ دسامبر  3324خود به تهران تهیه کردند.
چهار) اسناد تسلیمی در جلسه  3320مالمو و باالخره،
پنج) اسناد تسلیمی در اکتبر  3320که شامل محاسبات اصالحی هزینهها بود .خواندگان اظهار داشتهاند که در
تمام این جریان مکرراً از کارشناس دعوت کردند که به منظور مقابله اصل مدارک مؤیدی که مبنای لوایح مختلف
آنها را تشکیل می داد ،به تهران مسافرت کند ،زیرا آن اسناد حجیم بودند و خواندگان فقط توانسته بودند فتوکپی
نمونههایی از آنها را تسلیم کنند.
 .310خواندگان اضافه میکنند که اطالعاتی که در اختیار کارشناس قرار دادهانـد ،بـرای ایـنکـه وی بتوانـد
وظیفه خود را در مورد وارسی قلم به قلم هزینههای ساختمان انجام دهد ،کافی بوده است ،لکن کارشناس عمـدتاً
در نتیجه «تالش خواهانها برای منحرف کردن وی از روش انتخابی قبلی خود» و همچنین به دلیـل پیچیـدگی
اطالعات و مشکالت تطبیق که خود وی نقل میکند ،این روش را کنار نهاد .خواهندگان اظهار میدارند کـه رهـا
کردن روش تحلیل قلم به قلم به دالیلی که کارشناس ذکر کرده« ،از ناحیه کارشناس پذیرفته نیست ،زیرا دقیقـاً
به لحا پیچیدگی این مسائل بود که دیوان کارشناس را منصوب کرد و نـه بـه خـاطر نادیـده گـرفتن آنهـا» .و
باالخره خواندگان به نحوه عمل کارشناس در مورد برآورد رادیس و نقابت که وی استفاده آن را بـهعنـوان نقطـه
شروع کار خود ترجیح داده ،اعتراض دارند و به تعدادی مفروضات نادرست که کارشناس در این رابطه اتخاذ کرده،
اشاره نمودهاند (رجوع شود به :بندهای  303تا  323زیر).
 .314کوپرز اند الیبرند استدالل خواندگان را مبنی بر اینکه کارشناس به نقاط ضعف برآوردهـای رادیـس و
نقابت از هزینهها به حد کافی توجه نکرده ،تأیید نموده و با اشاره به این مطلب که ارقام رادیس و نقابت در ژانویه
 3322به روز نبوده و در واقع مورد انتقاد آقای دیویس ،جانشین آقای رادیس بهعنوان نماینده خواهانها در ایران،
قرار گرفته بوده ،اظهار میدارند که یک بازرگان عاقل میبایست تعدیالت مناسبی در این پیشبینیهـا بـه عمـل
میآورد تا ریسک اشتباهات پیشبینی و همچنین تورم و سایر هزینهها را در آنها منظور نماید.
 .0هزینه زمین

 .311کارشناس در برآورد مخارج آتی پروژه ابتدا «هزینه زمین» پروژه را محاسبه کرده است .هزینه زمین شامل
استهالک وامی میشد که بابت زمین خریداری شده از بنیاد علوی و جبران خدمات بانک عمران در رابطه با خرید
زمین و پروژه باید پرداخت میشد .کارشناس براساس مفاد قرارداد اصلی پروژه و تعدیلی در هزینه تکمیل آن طبق
پیشبینی خود ،هزینه زمین را مبلغ ـ 00042/میلیون ریال محاسبه کرده است.
 .1هزینههای ساختمانی

 .313همانطور که در باال تشریح شد ،کارشناس برآورد خود را درباره هزینههای ساختمانی پروژه بر برآورد آقای
نقابت مبتنی ساخته است .با اتخاذ این فرض که حسابها ،عوارض گمرکی ،هزینههای باربری و انبارداری متعلقه
دو بار منظور نشدهاند ،وی چهار مورد تعدیل در برآورد آقای نقابت به عمل آورده است .اوالً کارشناس فرض کرده
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که «آقای نقابت ضمن تهیه پیشبینی خود منطقاً باید تورم مورد انتظار در مدت محاسبه شده پروژه را به حسـاب
آورده باشد» .کارشناس بیانات آقای نقابت را در سال  ،3320دایر بر اینکه «شاخص تورم منظور نگردیده» چنین
تفسیر کرده است که منظور آقای نقابت صرفاً اشاره به تورم حادث طی مدت سپتامبر  3323تا ژانویه  ،3322یعنی
بعد از انجام برآورد ،بوده است .به نظر کارشناس «منطقی نیست که فرض کنیم آقای نقابت پیشبینی هزینههـا و
تحلیل جریان نقدینهای به موکل خود تسلیم کرده باشد که در آن هزینهها تعمداً کمتر از واقع برآورد شده باشد».
لکن با توجه به پیشبینی تغییر در روندهای تورمی بعد از ژانویه  ،3322وی  30درصد بر بـرآورد آقـای نقابـت از
هزینههای نقدی ساختمانی آتی از سپتامبر  3323تا آخر ژانویه  3322افزوده است.
 .301ثانیاً بهعنوان یک اندوخته احتیاطی برای افزایش پیشبینی نشده هزینهها ،یا ریسک اشـتباه محاسـبه،
کارشناس محاسبات آقای نقابت را تعدیل و  1درصد بر آن افزوده است.
 .303ثالثاً در مورد هزینههای تضمینی که شاهگلی طبق قراردادهای خرید آپارتمانها متعهد به تقبل آن بود،
کارشناس  0درصد تعدیل اضافی به عمل آورده است.
 .300و باالخره در مورد هزینههای راهاندازی مجدد ،کارشناس رقم ماهانهای تقریباً معـادل مبلغـی کـه طـی
مدت فعالیت ساختمانی در اوت  3323خرج شده بود ،برآورد کرده است.
 .301کارشناس یک الگوی توزیع برای هزینههای سـاختمان بـه کـار بـرده کـه در آن 3 ،مـاه بـرای مـدت
راهاندازی مجدد و  30ماه برای مدت کارهای ساختمانی و  30ماه برای مدت تضمین ،یعنـی مـدتی کـه تضـمین
شاهگلی به خریداران آپارتمان منقضی میشود ،منظور کرده است .بدین ترتیب ،مجموع زمان محاسبه شده بـرای
تکمیل پروژه  18ماه بوده است .کارشناس با وقوف به اینکه این زمانبندی ،ساده انگاشـتن کارهـای سـاختمانی
معمول است ،معهذا متقاعد شده که اختالف در تأثیر بر ارزش شاهگلی در مقایسه با الگوی توزیع پیچیدهتری کـه
وی اطالعات الزم را برای آن نداشته «ناچیز است ،بهویژه در مقایسه بـا سـایر عـواملی کـه در ایـن ارزش تـأثیر
میگذارند» .کارشناس اثر مدت تکمیل را بر سایر عواملی که در ارزشیابی سـنجیده شـده ،مـورد تأکیـد قـرار داده
است.
 .307با توجه به اینکه بعضی کاالها و خدمات باید از خارج وارد میشدند ،کارشناس چنین فرض کرده است
که آقای نقابت هنگام محاسبه هزینههای آتی پـروژه ،ریسـک نوسـانات نـرخ ارز را منظـورکرده اسـت .بـه نظـر
کارشناس با افزودن  30درصد به برآورد هزینه آقای نقابت که در باال تشریح شد ،تغییرات احتمالی در نرخ ارز بعد
از ژانویه  3322را نیز به حساب آورده است .بدین ترتیب ،برآورد کارشناس از هزینههای آتی سـاختمانی ،از جملـه
هزینههای راهاندازی مجدد و تضمینی در  33بهمنماه  13( 3102ژانویه  )3322مجموعاً به ـ 00422/میلیون ریال
بالغ شده است.
 .301خواندگان ادعا میکنند که برآورد رادیس و نقابت در شرایطی انجام شده که شاهگلی تقاضـای کمـک
مالی کرده بود و این برآورد متعاقباً مورد انتقاد آقای دیویس قرار گرفت .آقای دیویس گرچـه بـدواً آن برآوردهـا را
تصویب کرد ،به نظر وی برآورد مزبور اساساً پایینتر از واقع بوده است .خواندگان به تلگرامی اشاره مـیکننـد کـه
آقای دیویس در نهم آبانماه  13(3102اکتبر  )3323به دفتر مرکزی خواهانهـا مخـابره کـرده و ضـمن مطـالبی
اعالم کرده بود که:
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« برآورد کلی تکمیل پروژه موجب نگرانی اینجانب است .رادیس میگوید که تا بـه حـال  22/0میلیـون دالر
برای کارهای ساختمانی هزینه شده و فقط [ 04/82میلیون دالر دیگر] باقی مانده است .این بدان معنا اسـت
که  80درصد بودجه مصرف شده ،حال آنکه به نظر من بیش از  02درصد پروژه تکمیل نشده و بدتر اینکـه
پیشبینی میکنم ظرف دو سال و نیم آینده هزینهها افزایش خواهد یافت».
 .300خواندگان به عدم توجه کارشناس به این واقعیات اشاره کرده ،میگویند که به همـین دلیـل اسـت کـه
«احساس میکنند اختالفات قابل مالحظهای در بررسیهای کارشناس در این مورد وجود دارد که دیـوان بایـد بـا
انجام تعدیلهای الزم در برآوردی که کارشناس از هزینهها به دست داده ،به رفع آنها اقدام کند» .ایشان تعدادی
اقالم مشخص هزینه را که باید در این مورد منظور یا تعدیل میشد ،مورد بحـث قـرار دادهانـد (رجـوع شـود بـه:
پاراگرافهای زیر).
 .304خواندگان اظهار میدارند که حتی در سپتامبر  ،3323تجزیه و تحلیل گردش نقدینه توسط آقای نقابـت
نشان میدهد که شاهگلی «زیان میداده است» .به همین نحو ،در برآوردهای مـورخ پـنجم مردادمـاه 02( 3102
ژوییه  )3323آقای رادیس و حسابرسی بیات از حساب شاهگلی در سال  3322پیشبینی شده بود که شرکت زیان
خواهد کرد.
 .301عالوه بر آن ،خواندگان اظهار میدارند که کارشناس هنگام تعدیل برآورد آقای نقابت ،تورم اضافی را به
حد کافی مورد توجه قرار نداده است و می گویند که آقای نقابت در سوگندنامه و همچنین شهادت شفاهی خود در
دیوان تصریح کرد که تورم را بههیچوجه مد نظر قرار نداده و مضافاً اینکه:
«عدم توجه و دقت کافی کارشناس به این مسأله ،موجب پیدایش نقص اساسی در کار ارزیـابی او شـده و میـزان
هزینهها را تا ـ 10048/میلیون ریال (یا  02میلیون دالر) کمتر از واقع نشان داده است .این ایراد آنچنـان اساسـی
است که مستلزم بررسی مجدد ارزشیابی کارشناس توسط دادگاه میباشد و اگر دیوان این واقعیت را نیز مورد توجه
قرار دهد که پیشبینیهای تسلیمی به آقای نقابت بر پارهای قراردادهای فرعی مبتنی بوده که در تاریخ ارزشـیابی
دیگر اعتبار نداشته ،ایراد مزبور اهمیت بیشتری مییابد».
 .303خواندگان همچنین اظهار می دارند که برآوردهای رادیس و نقابت قابل استفاده نیست ،مگر آنکـه اوالً
موضع روشنی در مورد اعتبار قراردادهای فرعی که برآوردها بر آنها مبتنی بوده ،اتخاذ شود و این موضوعی است
که کارشناس نتوانسته راجع به آن اظهارنظر کند و ناگزیر آن را به دیوان ارجاع کرده است .ثانیاً غیرمنطقی اسـت
که آن برآوردها را بپذیریم و در عین حال برنامه ساختمانی را که بر آنها مبتنـی بـودهانـد ،نادیـده گیـریم .بـدین
ترتیب« ،انحراف کارشناس از  02ماه مدت کار ساختمان ،مندرج در برآورد رادیـس و نقابـت (کـه یکـی از مبـانی
الگوی او را تشکیل میدهد) و تقلیل آن به 30ماه ،مبین روشی ناهماهنـگ و متنـاقض اسـت .خوانـدگان بـرآورد
کارشناس را در مورد باقیمانده مدت ساختمانی ،با توجه به اینکه مقامات ارشد استارت در سال  3323مـدت آن را
به مراتب بیشتر برآورد کرده بودند ،بسیار کوتاهتر از واقع میدانند.
 .341کوپرز اند الیبرند نظر داده است که برآورد کارشناس در مورد هزینههای پایه باید با در نظر گرفتن یک
ریسک ساختمانی دیگر که میزان آن را مؤسسه مزبور حداقل  02/0درصد بـرآورد کـرده ،افـزایش یابـد .مؤسسـه
مزبور نیز مانند کارشناس چنین فرض کرده است که کار ساختمانی در اکتبر  3322مجـدداً آغـاز مـیشـود ،ولـی
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برخالف کارشناس معتقد است که مدت ساختمان باید حداقل  04ماه حساب شود و نه  30ماه .کوپرز اند الیبرنـد
قبول دارد که نادیده گرفتن تورم توسط آقای نقابت اشتباه بوده ،ولی مطمئن نیست آقای نقابت فقط مدت سپتامبر
 3323تا ژانویه  3322را نادیده گرفته باشد ،ولی تورم دوره بعد را منظور کرده باشد .کوپرز اند الیبرند معتقد اسـت
که کارشناس اشتباه کرده که بدون ادله بیشتر ،چنین نتیجهگیری مهمی کرده است .با توجه به اثری که تورم در
برآوردهای هزینه میداشت ،یک بازرگان عاقل برآورد هزینه را با تصوری که از تورم آتـی در دوره بعـد از ژانویـه
 3322میداشت ،افزایش میداد.
 .343آقای چیلورس در جلسه استماع اظهار داشت که از مقایسه ـ 30222/میلیون ریال هزینهای کـه طـی 0
سال تا تاریخ ارزشیابی مصرف شده ،با درصد تکمیل کار (82ـ 02درصد) تـا آن تـاریخ ،مبلغــ 80222/میلیـون تـا
ـ 30222/میلیون ریال ،بهعالوه تورم برای تکمیل پروژه الزم خواهد بود .حتی اگر فرض کنیم که پروژه  82درصد
تکمیل شده و رقم کوچکتر را به کار بریم ،آن مبلغ که معادل  20میلیون دالر است با مبلغی که کارشناس مجاز
دانسته ،بههیچوجه قابل مقایسه نیست .بدین ترتیب« ،مضحک» اسـت کـه کارشـناس فقـط  1درصـد بـه مبلـغ
ـ 40022/میلیون ریال (تقریباً  80میلیون دالر) برآورد آقای نقابت افزوده است .بالعکس ،به نظر آقای چیلورس باید
مبلغ  32میلیون دالر بر برآورد نقابت از هزینههای تکمیل پروژه افزوده شود.
 .7هزینههای عمومی و اداری

 .340در مورد هزینههای عمومی و اداری ،کارشـناس پـیشبینـی هـیچیـک از طـرفین را بـه دلیـل روشهـای
حسابداری مورد عمل آنها در محاسبه آن هزینهها نپذیرفته است؛ بهویژه آنکـه پـارهای هزینـههـای عمـومی و
اداری در دفاتر شاهگلی ثبت شده است ،در حالی که سایر هزینهها در حسابهـای اسـتارتهاوزینـگ در ایـاالت
متحده وارد شده بود ،بدون آنکه در حسابهای شاهگلی ذکری از آنها شده باشد .بنابراین ،کارشناس ایـنگونـه
هزینهها را به شرح زیر محاسبه کرده است .اوالً وی فرض کرده است که خواهانها در امریکا متحمل هزینههای
عمومی و اداری شدهاند و صاحب جدید پروژه در ایران نیز آن هزینهها را تا حدودی کماکان متحمل خواهـد شـد.
وی سپس فرض کرده است که تورم بعد از تاریخ ارزشیابی ،تأثیر بیشتری در هزینههـا خواهـد داشـت و سـپس
براساس این دو فرض ،هزینههای عمومی و اداری را طی یک ماه کار «عادی» برآورد کرده و برای برآورد چنـین
هزینههایی در طول مدت ساختمان ،این رقم ماهانه را بابت افزایش هزینهها تعدیل کرده اسـت .در مـورد بـرآورد
اینگونه هزینهها در مدت راهاندازی مجدد و تضمینی ،وی این رقم ماهانـه را نصـف و براسـاس ایـن محاسـبات،
هزینههای عمومی و اداری را مجموعاً  322میلیون ریال تعیین کرده است.
 .341خواندگان از دیوان درخواست کردهاند که برآورد کارشناس را از هزینههـای عمـومی و اداری شـاهگلی
تعدیل نماید .اوالً ایشان اظهار می دارند که هزینههای استارت در امریکا بابت چهار شـرکت فرعـی آن در ایـران،
باید در مقابل حقالزحمه استارت تهاتر گردد و نه آنکـه بـه حسـاب هزینـه شـاهگلی منظـور شـود .ایشـان بـه
اظهاریههای قبلی تسلیمی به کارشناس اشاره میکنند که طی آنها پیشنهاد کرده بودند که کارشناس برای تعیین
هزینههای عمومی و اداری ،یک روش «مرتبط با زمان» یا «مرتبط با هزینههای مستقیم ساختمانی» اتخاذ نماید.
ایشان اظهار میدارند که کارشناس در برآورد خود در این مورد ،مدت مناسبی برای تکمیل کار و نیز سـطح تـورم

811

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

مناسبی منظور نکرده است .در عوض ،ایشان برآوردی پیشنهاد میکنند مبتنـی بـر هزینـههـای عمـومی و اداری
ماهانهای بهطور متوسط برابرـ 3200022/دالر تا قبل از تاریخ ارزشیابی که  328درصد بابت تورم بدان افزوده شود
و دوره ساختمانی برابر  02یا 12یا  18ماه (به ترتیب مطابق برآوردهای رادیس ،دیویس و جانسون) مـالک عمـل
قرار گیرد .طبق اظهار ایشان ،این نحوه محاسبه ،به ترتیب مبلغ  0/2میلیون دالر 8/4 ،میلیون دالر و  2/8میلیون
دالر به دست میدهد.
 .347کوپرز اند الیبرند اظهار میدارد که بـه بـرآورد کارشـناس از هزینـههـای عمـومی و اداری بایـد مبلـغ
ـ 0420222/دالر افزوده شود ،یعنی نه ماه دیگر به مدت ساختمان و ـ 820222/دالر برای هر ماه.
 .1هزینههای واگذاری آپارتمانها و خدمات شهری

 .341کارشناس تحت عنوان «هزینههای واگذاری آپارتمانها» به بررسی هزینههایی پرداختـه اسـت کـه طبـق
قراردادهای خرید به تحویل آپارتمانها مربوط میشود .براساس اطالعاتی که در اختیار کارشناس قرار گرفته ،وی
تصمیم گرفت برای تعیین اینکه اینگونه هزینهها را چه کسی باید برعهده گیرد ،از یکی از قراردادهای اسـتاندارد
خرید تسلیمی خواندگان استفاده کند .کارشناس از متن این قرارداد خرید نتیجه گرفت که علیاالصـول شـاهگلی
باید کلیه مالیاتهای مربوط به واگذاری آپارتمان را متحمل شود .این امر شامل هزینههای تفکیکی نیز مـیشـود
که طبق اظهار کارشناس «علیاالصول بهعنوان مالیاتی است که فروشنده باید بپردازد» .کارشناس مجمـوع ایـن
هزینهها و از جمله هزینه ثبت در دفتر اسناد رسمی را رویهم مبلغ  443میلیون ریال محاسبه کرده است.
 .340کارشناس اظهار میدارد که در مورد هزینه خدمات شهری (یعنی هزینههای انشعاب آب و برق و تلفـن
و فاضالب و گاز) اطالعات موجود رهنمود کافی برای تعیین صحت یا سقم نظرهای متفاوت طرفین به دست وی
نمیدهد .بنابراین ،وی هیچ هزینهای بابت خدمات شهری در پیشبینی هزینهها منظـور نکـرده و ایـن مواضـع را
صریحاً برای بررسی و اتخاذ تصمیم به دیوان ارجاع نموده است.
 .344خواهانها با برآورد کارشناس در مورد هزینه واگذاری آپارتمانهـا موافقنـد و در جلسـه اسـتماع اظهـار
داشتند که هیچیک از قراردادهای خرید آپارتمانها هزینه خدمات شهری را برعهده شـاهگلی نگـذارده اسـت .بـه
عقیده آنها ،صورتجلسه نشست مورخ  32مردادماه ( 3102هشتم اوت  )3322هیأت مدیره شاهگلی نشان میدهد
که در آن موقع نظر شرکت این بود که آن هزینهها را از خریداران آپارتمانها وصول نماید.
 .341خواندگان اظهار می دارند که برآوردهای مختلفی که شاهگلی تحت مدیریت خواهانها از هزینههـا بـه
عمل آورده« ،از جمله مشخصات زمرد» که آقای بناک در سال 3328آن را امضا کرده ،نشان میدهد که قرار بوده
شاهگلی هزینههای خدمات شهری را برعهده گیرد .در برآورد مارس 3323آقای رادیس از هزینـههـا ،مبلـغ 4/2
میلیون ریال بابت هزینه خدمات شهری منظور شده که همانطور که خواندگان در الیحه فوریه 3320خود دربـاره
مجموع هزینههای برآوردی ذکر کردهاند ،باید به مبلغ  32/3میلیون دالر ( 282میلیون ریال) افزایش یابد .ایشـان
همچنین اظهار میدارند که آقای آذرنیا در نامه مورخ  34تیرماه (3102پنجم ژوییه  )3322خود بـه آقـای رادیـس
هشدار داده که وصول وجه شرط افزایش بها و هزینه خدمات شهری «بهخودیخود کار بسیار مشکلی خواهد بود،
زیرا خریداران انتظار اینگونه هزینههای اضافی را ندارند» و بـهعـالوه ،در یادداشـت مـورخ  01تیرمـاه 34(3102
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ژوییه  )3323آقای هوانسیان (مدیر بازاریابی و فروش شاهگلی در آن وقت) به آقای رادیس و آقـای بلیکـر ،ذکـر
شده که در قرارداد خرید آپارتمانها پرداخت هزینه خدمات شهری توسط خریداران قیـد نشـده اسـت .و بـاالخره
ایشان خاطرنشان میکنند که هزینه خدمات شهری آپارتمانهایی که قبل از تاریخ ارزشیابی واگذار شدهاند ،توسط
شاهگلی پرداخت گردیده و این متناقض با موضع کارشناس است که میگوید اطالعات موجود بهطور قطع معلـوم
نمیکندکه آن هزینهها برعهده کیست.
 .343خواندگان همچنین با تفسیر و نحوه اعمال ماده 32قرارداد خرید آپارتمانها ،توسط کارشـناس در مـورد
«سایر هزینههای» مربوط به انتقال که خریدار باید جهت جبران هزینه خدمات شهری بپـردازد ،موافـق نیسـتند و
استدالل میکنند که هزینه خدمات شهری مدتها قبل از انتقال ایجاد و بـه ادارات آب و بـرق و تلفـن پرداخـت
میگردد و نه به دفتر اسناد رسمی.
 .311کوپرز اند الیبرند نیز استدالل میکند که کارشناس باید مبلغ  030/12میلیون ریال ( 4/2میلیـون دالر)
طبق برآورد آقای رادیس در مارس  ،3323بهعالوه  324میلیون ریال بابت خطـوط تلفـن) بابـت هزینـه خـدمات
شهری قبول میکرد ،زیرا «طبق اطالع واصله ،اینگونه هزینهها در ایران معموالً برعهده فروشنده است» .کـوپرز
خاطرنشان میکند که در واقع این امر را استارت در مه  3322پذیرفته بود.
 .0هزینههای فروش

 .313کارشناس نتیجه گرفته است که اعتبار قراردادهای شاهگلی با شرکتهـای آذرنیـا را دربـاره  2/00درصـد
حقالزحمه فروش« ،باید حداکثر در تاریخ ارزشیابی منقضی شده دانست» ،ولـی وی ایـن مطلـب را بـرای اتخـاذ
تصمیم به دیوان ارجاع کرده است .در نتیجه ،کارشناس بابت مدت بعد از ارزشیابی ،کارمزدی برای آذرنیـا منظـور
نکرده ،بلکه معتقد است که ارزش عادله بازار خدمات فروش که ارائـه مـیشـد ،دو درصـد عوایـد نقـدی فـروش
آپارتمانها و محوطههای پارکینگ بعد از تاریخ ارزشیابی بوده است .کارشناس معتقد است که طبق قرارداد خریـد
آپارتمانها ،دو درصد کارمزد فروش با کسر از وجوه قابل استرداد به خریداران قبلی آپارتمـانهـای قابـل فـروش
مجدد ،تأمین خواهد شد .با توجه به اینکه شاهگلی (یا بازرگان عاقل) این هزینه را بـهعنـوان هزینـه فـروش آن
مدت متحمل میشده ،وی جمع مبلغ این هزینه را  034میلیون ریال محاسبه کرده است.
 .310خواندگان به نظر کارشناس راجع به منقضی دانستن اعتبار قراردادهای آذرنیا در مورد هزینـه فـروش و
خدمات ذیربط که طبق آنها قرار بود آذرنیا  2/00درصد عواید فروش را تا پایان پروژه دریافـت کنـد ،اعتـراض و
بنابراین از دیوان درخواست کردهاند که کارمزد آذرنیا را بابت عواید آتی حاصل از آپارتمانهای فروخته شده در 33
بهمنماه  13( 3102ژانویه  )3322و بعد از آن تاریخ بپذیرد.
 .4هزینههای شرکت سازنده ساختمان

 .311کارشناس نتیجه گرفته است که اعتبار قرارداد شاهگلی با استارت کانستراکشن از  33بهمنمـاه 13( 3102
ژانویه  )3322منقضی شده بود .برای محاسبه هزینههای شـرکت سـازنده بعـد از تـاریخ مزبـور ،کارشـناس ابتـدا
برآوردهای هر دو طرف را رد کرد ،زیرا که مطابق مفروضات ارزشیابی وی نبودند .در عوض ،وی محاسبه خـود را
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بر پیشبینی رادیس و نقابت از هزینههای شرکت سازنده مبتنی ساخت و این پیشبینی را بر مبنای  30درصـد در
ماه بابت افزایش مورد انتظار هزینهها تعدیل نمود و سپس این مبلغ را برای  04مـاه بعـد از تـاریخ ارزشـیابی بـه
حساب هزینه پروژه گذارد .بدین ترتیب ،کارشناس هزینههای شرکت سازنده را جمعـاً  332میلیـون ریـال بـرآورد
کرده است.
 .317خواندگان به ارزیابی کارشناس از هزینه شرکت سازنده بابت مدت بعد از ارزشیابی اعتراض و اسـتدالل
میکنند که در ارزیابی کارشناس ،مدت مناسب تکمیل و همچنین سـطح تـورم مناسـب منظـور نشـده اسـت .در
عوض ،خواندگان برآوردی بر مبنای برآورد رادیس و نقابت به مبلغ ـ 000102/دالر هزینه ماهانه شـرکت سـازنده
پیشنهاد میکنند که بابت تورم  328درصد افزایش یابد و مدت تکمیل کار نیز  02ماه 12 ،ماه یا  18ماه باشد (که
به ترتیب رادیس ،دیویس و جانسون برآورد کرده بودند) .با این نحوه محاسبه ،به ترتیـب ،مبلغـی تقریبـاً برابـر 1
میلیون دالر 1/4 ،میلیون دالر و  4/3میلیون دالر به دست میآید.
.311کوپرز اند الیبرند اظهارمی دارد که کارشناس یک قلم هزینه به مبلـغ ،ــ 800222/دالر در مـاه «بابـت
هزینههای شرکت سازنده برای مهندسین معمار ،آزمایش خاک ،هزینههای حقـوقی ،حسابرسـی و بیمـه» منظـور
نموده است ،ولی ایشان معتقدند که یک «مبلغ ـ 0200222/دالر دیگر نیز باید بابت نه ماه اضافی مدت سـاختمان
که برای تکمیل پروژه الزم خواهد بود ،منظور شود».
 .1سایر اقالم هزینه مورد بحث توسط خواندگان

 .310خواندگان اظهار میدارند که کارشناس چندین قلم هزینه مختلف ،از جمله بعضی مقررات قـانونی ایـران را
در ارزشیابی شاهگلی به حساب نیاورده است .تعدادی از این اقالم تحت عنوان درخواستهـای خوانـدگان دربـاره
تعدیل تراز آزمایشی شاهگلی در  33بهمنماه  13(3102ژانویه  )3322مورد بحث قرار گرفتهاند (رجـوع شـود بـه:
بندهای  00تا  28فوق) که بعضی از آنها در آتیه هزینههایی برای تکمیل پروژه ایجاد خواهد کرد .خوانـدگان در
مورد بقیه اقالم درخواستهایی به شرح زیر تحت این عنوان دارند:
الف) عوارض نوسازی شهرداری ،مالیات اراضی بایر و جریمـه نداشـتن پروانـه سـاختمان بـرای
سایت شماره 3341

 .314عالوه بر هزینههای متعلقه تا  33بهمنماه  13( 3102ژانویه ،)3322دیوان باید هزینههای آتی مربوط بـه
این اقالم را که به ـ 01202030043/ریال بالغ میشود ،بپذیرد.
ب) کارمزد وصول بانک عمران

 .311یوان باید مبلغی معادل  3/0درصد را بپذیرد که به 302میلیون ریـال بـالغ مـیشـود و طبـق مـاده «2ح»
قرارداد اصلی پروژه در رابطه با وصول سفتههای مشتریان ،به بانک عمران تعلق میگیرد.
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 .3توزیع هزینههای آتی برحسب زمان

 .313کارشناس اظهار میدارد که بین درآمدها و هزینهها و توزیع آنها برحسب زمان رابطـه متقـابلی در پـروژه
وجود داشته و در این مورد اضافه میکند که «هزینههایی که طبق قرارداد وابسته به درآمدها است هیچ مسـألهای
از لحا تحقیق ایجاد نمیکند» .در مواردی که مبنایی برای توزیع وجود نـدارد ،مـن بـه فرضـیات خـود متوسـل
شدهام .کارشناس سپس هر قلم هزینه آتی را برحسب زمانی که باید توزیع شود ،تعیین کرده است.
 .331خواندگان به توزیع هزینهها برحسب زمان توسط کارشناس اعتراض کرده ،اظهار میدارنـد کـه الگـوی
توزیع کارشناس حاوی تناقضات فاحشی بوده و نمایانگر هزینههـای واقعـی متحملـه در مراحـل معینـی از مـدت
تکمیل پیشبینی شده نمیباشد .ایشان استدالل میکننـد کـه بـرای مثـال ،کارشـناس فـرض کـرده اسـت کـه
ساختمانهای  3و  0در مدت راهاندازی مجدد تکمیل خواهند شد ،حال آنکه هزینههای ساختمانی یا تکمیل کـار
را به آن مدت تخصیص نداده ،بلکه به حساب دورههای بعد منظور کرده است .بهعالوه ،ایشان اظهار میدارند که
توزیع ماهانه وی در مورد هزینههای مستقیم ساختمانی برحسب مدت تکمیل با برآورد رادیس و نقابت که از سایر
جهات مورد استناد وی میباشد ،مغایر است .بهعالوه ،کارشناس الگوی توزیع بیش از حد خوشبینانه خواهانها را
به ضرر خواندگان مورد عمل قرار داده و بدین ترتیب ،با اتخاذ این روش ،ارزش خالص فعلی پروژه را بیش از واقع
برآورد کرده و خواندگان از دیوان درخواست دارند که این روش را رد نماید.
 .333کوپرز اند الیبرند نیز با زمانبندی کارشناس در مورد درآمدها و هزینهها موافق نیست و اظهار مـیدارد
که با توجه به مطمئن نبودن اوضاع و سابقه تأخیرهای پـروژه ،بعیـد اسـت کـه شـاهگلی بتوانـد قبـل از تکمیـل
آپارتمانها که به مراتب دیرتر از تاریخی است که کارشناس فرض کرده ،تعداد بیشتری از آنهـا را بفروشـد .در
مورد هزینهها ،کوپرز اند الیبرند اظهار میدارد که «اگر کارشناس زمان تکمیل واقعبینانهتری را در نظر گرفته بود،
هزینهها هم به همین نسبت افزایش مییافت».
 .31خالصه

 .330بدین ترتیب ،کارشناس هزینههای باقیمانده را مجموعاً ـ 2،823/میلیون ریال برآورد کرده که شامل اقـالم
زیر میباشد:

هزینه زمین
هزینه ساختمانی
هزینه راهاندازی مجدد
هزینه تضمین
هز ینههای عمومی و اداری
هزینههای واگذاری

(میلیون ریال)
ـ00042/
ـ40304/
ـ132/
ـ048/
ـ322/
ـ443/
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ـ034/
هزینههای فروش
ـ332/
هزینههای شرکت سازنده
ـ20823/
 .331خواندگان برآورد کارشناس در مورد هزینههای باقیمانده را قبول ندارند و طبق بـرآورد اصـالحی آنـان،
هزینههای آتی مجموعاً به ـ 020028/میلیون ریال بالغ میشود.
دهم .ارزش عادله بازار پروژه

 .337کارشناس پس از آنکه عواید آتی پروژه (رجوع شود به :بخش «الف»هشتم فوق) و هزینههای آتی (رجوع
شود به :بخش «الف»نهم فوق ) را طبق روش ارزشیابی خود برای تعیین ارزش عادله بازار پروژه (رجوع شود بـه:
بخش «الف»پنجم فوق) محاسبه کرد ،نرخ تنزیلی را که باید در مورد عواید و هزینههای پیشبینی شده پروژه بـه
کار رود ،محاسبه نمود .با اعمال این نرخ تنزیل بر عواید و هزینههای پـروژه ،طبـق روش بـرآورد تنزیـل جریـان
نقدینه مورد عمل توسط کارشناس (رجوع شود به :بخـش «الـف»پـنجم فـوق) ارزش عادلـه بـازار پـروژه در 33
بهمنماه  13(3102ژانویه  )3322به دست میآید.
 .3نرخ تنزیل

 .331طبق اظهار کارشناس ،یک بازرگان عاقل برای منظور نمودن سه عامل اساسی به شـرح زیـر :یـک) نـرخ
تورم ،دو) نرخ واقعی بهره ،سه) نرخ ریسک ،نرخ تنزیلی اعمال میکند .در مورد نرخ تورم ،کارشناس سـعی کـرده
است نرخ تورم مورد انتظار در ایران را برآورد کند ،زیرا وی در ارزشیابی خود چنین فرض کرده است که پروژه بـه
ریال خریداری و هر مازادی به ریال بازپرداخت میشود .برای تعیین این نرخ ،کارشـناس شـاخص رسـمی قیمـت
مصرفی را مبنا قرار داده که همانطور که در باال بحث شد ،به نظر وی« ،بهتـرین معیـار بـرای ارزیـابی کـاهش
قدرت خریدی است که مبتال به یک اقتصاد تورمی است» .سپس کارشناس در مورد تورم مورد انتظار در ایران در
ژانویه  3322به مفروضاتی متوسل شده ،از جمله اینکه آمار واقعی در مورد تورم بعد از تاریخ ارزشیابی ،اهمیتی در
مورد برآورد نداشته و تا تاریخ ارزشیابی ،اوضاع ایران اثر قابل توجهی بر شاخصهای ساالنه قیمتهای عمـومی و
نرخ بهره نداشته و یک بازرگان عاقل برای سالهای  3322تا  3323تورمی بیش از آنچه که در سالهـای 3322
تا  3323وجود داشته ،انتظار میداشته است .کارشناس همچنین رویدادهای سیاسی بعـدی و اثـرات آنهـا را کـه
عمالً باعث شد تورم تقریباً به  00درصد افزایش یابد ،از برآورد خود حذف کرد ،زیرا منطقاً در تاریخ ارزشیابی ایـن
رویدادها قابل پیشبینی نبودهاند و بر این اساس ،کارشناس برآورد کرده است که نرخ تورم مورد انتظـار بـرای دو
سال بعد از تاریخ ارزشیابی  32درصد خواهد بود.
 .330سپس کارشناس تصمیم گرفت نرخ بهره واقعی و نرخ ریسک را به صورت یک ارزش واحد بیان کنـد.
در مورد نرخ واقعی بهره ،کارشناس توضیح داده که این نرخ با توجه به تورم ،مـنعکسکننـده ارزش پـول بـوده و
نتیجه گرفته که «در ایران نرخ واقعی بهره بابت پولی که در ژانویه 3322به بانکها سپرده مـیشـد ،منفـی بـوده
است» .در مورد نرخ ریسک ،کارشناس نظر داده که این نرخ فقط برای جبران ریسک اشتباه در پیشبینی گـردش
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نقدینه می باشد .به نظر وی ،الزم نبود کلیه ریسکهای دیگر در نرخ تنزیلی مورد بررسی واقع شود ،زیرا این قبیل
ریسک ها در محاسبات وی از درآمدها ،هزینهها و زمان باقیمانده پروژه منظور شده است .کارشـناس نـرخ واقعـی
بهره و نرخ ریسک را مجموعاً  33درصد تعیین ،ولی خاطرنشان کرده که اگر برخالف نظر وی معلوم شود که یک
بازرگان عاقل نمیتواند به قید فورسماژور قرارداد اصلی پروژه استناد کند ،این درصد باالتر خواهد بود.
 .334بدین قرار ،کارشناس با جمع نرخ تورم ( 32درصد) و نرخ واقعی بهره و نرخ ریسـک ( 33درصـد) نـرخ
تنزیل را  02درصد محاسبه کرده است.
 .331به نظر خواندگان ،نرخ تنزیل  02درصد «با توجه به شرایط حـاکم در  32بهمـنمـاه  12(3102ژانویـه
 ،)3322بسیار نازل بوده است .ایشان اظهار میدارند که یک خریدار بالقوه پروژه« ،مثل هر بازرگان عاقلی کـه بـا
مخاطرات و بیثباتیهای قابل مالحظه حاکم در تاریخ ارزشیابی مواجه میبود» ،نرخ بازده بـه مراتـب بـاالتری را
مطالبه میکرد .با توجه به فنی بودن ماهیت موضوع ،خواندگان به «نظرات کوپرز اند الیبرند و دکتـر رئـیس دانـا
استناد و از دیوان درخواست میکنند که نرخ تنزیل مورد عمل در ارزشیابی را برآن اساس اصالح کند».
 .333کوپرز اند الیبرند اظهار می دارد که ریسک اشتباه در پیشبینی گردش نقدینه باید در خود پیشبینیهـا
بررسی شود و نه در نرخ تنزیل و روش اخیر که کارشناس اتخاذ کرده ،این اثر را داشته که بعضـی از هزینـههـای
خالص را تقلیل داده است .به عقیده کوپرز ،جریان پیشبینی هزینه و درآمد باید ابتدا برای جبـران احتمـال وجـود
اشتباه در آن ،تعدی ل و فقط پس از آن مرحله ،به ارزش خالص فعلی تنزیل شود .ایشان گرچه با نرخ تنزیـل مـورد
عمل توسط کارشناس در مجموع موافقند ،ولی اظهار میدارند که  2درصدی که به نظـر آنهـا کارشـناس بابـت
ریسک اشتباهات در پیشبینیها ،نوسانات نرخ ارز و ریسک سیاسی مجاز دانسته ،برای پوشـش کلیـه آن عوامـل
بسیار نازل بوده است .در عوض ،ایشان اظهار میدارند که «تنها برای ریسک سیاسی الزم است  32درصد افزوده
شود» .بنابراین ،کوپرز اند الیبرند یک نرخ تنزیل کلی  12درصد پیشنهاد میکند و در جلسه اسـتماع نیـز توضـیح
داد که منظور از این مقدار عامل ریسک سیاسی ،در نظر گرفتن بـازدهی بـا «ریسـک متوسـط» اسـت کـه یـک
سرمایهگذار عادی ،عالوه بر بهره واقعی انتظار دارد .ولی اگر ایران در آن زمان یک کشو پرمخاطره شناخته شـود،
عامل ریسک سیاسی به مراتب باالتر خواهد بود.
 .011آقای رئیس دانا اظهار میدارد که الگوی کارشناس برای پیشبینی تورم در مواردی مانند دعوای حاضر
که نوسانات یکنواخت نیستند و روندها از تغییرات دورهای برخوردارند قابل اسـتفاده نیسـت .وی نـرخ تـورم را 00
درصد و نرخ واقعی بهره را  1درصد و عامل ریسک را نیز 02درصد پیشنهاد میکنـد و اظهـار مـیدارد کـه ارقـام
کارشناس هیچ مبنای تجربی ندارد و فقط در عادیترین شرایط مصداق مییابـد و نـه در شـرایط پرونـده حاضـر.
باالخره وی یک نرخ تنزیل کلی  40درصد پیشنهاد میکند که«ریسک اشـتباهات پـیشبینـی هزینـه و درآمـد را
شامل نشده و تنها باید در مرحله نهایی در مورد روش دی.سی.اف .به کار رود».
 .0ارزش عادله بازار پروژه

 .013با تنزیل جریان نقدینه پروژه ،با نرخ  02درصد بر مبنای ماهانه ،کارشناس ارزش عادلـه بـازار آن را در 33
بهمنماه  13( 3102ژانویه  ،)3322به مبلغ ـ 40204/میلیون ریال محاسبه کرده است.
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 .010خواندگان با برآورد کارشناس از ارزش عادله بازار پروژه مخالفت و استدالل میکنند کـه ایـن ارزش در
تاریخ ارزشیابی منفی بوده است .ارزشیابی دیگری که توسط کوپرز اند الیبرند انجام شده نیز بـه نتیجـه مشـابهی
رسیده است .مؤسسه مزبور از الگوی کارشناس استفاده کرده ،ولی هر جا که معتقد بوده نظر دیگـری بایـد اتخـاذ
شود ،متغیرهای دیگری را جایگزین متغیرهای کارشناس نموده و به این نتیجه رسیده که «ارزش خـالص فعلـی
پروژه  033/18میلیون ریال منفی بوده است» .آقای رئیس دانا نیز در محاسبات خـود بـه ارزش منفـی ــ30804/
میلیون ریال رسیده است .هر دو کارشناس بـا ایـنکـه وامهـا را سـرمایه بازرگـانی ) (venture capitalتلقـی
کردهاند ،به این نتایج رسیدهاند.
یازدهم) سهم خواهان از ارزش شاهگلی و استارت کانستراکشن در تاریخ  33بهمنماه 13( 3111
ژانویه )3311

 .011کارشناس پس از تعیین ارزش عادله بازار پـروژه در  33بهمـنمـاه  13(3102ژانویـه  ،)3322تعـدیلهـای
دیگری نیز انجام داد تا سهم خواهان را از شاهگلی و اسـتارت کانستراکشـن در  33بهمـنمـاه  13(3102ژانویـه
 )3322تعیین کند .این تعدیلها که بالفاصله در زیر مورد بحث قرار میگیرند ،به سودی کـه شـاهگلی از فـروش
پروژه به دست می آورد ،هزینههای انحالل ،مالیاتها ،استرداد سهم سرمایه و ارزش استارت کانستراکشن مربـوط
میشود.
 .3ارزش شاهگلی
الف) سود حاصل از فروش پروژه

 .017کارشناس برای تعیین سهم خواهان از ارزش شاهگلی ،ابتدا سودی را که شاهگلی قبل از تأدیـه مالیـات از
فروش پروژه به دست میآورد ،محاسبه کرده و برای انجام این کار ،ارزش خالص دفتری تعدیل شده پروژه در 33
بهمنماه  13( 3102ژانویه  )3322را (رجوع شود به :بند  03فوق) از ارزش عادله بازار پروژه در همان تاریخ (رجوع
شود به :بند 023فوق) کسر کرده است.
 .011در مورد ارزش خالص دفتری تعدیل شده پروژه ،کارشناس ابتدا تعدیلهـای دیگـری بابـت اسـتهالک
دین ،استرداد پیشپرداخت آپارتمانها و سـفتههـای پرداخـت نشـده بـه عمـل آورده اسـت .در مجمـوع ،بـا ایـن
تعدیلهای بعدی ،محاسبه اولیه کارشناس از ارزش خالص دفتری تعدیل شده پروژه (یعنی ـ 40883/میلیون ریال)
مبلغ  024میلیون ریال کاهش یافته و به مبلغ  40122میلیون ریـال رسـیده اسـت .از تفریـق ایـن ارزش از ارزش
عادله بازار پروژه (یعنی  40204میلیون ریال) ،مازاد یا سودی به مبلغ  122میلیون ریال به دست آمده است .بـدین
ترتیب ،طبق نظر کارشناس ،سود شاهگلی از فروش پروژه قبل از تأدیه مالیات مبلغ  122میلیون ریال خواهد بود.
ب) هزینههای انحالل

 .010در مرحله بعد ،کارشناس هزینههای انحالل شاهگلی را تعیین کرده است .همانطور که در باال توضیح داده
شد ،این کارالزم بود ،زیرا شاهگلی بهعنوان یک شرکت تک پروژهای ،بعد از تکمیل آن پـروژه ،دیگـر وظیفـهای
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نمیداشت و بنابراین باید منحل میشد.
لکن کارشناس نتیجه گرفته که هزینه انحالل «در مقایسه با مجموعه هزینههای پروژه احتمـاالً نـاچیز بـوده
است» .در نتیجه ،وی در ارزشیابی هزینهای بابت انحالل منظور نکرده است.
ج) مالیاتها

 .014کارشناس تحلیل خود را در مورد شمول مالیاتها با این مقدمه شروع کرده است که «قوانین مالیاتی یکـی
از پیچیدهترین مسائل حقوقی در قوانین هر کشـوری اسـت و قـوانین مالیـاتی ایـران نیـز از ایـن لحـا مسـتثنا
نمیباشد» .بنابراین ،وی تصمیم خود را در مورد شمول مالیات بر شاهگلی و استارت کانستراکشن برای تأییـد بـه
دیوان ارجاع نموده است.
 .011کارشناس معتقد است که در ارزشیابی وی دو نوع مالیات مورد پیدا مـیکنـد :یکـی مالیـات بـر درآمـد
شرکت و دیگری مالیات تکلیفی که به سود سهام پرداختی به خواهانها تعلق میگیرد .در مورد مالیات بر درآمـد
شرکت ،کارشناس ابتدا بررسی کرده که آیا شاهگلی طبق ماده  332مکرر قـانون مالیـاتهـای مسـتقیم ایـران از
پرداخت مالیات بر درآمد شرکتها معاف بوده است یا خیر .ماده مزبور مقرر میدارد که:
«اشخاص حقیقی یا حقوقی که ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این اصالحیه ( 34اسفند ماه 3100ــ پـنجم
مارس  )3324واحدهای ده طبقه یا بیشتر مسکونی در محدوده شهرها ایجاد مینمایند ،نسـبت بـه درآمـدی
که از فروش یا اجاره واحدهای مذکور ظرف ده سال از تاریخ اختتام بنا تحصیل میکننـد از پرداخـت مالیـات
معاف هستند».
 .013کارشناس نتیجه گرفته است که شاهگلی طبق این مـاده از مالیـات معـاف نبـوده ،زیـرا مفاصاحسـاب
مالیاتی که معافیت وی را اثبات کند ،در دست نداشته است .حتی اگر به دلیل انقالب و ناآرامیهای ایران وصـول
چنین گواهی میسر نبوده ،بازهم به نظر کارشناس ،طبق اصول ارزشیابی وی ،خواهانها باید بهناچار چنین پیامدی
را بپذیرند .بدین ترتیب ،طبق نظر کارشناس ،شاهگلی مشمول مالیات بر درآمـد خـود بـوده اسـت .در مـورد نـرخ
صحیح مالیات ،کارشناس نتیجه گرفته است که چون شـاهگلی متعلـق بـه یکـی از شـرکتهـای فرعـی آلمـانی
خواهانها بوده ،مشمول معاهده مالیات مضاعف منعقده بین ایران و جمهوری فدرال آلمـان مـیشـود .کارشـناس
متذکر گردیده که «در مورد اعتبار معاهده اظهار تردید نشده است» .طبق این معاهده ،میزان مالیات شرکتها 32
درصد است و کارشناس نیز همان نرخ را به کار برده است.
 .031در مورد مالیات تکلیفی نیز کارشناس همان معاهده مالیاتی ایران و آلمان را به کار برده و بر آن اساس،
یک نرخ مالیاتی 30درصد نسبت به سهم خواهانها (یعنی  22درصد) 16از سـود شـاهگلی بعـد از تأدیـه مالیـات،
اعمال کرده است.
 .033بدین ترتیب ،پس از کسر یک) مالیات بـر درآمـد شـرکت ،دو) ارزش سـهام اقلیـت (یعنـی 02درصـد)
 .16استارت هاوزینگ گ.ام.ب.ها صاحب  23/2درصد سهام شاهگلی و  2/1درصد دیگر سهام متعلق به مدیران شـاهگلی بـود .طبـق
نظر کارشناس ،با توجه به اوضاع ،استارت هاوزینگ گ.ام.ب.ها را میتوان مالک  22درصد شاهگلی شناخت.
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شاهگلی که متعلق به خواهانها نبوده ،و سه) مالیاتهای تکلیفی ،از سـود قبـل از مالیـات شـاهگلی ،کارشـناس
نتیجه گرفته است که خواهانها پس از فروش شاهگلی ،سود سهامی معادل  012میلیون ریـال دریافـت خواهنـد
کرد .این نتیجه را میتوان به شرح زیر خالصه کرد:
شاهگلی
سود
کسر میشود:

میلیون ریال
122

مالیات بر درآمد شرکت (32درصد)

()12
113

کسر میشود:
سهام اقلیت ( 02درصد)
کسر میشود:
مالیات تکلیفی (30درصد)

()82
023
()43
012

 .030خواهانها وارد بحث و استدالل مجدد راجع به تصمیمات کارشـناس در مـورد مالیـاتهـا نشـده ،ولـی
خاطرنشان کردهاند که کارشناس میبایست به دلیل پیچیدگی قوانین مالیاتی از تفسیر یا اعمال آنهـا خـودداری
میکرد .خواهانها استدالل میکنند که شاهگلی ،به هر تقدیر از مالیات بر درآمد ایران معاف بـوده و خاطرنشـان
میسازند که آقای بیات ،حسابرس شاهگلی ،در گزارش حسابرسی تسلیمی توسط خواندگان ،اظهـار داشـته اسـت
که:
«طبق ماده 332مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ،شرکت به مدت  32سال از پرداخت مالیات بر درآمد حاصله
از فروش یا اجاره آپارتمانهای معاف بوده است .این ماده از تاریخ  33تیرمـاه  3103توسـط شـورای انقـالب لغـو
گردیده است».
خواهانها همچنین استدالل کردهاند که کارشناس ماده 332مکرر را بهغلط تفسیر کرده و با اسـتناد بـه فقـد
مفاصاحساب مالیاتی ،نظر خود را در مورد عدم معافیت مالیاتی شاهگلی بر« دالیل شـکلی و فرمالیسـتی» مبتنـی
ساخته است.
.031خواندگان با کارشناس همعقیدهاند که شاهگلی مشمول مالیات بوده ،ولی اظهار میدارند که بـهطـوری
که بخشنامه شماره 1280/02مورخ 12خردادماه 02(3101ژوئن  )3324وزارت امور اقتصاد و دارایی نشان میدهد،
پروژه مشمول معافیت مالیاتی مقرر در ماده  332مکرر قانون مالیـاتهـای مسـتقیم مصـوب  34اسـفندماه 3100
(پنجم مارس  )3324نبوده است .در بخشنامه مزبور قید شده است که:
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«مفاد این ماده شامل واحدهای مسکونی ده طبقه یا بیشتر است که ظرف پـنج سـال از تـاریخ 3100/30/34
(پنجم مارس  )3324در محدوده شهرها ایجاد شود .روی این اصل واحدهای مسکونی مذکور که قبالً شروع به
ساختمان آنها شده است و ظرف پنج سال خاتمه یابد با رعایت سایر شرایط میتواند از امتیاز مقرر در این ماده
استفاده کند».
 .037خواندگان همچنین اظهار میدارند که در روش کارشناس هماهنگی وجود نـدارد ،زیـرا از یکطـرف وی
نرخ تنزیل را کاهش و در نتیجه ،با اتخاذ این فرض که بازرگان عاقل ایرانی خواهد بود ،ارزش پـروژه را افـزایش
داده و از طرف دیگر ،معاهده مالیاتی ایران و آلمان را که شامل اتباع ایران نمیشود ،اعمال کرده است .خوانـدگان
اظهار میدارند که صحیح نیست به خاطر مالیات ،بازرگان عاقل ایرانی و خواهانها بهعنوان یک واحد تلقی شـوند
و در نتیجه مالیاتی که بالقوه برعهده خریدار است ،نادیده گرفته شود.
د) سهم سرمایه

 .031کارشناس نتیجه گرفته است که شاهگلی پس از آنکه وجه کلیه داراییهای خود را دریافت نمایـد و کلیـه
بدهی های خود ،از جمله مالیاتها را بپردازد و به سهامداران خود نیز سود سهام پرداخت کند ،مبلـغ یـک میلیـون
ریال باقی میماند که از بابت سهم استارت هاوزینگ گ.ام.ب.ها (یعنی  22درصد) به آن تأدیه میشود.
هـ) خالصه

 .030براساس مراتب فوق ،کارشناس نتیجه گرفته اسـت کـه در  33بهمـنمـاه  13(3102ژانویـه  )3322سـهم
خواهانها از شاهگلی مبلغ  013میلیون ریال بوده است .این نتیجهگیری را میتوان به صورت زیر خالصه کرد:
شاهگلی
سود
کسرمیشود:
مالیات و سهام اقلیت ( 02درصد)
سهم سرمایه ( 22درصد)

میلیون ریال
122
()342
012
3
013

 .0ارزش استارت کانستراکشن

 .034کارشناس ارزش استارت کانستراکشن را نیز طبق همان روشی که در مورد شاهگلی اعمال کرده ،محاسـبه
و اظهار نموده است که:
«ارقام استارت کانستراکشن به بزرگی ارقام شاهگلی نیست و بنـابراین ،در جریـان ارزشـیابی ،در مـورد ایـن
شرکت تعمق بیشتری به عمل نیامده است .نکات عمده در مـورد اسـتارت کانستراکشـن مربـوط اسـت بـه
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قرارداد مشاوره با شاهگلی و این واقعیت که شرکت تماماً متعلق به خواهانها است».
 .031کارشناس نتیجه گرفته است که قرارداد شاهگلی با استارت کانستراکشـن از  33بهمـنمـاه 13( 3102
ژانویه  )3322معتبر نخواهند بود .وی اظهار میدارد که مهمترین قلـم دارایـی اسـتارت کانستراکشـن مبلـغ 118
میلیون ریال است که بابت  33/20درصد حقالزحمه از شاهگلی مطالبه شده است .وی محاسبه کـرده کـه در 33
بهمنماه  13(3102ژانویه  )3322استارت کانستراکشن سودی معادل  080میلیون ریال به دست میآورده و پـس
از وضع کسور متعلقه بابت مالیات بر درآمد شرکت و مالیات تکلیفی کـه بـر همـان مبنـای مـورد عمـل در مـورد
شاهگلی تعیین شده ،کارشناس محاسبه کرده است که شرکت مادر سود سهامی معادل  023میلیون ریال دریافت
خواهد کرد .بدین ترتیب ،کارشناس نتیجه گرفته است که ارزش استارت کانستراکشن در  33بهمنماه 13( 3102
ژانویه  )3322مبلغ  023میلیون ریال بوده است .این نتیجهگیری را میتوان به صورت زیر خالصه کرد:
استارت کانستراکشن
سود
کسر میشود:
مالیات بر درآمد شرکت ( 32درصد)
مالیات تکلیفی ( 30درصد)

میلیون ریال
080
()08
()10
023

 .1مجموع ارزش سهم خواهانها از شاهگلی و استارت کانستراکشن

 .033بدین ترتیب ،طبق نظر کارشناس ،ارزش سـهم خواهـانهـا از شـاهگلی ( 013میلیـون ریـال) و اسـتارت
کانستراکشن ( 023میلیون ریال) ،جمعاً  410میلیون ریال بوده است.
 .7نرخ ارز

 .001کارشناس برای تبدیل ریال به دالر ،نرخ رسمی تبدیلی را که در  33بهمنماه  13(3102ژانویه  )3322رایج
بوده به کار برده و میزان آن را  22/8ریال در ازای یک دالر تعیین کرده است .بر این اساس ،طبـق محاسـبه وی
مجموع ارزش سهم خواهانها از شاهگلی و اسـتارت کانستراکشـن ــ 803330222/دالر اسـت .مـعالوصـف ،وی
تصمیم خود را در این مورد برای بررسی به دیوان ارجاع نموده است.
 .003خواهانها با استفاده کارشناس از این نرخ تبدیل موافق بوده ،استدالل میکنند که مبلغ هر حکمی کـه
به نفع آنها صادر شود ،باید به دالر پرداخت گردد .ایشان در جلسه استماع اظهار داشتند که طبق بند  0ماده هفتم
عهدنامه مودت و همچنین طبق حقوق بینالملل ،غرامت باید به وجه مؤثری قابل تحقق باشد و تبدیل بایـد بـه
نرخ رسمی رایج در تاریخ سلب مالکیت به عمل آید.
 .000خواندگان اظهار میدارند که کارشناس ریسک نوسانات نرخ ارز را که یک سـرمایهگـذار ایرانـی بـا آن
روبهرو می بود ،مدنظر قرار نداده و توضیح نداده که اگر این نوسانات را در نظر گرفته ،به چه نحو عمل کرده است.
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ایشان همچنین اظهار میدارند که کارشناس میبایست نرخ غیررسمی رایج در تاریخ ارزشیابی را به کار میبـرد و
اگر حکم غرامتی داده میشود ،نرخ رایج در تاریخ پرداخت واال نرخ رایج در تاریخ صدور حکم اعمال شود .ایشـان
همچنین اظهار میدارند که طبق مقررات بانک مرکزی ،هیچکس از جمله صاحبان شاهگلی نمـیتوانسـتند در آن
زمان به نرخ رسمی ،ارز دریافت و از مملکت خارج کنند .بنابراین ،یک بازرگان عاقل باید نرخ غیررسمی را به کـار
برده ،بابت نوسانات آتی نیز تعدیلهایی به عمل آورد .طبق اظهار خواندگان ،ایـن یـک قضـاوت تجـاری اسـت و
متضمن پیامدهای حقوقی نمیباشد.
 .001کوپرز اند الیبرند به نرخ تبدیل مورد استفاده کارشناس ،یعنی  22/8دالر به ازای یک دالر ،ایراد گرفته
میگوید :چنین نرخی «در مورد این ارزشـیابی مناسـب نبـوده و بـه طـور واقـعبینانـه مبـین درک و تصـور یـک
سرمایهگذار از سرمایهگذاری خارجی الزم برای خرید پروژه نمیباشد» .کوپرز ضمن اشاره بـه ایـن واقعیـت مـورد
قبول کارشناس ،دایر بر اینکه وقتی خواهانها کنترل پروژه را در دسـت داشـتند «وجـوه الزم را در امریکـا و در
مقابل ریال به دالر امریکا به ایرانیان پرداختهاند »،اظهار میدارد که از نظر بازرگان عاقل ،روش واقـعبینانـهتـر و
همچنین قانونی این است که نرخ غیررسمی برای تعیین ارزش دالری پروژه به کار رود و نه نرخ رسمی .بنابراین،
کوپرز اند الیبرند پیشنهاد میکند که برای این منظور ،نرخ  311ریال به ازای  3دالر امریکا بهعنوان معدل سـاده
نرخهای گوناگون غیررسمی رایج در زمان سلب مالکیت به کار رود.
 .1خالصه

 .007بر این اساس ،کارشناس نتیجه گرفته که در  33بهمنمـاه  13(3102ژانویـه  )3322سـهم خواهـانهـا از
شاهگلی و استارت کانستراکشن جمعاً  410میلیون ریال یا ـ 803330222/دالر بوده است.
دوازدهم) وامها

 .001درمورد وامهای موضوع اختالف در پرونده حاضر ،حدود وظایف کارشناس به شرح زیر بوده است:
«کارشناس باید نظر خود را بر مبنای  33بهمنماه  13(3102ژانویه  )3322در مـورد روش صـحیح محاسـبه
وامهایی که برای مقاصد پروژه و به تعریف مذکور در قرارداد اصلی پـروژه بـه شـاهگلی داده شـده ،اعـالم کنـد.
گزارش وی در این رابطه باید شامل اقالم زیر باشد:
الف) مبلغ اصل و بهره متعلقه هریک از وامها ،ضمن مشخص کردن وامدهنده و وامگیرنده در هر مورد،
17
ب) میزان مصرف شده هریک از این وامها به منظور پروژه».
 .000کارشناس وظیفه خود را در این مورد چنین تعریف کرده است« :تعیین مبلغ اصـل و بهـره متعلقـه کـه
برای پروژه مصرف شده و نشان دادن نحوه عمل در مورد این بدهی در ارزشـیابی حاضـر» .کارشـناس براسـاس
بررسیهای خود نتیجه گرفته است که جمعاً مبلغ«ـ 1302210322/دالر» به صورت وام برای پروژه مصـرف شـده
است .شرح این وامها در بند  12فوق آمده است .طبق محاسبه کارشـناس ،از کـل ایـن مبلـغ ،خواهـانهـا جمعـاً
 .17صفحه  00متن فارسی و  02متن انگلیسی قرار اعدادی.
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ـ 1800080244/دالر به شاهگلی وام داده بودند که استحقاق بازپرداخت آن را داشتند .وی همچنین نتیجه گرفتـه
است که «استارت کانستراکشن بابت کارمزد متعلقه مبلغ ـ[ 000210248/دالر] مطالبه میکنـد» .بـر ایـن اسـاس،
کارشناس این مبالغ را در ارزش دفتری خالص تعدیل شده پروژه منظور کـرده اسـت .بـدین ترتیـب ،طبـق روش
ارزشیابی مورد استفاده کارشناس ،این وامها بهعنوان دیونی که باید قبل از پرداخت سود سهام به سهامداران تأدیه
شود ،در ارزش پروژه در تاریخ  33بهمنماه 13(3102ژانویه  )3322منظور شده است.
 .004در این رابطه ،کارشناس در جلسه استماع اظهار داشت که وی نمـیتوانـد تعـدادی از اقـالم منـدرج در
یادداشتهای خود را تأیید و تصدیق کند .هرچند این امر در مورد یکی از این اقـالم ،یعنـی یـک وام ـ0300222/
دالری که طبق اظهار خواندگان ،کارشناس دوبار به حساب آورده ،صادق نبود ،ولی طبـق منـدرجات صورتجلسـه
18
استماع «به نظر وی به دالیل تشریفاتی ،امکان تعدیل آن در گزارش نهایی وی وجود نداشته است».
 .001کارشناس همچنین نتیجه گرفته است که به این وامها نباید بهرهای تعلق گیرد .از آنجا که قیـد بهـره
در قرارداد وام که به نظر وی باید طبق ماده  303قانون تجارت ایـران مصـوب  3142در مجمـع عمـومی عـادی
سهامداران تصویب می شد ،به تصویب نرسیده ،کارشناس «قراردادها را از این لحا معتبر نیافته اسـت» .ولـی در
صورتی که دیوان نظر دهد که به این وامها بهره تعلق میگیرد ،کارشناس «طریق دیگری را برای محاسبه بهره»
ارائه داده است.
 .003کارشناس نتیجه گرفته است که وامهای پرداختی توسط خواهانها به شـاهگلی وام بـوده و نـه سـهام
سرمایه .کارشناس نتیجهگیری خود را بر دالیلی ،مبتنی ساخته از جمله اینکه وجوه مورد بحث در دفاتر شـاهگلی
به صورت وام ثبت شده و در مورد اینگونه وجوه ،سهم تازهای منتشر نگردیده است.
 .011در مورد وامهای اعطایی خواهانها بـه شـاهگلی ،کارشـناس متـذکر گردیـده اسـت کـه تقریبـاً مبلـغ
ـ 0200300310/دالر در دفاتر شاهگلی ثبت گردیده و تقریباً مبلغ ــ 003220222/دالر پرداختـی در امریکـا توسـط
خواهانها که به نظر کارشناس برای شاهگلی مصرف و فقط در دفاتر خواهانها در نیویورک ثبت گردیده نیـز بـه
صورت وام اعطایی به شاهگلی تلقی گردیده است .از این پرداختها ،مبلغ ـ 0380022/دالر بعـد از  33بهمـنمـاه
 13(3102ژانویه  )3322به عمل آمده است .کارشناس پرداختهایی را که خواهانها مطالبه کرده و مدارک کافی
مستند در مورد آنها ارائه ندادهاند ،حذف نموده است .کارشناس همچنین اظهار مـیدارد کـه وی مبلـغ بعضـی از
پرداختها را که به صورت وام تلقی شده ،در مواردی که با مفروضات ارزشیابی وی تطبیق میکرده ،بیش از مبلغ
درخواستی خواهانها افزایش داده است.
 .013در مورد استارت کانستراکشن ،کارشناس متذکر گردیده است که طبق قرارداد خدمات ساختمانی منعقده
بین شاهگلی و استارت کانستراکشن ،شرکت اخیر قرار بود  33/20درصد کارمزد از محل عواید نقـدی دریـافتی از
خریداران آپارتمانها بابت خدمات معینی دریافت کند .قسمتی از این کارمزد بابت هزینههای متحمله بـه اسـتارت
 .18تبصره  2ماده  00قواعد دیوان مقرر می دارد که دیوان « ...پیشنویس صورتجلسه اسـتماعات را تهیـه خواهـد کـرد ...طـرفهـای
داوری پرونده ،یا نمایندگان مجاز آنها ،اجازه خواندن این صورتجلسات را خواهند داشت» .صورتجلسه در  00اسفندماه  31(3180مـارس
 )3322به ثبت رسیده است.
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کانستراکشن پرداخت شده است .طبق محاسبه کارشناس ،مانده کارمزد متعلقه تا  33بهمـنمـاه  13(3102ژانویـه
 )3322که با هزینههای تهاتر نشده ،مجموعاً ـ 000210248/دالر بوده که کارشـناس ایـن مبلـغ را بـهعنـوان وام
اعطایی استارت کانستراکشن به شاهگلی به حساب آورده است.
 .010خواهانها محاسبه کارشناس و نحوه عمل وی در مورد وامهای مورد بحث را قبول دارند .همانطورکه
در باال متذکر گردید ،ایشان عالوه بر مبلغ ـ 803330222/دالر بهعنوان سـهم خـود از ارزش شـاهگلی و اسـتارت
کانستراکشن یک) مبلغ ـ 1400080244/دالر بـهعنـوان وامهـای اعطـایی خواهـانهـا بـه شـاهگلی ،و دو) مبلـغ
ـ 8240032/دالر بهعنوان وام اعطایی استارت هاوزینگ کورپوریشن به اسـتارت کانستراکشـن مطالبـه مـیکننـد.
خواهانها همچنین با تصمیم کارشناس به عدم محاسبه بهره در مورد این وامها موافقند.
 .011خواندگان اظهار میدارند که در مورد مبلغ  02میلیون دالر وامهایی که در قراردادها ثبـت یـا در دفـاتر
شاهگلی منعکس شده ،موعد پرداخت هیچ قسـطی تـا 33بهمـنمـاه  13(3102ژانویـه  )3322یـا تـا  03دیمـاه
 33(3103ژانویه  )3323فرا نرسیده بود .در نتیجه ،در 03دیماه  33(3103ژانویه  )3323طبق الزام بیانیـه حـل و
فصل دعاوی ،ادعایی پابرجا نبوده که بتواند مشمول صالحیت دیوان باشد .بدین ترتیب ،ایشان از دیوان درخواست
کردهاند که «ادعاهای مطروح در مورد وامها را رد و پرونده را محدود به موضوعات مربوط بـه سـهام اسـتارت در
شاهگلی نماید».
 .017خواندگان همچنین از دیوان درخواست کردهاند که رقم  0/3میلیون دالر پرداختهایی که حسـب ادعـا
در ایاالت متحده صورت گرفته و در اسناد یا مکاتبات شاهگلی منعکس نشده و مستند به قرارداد وامی هم نیست،
حذف شود .این پرداختها شامل ـ 0380022/دالر پرداخـتهـایی اسـت کـه حسـب ادعـا بعـد از  33بهمـنمـاه
 13(3102ژانوی ـه )3322تــا پای ـان ســپتامبر  3323بــه عمــل آمــده (وـــ 0180421/دالر آن ،بعــد از  03دیمــاه
33(3103ژانویه  )3323صورت گرفته) و بدون اطالع یا اجازه شاهگلی بـوده و طبـق اسـتدالل ایشـان ،خـارج از
حدود وظایف کارشناس است .با توجه به اینکه استارت و شاهگلی نهتنها مدیران مشترک ،بلکه عدهای کارمندان
ارشد مشترک نیز داشتند ،این مبالغ میبایست در اسناد و ترازنامهها و صورتجلسات هیأت مدیره و مجمع عمـومی
ساالنه شاهگلی ثبت میبود وگرنه حسابرسان مشترک آنها ،یعنی دیلویت هاسکینز اند سلز ،این مبالغ را کشف و
اصالح میکردند .خواندگان همچنین اظهار میدارند که برخی از آن مخارج مربوط به شرکتهای وابسته استارت،
از جمله استارت کانستراکشن بوده که قبالً حقالزحمهای معادل  33/20درصد بابـت جبـران ایـنگونـه هزینـههـا
دریافت کرده است و بنابراین ،قبول این مخارج بهعنوان وامهایی اعطایی به شاهگلی ،به منزله محاسبه مضـاعف
است .عالوه بر آن ،استارت کانستراکشن سلب مالکیت نشده و خواهان این پرونده نیز نبوده و مالکیت خواهانهـا
نسبت به آن به اثبات نرسیده است؛ مضافاً اینکه شاهگلی که این وامها به حساب وی گذارده شده ،خوانـده ایـن
پرونده نیست.
 .011در مورد پرداختهای ادعایی در ایاالت متحده ،خواندگان اظهار میدارند که صرفنظر از مسـأله قابلیـت
تعیین صحت یا سقم آنها ،قسمت عمده این پرداختها باید به حساب استارت کانستراکشن گذاشته شود و نه بـه
حساب شاهگلی و از آنجا که قرائنی وجود دارد که کلیه این مبالغ تصفیه شـده و دفـاتر شـاهگلی در ایـن مـورد
واقعیت را نشان میدهد ،خواندگان از دیوان درخواست کردهاند که تمامی این پرداختها را حذف نماید.
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 .010در مورد کارمزد استارت کانستراکشن که کارشناس آن را وام تلقی کرده است ،خواندگان اظهار میدارند
که با توجه به فقد قرارداد وامی بین شـاهگلی و اسـتارت کانستراکشـن ،یـا تصـویب چنـین وامـی توسـط کلیـه
سهامداران ،این مبلغ را نمیتوان وام به شاهگلی تلقی کـرد .از آنجـا کـه دعـوای مصـادره درخصـوص اسـتارت
کانستراکشن اقامه نشده است ،خواندگان معتقدند که خواهانها امکان ندارد مبلغ حق مـدیریت در ایـن پرونـده را
وصول کنند .از آنجا که خواندگان وامها را بهعنوان سرمایه بازرگانی تلقی میکنند و نیز بـه دالیـل دیگـری کـه
کارشناس عنوان کرده ،ایشان درخواست دارند که در هر حال ،بهره به این وامها تعلق نگیرد.
 .014کوپرز اند الیبرند عقیده دارد که وام اعطایی خواهانها به شاهگلی «در واقع سرمایه مخـاطرهآمیـزی...
محسوب میشود که غالباً به صورت سهم سرمایه ،یا وامهای بین شـرکتی ) (subordinated loansاسـت و
بنابراین از جهت ارزشیابی حاضر نیز باید به همین عنوان تلقی گردد» .ایشان موافقند که بهـرهای نبایـد بـه ایـن
وامها تعلق گیرد و اضافه میکنند که در شرکتهای بینالمللی غیر معمول نیست که وجوه الزم بـرای پروژهـای
خود در کشورهای دیگر را به صورت وامهای بین شرکتی تهیه کنند که بهره آنها ناچیزاست ویا اصـوالً بهـرهای
بدانها تعلق نمیگیرد.
سیزدهم) ادعاهای متقابل

 .011دیوان همچنین از کارشناس خواسته است که تا حدود مقتضی ،ادعاهای متقابل مطروح توسط خواندگان را
مورد بررسی و توجه قرار دهد .این ادعاها در صفحات  04تا  03متن فارسی و 08تا 13متن انگلیسی قرار اعـدادی
مورد بحث قرار گرفتهاند .در گزارش کارشناس و در حکم نهایی حاضر نیز ادعاهای متقابل با همان شـمارههـایی
که در قرار اعدادی مشخص شدهاند ،ذکر میشوند .حدود وظایف کارشناس در این مورد به شرح زیر بوده است:
«کارشناس باید در گزارش خود به نحوی که مقتضی میداند ،اقالمی را که احتماالً در ادعاهای متقابـل ذکـر
شده و بررسیهای وی نشان میدهد که آن موارد جزء تعهدات شاهگلی یا پروژه است ،ذکر کند.
کارشناس باید هریک از اقالم عمده مربوط به ادعاها یا ادعاهای متقابل را که نیاز به اثبات بیشتر یا تصـمیم
دیوان نسبت به مسائل حقوقی دارد ،باید در پانویسهای گزارش خود یا به طریق مناسب دیگر ذکر کند.
کارشناس باید در ارزیابی خود ،ادعاهای متقابل را جهت منظور کردن آن دسته از تعهدات مذکور در آن ادعاها
که به شاهگلی یا پروژه مربوط میشود ،بررسی نماید و در نظر داشته باشد کـه دیـوان هنـوز هـیچگونـه تصـمیم
19
قضایی در مورد ادعاهای متقابل نگرفته است».
 .013کارشناس ادعاهای متقابل را بررسی و تا حدودی که با موضوعاتی مرتبط بودند که به نظـر وی دیـون
شاهگلی یا پروژه شناخته میشد ،آنها را در ارزشیابی خود منعکس کرده است .برای این کار ،وی مبلغ ایـنگونـه
دیون را در تاریخ ارزشیابی محاسبه کرده و نتیجه گرفته است که ادعاهـای متقابـل شـماره  3و  0و  4تـا  2و 33
دیون شاهگلی یا پروژه بودهاند .بنابراین ،کارشناس طبق مفروضات ارزشیابی خود ،تعدیلهـای الزم را یـا در تـراز
آزمایشی شاهگلی یا در هزینههای آتی پروژه منظور کرده و بدین ترتیب ،مبالغ مربوط به این ادعاهای متقابل ،در
 .19صفحات 00ـ 03متن فارسی و صفحه  08متن انگلیسی قرار اعدادی.
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ارزشیابی پروژه منظور گردیده است .این ادعاهای متقابل مربوطند به یک) وامهای بازپرداخت نشده اعطایی بانک
عمران به شاهگلی (ادعای متقابل شماره  ،)3دو) بقیه قیمت زمین که شاهگلی بـه بانـک عمـران بـدهکار اسـت
(ادعای متقابل شماره ،)0سه) دیون شاهگلی به بعضی از پیمانکاران (ادعای متقابل شماره  ،)4چهـار) هزینـههـای
غیرمعقول پروژه ناشی از قیمتگذاری گزاف خدمات بین شرکتی به حساب پروژه (ادعای متقابـل شـماره  ،)0پـنج)
حق بیمه سهم کارفرما و هزینههای بازخرید (ادعای متقابل شماره ،)8شش) مالیات بـر درآمـد شـرکت و مالیـات
تکلیفی (ادعای متقابل شماره )2و هفت) خسارات ناشی از تأخیر در تحویل آپارتمانها (ادعای متقابـل شـماره.)33
در مورد ادعاهای متقابل شماره  ،0کارشناس اظهار میدارد که  30درصد بهره مربـوط بـه  0،020میلیـون ریـال
بابت قیمت زمین در تاریخ ارزشیابی تعلق نمیگرفته ،زیرا مهلت پنج سال و  3ماه مقـرر در یکـی از قراردادهـای
خرید زمین در  00آذرماه  31( 3182دسامبر )3323منقضی شده است .معهذا به عقیده وی بهره مزبور میتواند در
ارزش پروژه برای خریدار تأثیر گذارد ،هرچند که وی این قلم را در ارزشیابی خود منظور نکرده است.
 .071معالوصف ،کارشناس همچنین نتیجه گرفته است که ادعاهای متقابل شماره  1و  2تا  32را نمـیتـوان
بدهی شاهگلی یا پروژه تلقی کرد .بنابراین ،وی هیچ تعدیلی در ارزشیابی خود بابت این ادعاهای متقابل به عمـل
نیاورده است .در مورد ادعای متقابل شماره  1راجع به بدهی به خریداران آپارتمانها بابت تأخیر در تکمیل پـروژه،
کارشناس نتیجه گرفته است که خواندگان اثبات نکردهاند که چنین ادعاهایی واقعاً از طرف خریداران آپارتمـانهـا
مطرح شده باشد .در مورد ادعای متقابل شماره  2راجع به اجاره قطعه زمینی که شاهگلی خاک برداشته شده را در
آنجا انباشته بود و نیز کرایه حمل آن خاک ،کارشناس نتیجه گرفته است که صـاحب زمـین بـه شـاهگلی اجـازه
خاکریزی را در آن محل داده بود و بنابراین ،شاهگلی بابت مبالغ مطالبه شده دینی برعهده ندارد .در مورد ادعـای
متقابل شماره  3راجع به کرایه محل و هزینه تخریب کارگاههای بتونسازی و انبار مصالح سـاختمانی ،کارشـناس
نتیجه گرفته است که این ادعای متقابل را نمیتوان در ترازنامه شاهگلی در  33بهمنماه  13( 3102ژانویه )3322
بهعنوان بدهی تلقی کرد .و باالخره در مورد ادعای متقابل شماره  32راجع به جبران مبالغی کـه خوانـدگان بـرای
تهیه زیربنا و تأسیسات مصرف کردهاند ،کارشناس نتیجه گرفته است که چه شاهگلی و چه استارت کانستراکشـن
طبق قرارداد اصلی پروژه ،مسئولیتی بابت چنین هزینههایی نداشتهاند .در مواردی که به نظر کارشناس ،بهرهای به
موضوع ادعای متقابلی تعلق میگرفته ،وی چنین بهرهای را فقط تا  33بهمنماه  13( 3102ژانویه  )3322یعنی تا
تاریخ سلب مالکیت ،محاسبه کرده است.
 .073باالخره در مورد ادعای متقابل خواندگان بابت اجرای عین تعهد استارت هاوزینگ طبق قـرارداد اصـلی
پروژه بابت تضمین حسن انجام کار شاهگلی ،کارشناس نتیجه گرفته است که چون این ادعای متقابل علیه خـود
خواهان ها مطرح شده و نه علیه شاهگلی یا پروژه ،بنابراین از حدود وظایفی که دیوان برای وی تعیین کرده ،خارج
است و بدین لحا  ،وی در ارزشیابی خود ،این ادعای متقابل را منظور نکرده است.
 .070خواهانها اظهارمیدارند که «کلیه ادعاهای متقابل خواندگان کامالً مورد مداقه و بررسی کارشناس قرار
گرفته و دیوان باید مسلماً نتیجهگیریها و نظرات وی را دربـاره آنهـا بـه صـورت جزئـی از تأییـد گـزارشهـا و
توصیههای وی تأیید نماید».
 .071خواندگان موضع خود را در مورد ادعاهای متقابل ،به شرح موصوف در قرار اعدادی که در لـوایح قبلـی
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تسلیمی خود به دیوان نیز توضیح دادهاند ،حفظ کرده و ادعاهای متقـابلی را کـه کارشـناس بـهعنـوان هزینـه در
ارزشیابی خود منظور ننموده ،تکرار کردهاند.
چهاردهم) بهره
 .3درخواست خواهانها

 .077خواهانها بابت کل مبلغ خواسته (یعنی ـ 4302030143/دالر) بهره مرکب بـه نـرخ معـدل سـاالنهای کـه
بانکها از  33بهمنماه  13(3102ژانویه )3322از ایشان گرفتهاند مطالبه و استدالل میکنند که حکم به پرداخـت
چنین بهره مرکبی باید به چندین دلیل در این پرونده صادر گردد .اوالً به این دلیل که خواهانهـا از 33بهمـنمـاه
 13( 3102ژانویه )3322از غرامتی که مستحق دریافت آن بودهاند محروم و مجبور شدهاند از آن تاریخ از بانکهـا
با نرخ بهره مرکب وام گیرند .بدین ترتیب ،حکم بهره مرکب به نـرخ مـورد درخواسـت ،خسـارت و زیـان واقعـی
متحمله خواهانها را جبران خواهد کرد .ثانیاً چنین حکم بهرهای طبق عهدنامه مودت و حقوق بینالملل پذیرفتـه
شده است .خواهانها بهویژه در جلسه استماع استدالل کردند که در شرایطی نظیر شرایط این پرونده ،رویه قضایی
گواه بر گرایش به پرداخت بهره مرکب جهت جبران خسارات واقعی و مستقیم است .و باالخره اینکـه کارشـناس
در چندین مورد در ارزشیابی خود از پروژه ،بهره مرکب را به کار برده و بهویژه ارزش عادله بازار پروژه را با استفاده
از نرخ تنزیلی (یعنی  02درصد) براساس ماهانه مرکب تعیین کرده است.
 .0درخواست خواندگان

 .071خواندگان درخواست دارند که در این پرونده حکم به پرداخت بهره داده نشود و در غیـر ایـن صـورت ،ولـو
حکم بهرهای هم داده شود ،به نرخ ساده و حداکثر شش درصد بوده و از تاریخ حکم محاسبه شود .خواندگان اظهار
میدارند که «کمتر قاعدهای در حقوق بینالملل یافت میشود که بهتر از این اصل کـه بهـره مرکـب در دعـاوی
خسارت مجاز نیست ،پذیرفته و تثبیت شده باشد».
پانزدهم) هزینهها
 .3درخواست خواهانها

 .070خواهانها درخواست حکم حقالوکاله معقولی به مبلغ ـ 0020222/دالر دارند و همچنین بازپرداخت سـپرده
خود بابت حقالزحمه کارشناس را مطالبه میکنند.
 .0درخواست خواندگان

 .074خواندگان اظهار می دارند که هریک از طرفین باید مسـئول پرداخـت هزینـههـا و از جملـه سـهم خـود از
حقالزحمه کارشناس باشد.
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ب) تصمیم دیوان درباره موضوعات شکلی و سایر موضوعات مقدماتی

 .071دیوان قبل از اخذ تصمیم درباره غرامت متعلقه به خواهانها ،دربـاره تعـدادی موضـوعات شـکلی و سـایر
موضوعات مقدماتی تصمیم میگیرد.
اول) مدارک تسلیمی خواندگان در 01مهرماه  31(3107اکتبر)3311

 .073همانطور که در بندهای  2تا  32فوق ذکر شـد ،کارشـناس در ارزشـیابی خـود پـارهای مـدارک تسـلیمی
خواندگان در  01مهرماه  30( 3184اکتبر  )3320را که عمدتاً درباره محاسـبه باقیمانـده هزینـههـای پـروژه بـود
(«مدارک خواندگان») مدنظر قرار نداده است .کارشناس مدارک خواندگان را به چندین دلیل نادیده گرفته ،از جمله
به این دلیل که به نظر وی ،این مدارک با مفروضات ارزشیابی وی بیارتباطند .دیوان طی دسـتور ثبـت شـده بـه
تاریخ اول دیماه  00( 3180دسامبر )3328درخواست خواندگان را که پس از تسلیم گزارش کارشـناس بـه عمـل
آمده و مبنی بر این بود که مدارک تسلیمی آنها مورد توجه قرارگیرد ،رد کرد و تصمیم گرفت آن مدارک را مـورد
توجه قرار ندهد .دیوان همچنین در دستور مزبور نظر داد که در صورتی که «تصمیم به عدم قبول پیشفرضهای
ارزشیابی کارشناس بگیرد ،احتمال دارد مقرر نمایدکه اطالعات مختلف دیگری که ممکن اسـت شـامل برخـی از
مدارک [مورد اختالف] مزبور یا همه آنها شود مورد بررسی قرار گیرد» .نظر به اینکه دیـوان پـیش فـرضهـای
ارزشیابی کارشناس را در این مورد پذیرفته (رجوع شود به :بندهای  104تا  110زیر) تصمیم خود را مبنی بر عـدم
رسیدگی به مدارک خواندگان تأیید مینماید.
دوم) مدارک تسلیمی خواندگان در 07آذرماه 31( 3101دسامبر)3310

 .011در  04آذرماه 30(3180دسامبر)3328یعنی یک ماه قبل از جلسه اسـتماع ،خوانـدگان بـهعنـوان بخشـی از
نظرات خود درباره گزارش کارشناس ،تعدادی ضمائم ،الیحـهای دربـاره فـروش بـا ضـمائم و همچنـین چنـدین
شهادتنامه و سه گزارش از حسابداران ،تسلیم نمودند .در جلسه استماع ،خواهانها بـه قبـول آن دسـته از مـدارک
مزبور که قبالً به دیوان یا کارشناس تسلیم نشده بود ،اعتراض کردند ،در حالی که خواندگان اصرار داشتند به آنها
اجازه داده شود برای اثبات نظرات خود به کلیه مدارک تسلیمی خود استناد کنند .دیوان تصمیم درباره پـذیرش یـا
عدم پذیرش آن دسته از اسناد خواندگان را که خواهانها درخواست کرده بودند مـورد رسـیدگی قـرار نگیـرد ،بـه
ماهیت دعوا منضم نمود (رجوع شود به :بند  33فوق).
 .013دیوان خاطرنشان میسازد که در دستورهایی که پس از تسلیم گزارش کارشناس ثبت گردید ،از طرفین
دعوت نمود که درباره آن گزارش «اظهارنظر کنند» .در انجام این کار ،دیوان طبق بند  1ماده  02قواعد خود عمل
میکرد .ماده مزبور در قسمت ذیربط مقرر میدارد:
«دیوان داوری پس از دریافت گزارش کارشناس ،نسخهای از آن را برای طرفها ارسال کرده و به آنهـا فرصـت
خواهد داد که نظر خود را در باب گزارش کتباً اعالم کنند» (تأکیداضافه شده است).
دیوان براساس این قاعده و دعوت از هر طرف برای اظهارنظر درباره گزارش کارشناس ،مقرر مـیدارد کـه از
میان مدارک مورد بحث ،آن دسته که حاوی نظرات است قابل قبولند ،لکن آنچه که به منزله ادله جدید یا حـاوی
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واقعیات تازهای است قابل پذیرش نیستند .دیوان در اتخاذ این تصمیم ،متذکر میشود که مـدارک جدیـد ،مـدت
کوتاهی قبل از جلسه استماع تسلیم شده بودند و کارشناس برای تسلیم بهموقع آنهـا فرصـت کـافی داده بـود و
توضیح قابل قبولی نیز در مورد تأخیر در ثبت آن مدارک داده نشده است .تصمیم دیوان به طرفین اجازه مـیدهـد
درباره گزارش کارشناس نظر خود را بیان دارند و بدینوسیله به دیوان در بررسی ارزشیابی کارشناس کمک کنند و
در عین حال به طرف دیگر نیز اطمینان میدهد که حق او به علت تأخیر در ثبت اسنادی که قبالً به کارشـناس و
طرفین تسلیم نشده تضییع نخواهد شد.به همین نحو ،به نظر دیـوان ،شـهادتنامه یـا گـزارش مبتنـی بـر ادلـه یـا
واقعیاتی که برای اولین بار تسلیم میشود ،همان مشکل را ایجاد مینماید که ادلـه یـا واقعیـات جدیـد بـه وجـود
می آورد و بنابراین ،چنین شهادتنامهها یا گزارشها قابل پذیرش نیستند .بدین لحا  ،دیوان مقرر میدارد که شش
شهادتنامهای که حاوی اظهارنظر درباره شرایط بازار مسکن در ایران میباشند ،قابل پذیرش مـیباشـند 20.دیـوان
همچنین با استناد به علم خود ،از «قانون تقلیل اجارهبهای واحدهای مسکونی» استفاده میکند .سایر اسنادی کـه
خواندگان در 04آذرماه 30( 3180دسامبر )3328تسلیم نموده و خواهانها بدانها اعتراض کردهاند ،بهعنوان ادلـه
پذیرفته نمیشوند.
سوم) مدرک تسلیمی خواندگان در 31خردادماه (3100هشتم ژوئن)3314

 .010در  32خردادماه (3188هشتم ژوئن )3322یعنی بیش از چهار ماه پس از جلسه استماع ،خوانـدگان سـندی
درباره تعدیلی که از کارشناس درخواست کرده بودند در مورد تراز آزمایشی شاهگلی به عمل آورد ،به دیوان تسلیم
نمودند .این سند شامل فتوکپی چند چک بود و خوانـدگان از دیـوان درخواسـت کردنـد کـه آنهـا را «بـهعنـوان
مستندات اضافی در تأیید تعدیل» مندرج در یادداشت کارشناس که در آغاز جلسه استماع تسلیم دیوان شده است،
«مورد توجه قرار دهد» .خواندگان اظهار می دارند که ثبت این مدارک در پاسخ به اظهـارات کارشـناس در جلسـه
استماع است مبنی بر اینکه خواندگان فتوکپی چکها را قبالً تسلیم وی نکرده بودند .خواندگان اظهار داشتند کـه
پس از بررسی مدارک خود ،موضوع را بعد از جلسه استماع به کارشناس یادآور شدند و وی پس از بررسی مـدارک
خود نزد ایشان اعتراف کرد که اسناد مذکور را در سپتامبر3324دریافت کرده بود .خواهانهـا طـی نامـهای کـه در
پنجم تیرماه  08(3188ژوئن  )3322به دیوان واصل شد ،درخواست کردند که دیوان مدارک تسلیمی خواندگان در
 32خردادماه ( 3188هشتم ژوئن  )3322یا لوایح بعدی دیگری را مورد توجه قرار ندهد .دیوان با توجه به تصـمیم
خود درباره ماهیت موضوعی که این مدارک راجع به آن است (رجوع شود به :بند 033زیر) ،لزومـی نمـیبینـد بـه
مسأله پذیرش آن بپردازد.
چهارم) درخواست خواندگان برای دیدار مجدد کارشناس از تهران

 .011در رابطه با محاسبه کارشناس در مورد قیمتهای فروش یا فروش مجدد آپارتمانهای شاهگلی بعـد از 33
بهمنماه  13( 3102ژانویه  ،)3322خواندگان ضمن سایر مطلب درخواست کردند که کارشناس برای بازرسی اصل
 .20شهادتنامه م .ر .جودت ،ب .دفتری ،ش .آبتین ،ش .انتظاری،م .احتشامی و م .پویا.
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قراردادهای فروش آپارتمانهای شاهگلی یک بار دیگر به تهران سفر کند .دیوان با توجه بـه یافتـه خـود در ایـن
جنبه از گزارش کارشناس (رجوع شود به :بندهای  123تا  133زیر) ،سفر مجدد را به تهران ضروری نمیداند.
پنجم) تعدیالت انجام شده توسط کارشناس در جلسه استماع

 .017پیرو دعوت دیوان ،کارشناس در آغاز جلسه استماع ،سندی تحت عنوان «یادداشتهای کارشـناس پـس از
قرائت نظرات طرفین درباره گزارش نهایی» («یادداشـتهـای کارشـناس») بـه دیـوان و طـرفین تسـلیم نمـود.
کارشناس بعداً در جلسه استماع اظهار داشت که از تعدیالت ممکنی که وی در یادداشتهای خود ذکر کرده ،فقط
یکی باید انجام شود و آن راجع به وامی است از استارت هاوزینگ کوپوریشن (رجوع شود به :زیرنویس  30بند 12
فوق) .دیوان این تصمیم کارشناس را میپذیرد و گزارش وی را در این مورد اصالح شده تلقی میکند .همانطـور
که در باال ذکر گردید (رجوع شود به :بند  12فوق) ،این تعدیل در کل ارزش وامهای مورد ادعای خواهانها تـأثیر
ندارد (همچنین رجوع شود به :بند  103زیر) .بهعالوه ،به طوری که در زیر (رجوع شود به :بندهای  023و102زیر)
بحث میشود ،دیوان تصمیم به انجام تعدیلی میگیرد که کارشناس تأیید کرده ،ولی به این دلیل کـه خواهـانهـا
راجع به آن اظهارنظر نکرده بودند ،نتوانست آن را توصیه کند .دیوان این تصمیم را به این دلیل اتخاذ میکند کـه
خواهانها در جلسه استماع فرصت اظهارنظر درباره آن را داشتند ،ولی مطلبی اظهار نکردند و نیز به این دلیل کـه
کارشناس این موضوع را تأیید کرده بود .در مورد سایر اقالمی که در یادداشتهای کارشـناس ذکـر شـده ،دیـوان
تصمیم می گیرد که هیچ تعدیلی انجام ندهد و این تصمیم با توجه به این واقعیت اتخاذ مـیشـود کـه کارشـناس
ضمن سایر مطالب اظهار نموده که هرچند این تعدیلها «منطقی» به نظر میرسد ،معهذا وی نمیتوانسـته در آن
موقع آنها را تأیید کند و بنابراین ،طبق پیشفرضهای ارزشیابی خود آنها را حذف نموده است.
ششم) درخواست خواندگان راجع به پروندههای مرتبط با پرونده حاضر

 .011خواندگان درخواست کردهاند که دیوان صدور حکم در پرونده حاضر را تا اخذ تصمیم در پروندههای شـماره
 022 ،080 ،004و  233که به اظهار آنان به پروژه ارتباط دارد ،به تعویق اندازد 21.در غیر ایـن صـورت از دیـوان
 .21پرونده شماره  ،004از جمله مربوط است به ادعای چیس منهتن بنک نشنال اسوسیایشـن علیـه بانـک عمـران بابـت بازپرداخـت
وامهای اعطایی به خواهان ها در ارتباط با پروژه که حسب ادعا بانک عمران با ضمانتنامه موسوم به ضمانتنامه بانک عمـران ،بازپرداخـت
آنها را تضمین کرده بود.
پرونده شماره  ،080از جمله مربوط است به ادعای کمیکال بنک علیه بانک عمران بابت بازپرداخـت وام دیگـری مبتنـی بـر همـان نـوع
ترتیبات مورد بحث در پرونده شماره  .004ظاهراً این ادعا به ادعای مطروح علیه بانک عمران در پرونده شماره  004مربوط است.
پرونده شماره  ،022از جمله مربوط است به ادعای اوتیس الویتور کامپنی علیه دولت ایران و شـاهگلی بابـت صورتحسـابهـای پرداخـت
نشده موضوع دو قرارداد منعقده با شاهگلی برای فروش و نصب آسانسور در پروژه .شاهگلی ادعای متقابلی بابت نقض قرارداد اقامه کرده
است.
پرونده شماره  233از جمله مربوط است به ادعاهای اچ اند اف کورنفلد ،اینک .و دیگر شرکتها علیه دولـت ایـران و شـاهگلی مبنـی بـر
نقض قراردادهایی در رابطه با پروژه شاهگلی ادعاهای متقابلی بر مبنای نقض قرارداد اقامه نموده است.
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درخواست دارند که «تدابیر کافی و مقتضی اتخاذ نماید ،به طوری که احتیاط در مورد حصول اطمینان از ایـنکـه
پروندههای فوقالذکر مورد توجه قرار گرفته» و احتماالً غرامت دوبار پرداخت نشود ،معمول گردد.
 .010دیوان مالحظه مینماید که کارشناس پارهای اقالم مربـوط بـه پرونـدههـای فـوقالـذکر را بـهعنـوان
هزینههای پروژه به حساب آورده و از این طریق ارزش پروژه و شاهگلی را کـاهش داده اسـت .در هـر حـال ،آن
پروندهها که تماماً در شعبه یک مطرحند ،براساس ماهیتشان بررسی خواهند شـد و بـدون شـک ،توجـه الزم بـه
ارتباط آنها با پروژه مبذول خواهد گردید 22.بنابراین ،دیوان نیازی نمیبیند که صدور حکم پرونده حاضر را تا اخذ
تصمیم در پروندههای شماره  022 ،080 ،004و  233به تعویق اندازد.
هفتم) ادعاهای تخییری خواهانها
23

 .014خواهانها بدواً سه ادعای تخییری در این پرونده اقامه نمودند .اوالً ایشان از دولـت ایـران بابـت سـلب
حقوق مالکانه خود در شاهگلی و پروژه،غرامت خواسته و در غیر این صورت ،هزینههایی راکه بابت پروژه متحمل
شدهاند از دولت ،بانک مرکزی و بانک ملت بهعنوان جانشینان بانک عمران براسـاس قیـد فـورسمـاژور قـرارداد
اصلی پروژه مطالبه کردهاند .بهعنوان یک ادعای تخییری دیگر ،ایشان هزینههایی را که در پروژه مصرف کـرده و
وامهایی را که بابت پروژه دادهاند ،از دولت ،بانک مرکزی و بانک ملت بهعنوان جانشینان بانک عمران و براساس
به اصطالح ضمانتنامه بانک عمران مطالبه کردهاند .خواهانها بعداً فقط درخواست کردند که بابـت سـلب حقـوق
مالکانه آنها غرامت به ایشان پرداخت شود و دو ادعای تخییـری را دیگـر تعقیـب نکردنـد .دیـوان ایـن تصـمیم
خواهانها را میپذیرد و در نتیجه ،در مورد ادعاها براساس سلب مالکیت تصمیم میگیرد.
هشتم) طرفهای مناسب دعوا

 .011همانطور که در بند فوق تشریح گردید ،دیوان مقرر میدارد که ادعاها بـه شـرحی کـه در ایـن مرحلـه از
رسیدگی مطرح شده منحصراً مبتنی بر سلب حقوق مالکانه خواهانها به شرح بند  1فوق میباشـند .تنهـا خوانـده
مناسب در مورد این ادعای سلب مالکیت ،دولت جمهوری اسالمی ایران است و در نتیجه ،دیـوان بانـک مرکـزی
ایران ،بانک عمران و بانک ملت را بهعنوان خواندگان رد میکند.
 .013در مورد خواهانهای مناسب ادعاهای مختلف ،دیوان مقرر مـیدارد کـه ادعـای سـلب مالکیـت سـهم
خواهانها از ارزش شاهگلی بهدرستی از طرف استارت هاوزینگ اینترنشنال اینک .اقامه شده است .شرکت مزبـور
شرکتی است امریکایی از گروه استارت خواهانها که بـهطـور مسـتقیم صـاحب  322درصـد اسـتارت هاوزینـگ
گ.ام.ب.ها ،شرکت فرعی آلمانی خود بوده که استارت هاوزینگ اینترنشنال اینک .از طرف وی اقامه دعوا کرده و
 .22در این مورد ،دیوان متذکر میشود که خواهانها در الیحه جوابیه خود اظهـار داشـتهانـد کـه« :تضـمین وکیـل اسـتارت را تکـرار
میکنیم ،بدین مضمون که مبلغ وامهای اعطایی چیس منهتن بنک و کمیکال بنک به استارت را که بـهنوبـهخـود بـه شـاهگلی وام داده
است ،بههیچوجه دوبار وصول نخواهند شد.»..
 .23صفحات 31ـ 30متن فارسی و34ـ 31متن انگلیسی قرار اعدادی.
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آن شرکت بهنوبهخود صاحب  23/2درصد سهام شاهگلی است .در مورد ادعای مربوط بـه حـقالزحمـه مـدیریت
استارت کانستراکشن ،دیوان مقرر میدارد که خواهان مناسب در این مورد نیز استارت هاوزینگ اینترنشنال اینک.
است ،زیرا شرکت مزبور صاحب 322درصد شرکت  GmbH N & B Unternehmensberatungاست کـه
در جمهوری فدارال آلمان تشکیل شده و بهنوبهخود مالک  322درصد اسـتارت کانستراکشـن مـیباشـد .در مـورد
ادعاهای مربوط به هریک از وامها ،دیوان مقـرر مـیدارد کـه در هـر مـورد ،وامدهنـده ،خواهـان مناسـب اسـت،
همانطور که در زیر بهطور کاملتری تشریح میشود (رجوع شود به :بند  103زیر)؛ بـه اسـتثنای آنکـه اسـتارت
هاوزینگ اینترنشنال اینک .بهدرستی ادعای غیرمستقیمی در مورد وام پرداختـی اسـتارت هاوزینـگ گ.ام.ب.هـا،
یعنی شرکت فرعی تماماً متعلق به آن ،اقامه کرده است (رجوع شود به :بند  080زیر).
ج) تصمیمات دیوان راجع به ارزشیابی
اول) مقدمه

 .001دیوان در قرار اعدادی احراز کرد که دولت حقوق مالکانه خواهانها را درشاهگلی و پروژه گرفته و بابت این
سلب مالکیت باید به خواهانها غرامت بپردازد .در حکم حاضر ،دیوان باید ابتدا ضابطه صحیح غرامت را بـا توجـه
به قانون حاکم مشخص نماید و سپس اصولی را تعیین کند که دیوان را به میزان اعتباری که بایـد بـرای نظـرات
کارشناس قائل شود ،رهنمون گردد.
 .3ضابطه پرداخت غرامت
24

 .003در مورد مسأله اول ،دیوان معتقد است که طبق عهدنامه مودت فیمابین ایران و ایاالت متحده خواهانها
استحقاق دارند غرامتی دریافت کنند که در تاریخ سلب مالکیت «عادالنه» و «به نحو کامل معادل مالی [باشد] که
گرفته شده است» 25.همانطور که دیوان قبالً نظر داد ،عهدنامه مودت «آشکار قابل اعمال است» و بدین ترتیب،
«منبع قانونی ذیربطی است که بر مبنای آن دیوان حق دارد در اتخاذ تصمیم خود بدان متوسل شود» (رجوع شود
به :پرونده فلپس داج کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 032ـ33ــ 0مـورخ  02اسـفندماه 3184
( 33مارس )3328بندهای 02ـ .02همچنین رجوع شود به :پرونده آموکو اینتر نشنال فایننس کورپوریشن و دولـت
جمهوری اسالمی ایران ،حکم جزئـی شـماره 132ــ08ــ 1مـورخ  01تیرمـاه 34( 3188ژوییـه  )3322بنـدهای
321ـ.)22
 .24عهدنامه مودت ،روابط اقتصادی و حقوق کنســـولی منعقده بین ایاالت متحده امــــریکا و ایـــران ،کـه در  04مردادمـاه 3114
( 30اوت  )3300بــه امضا رسیــده و در  08خردادماه  38( 3118ژوئن  )3302تنفیـــذ شـــده 284 U.N.T.S.93
 .25همان مأخذ ،بند  0ماده  .4بند  0ماده 4عهدنامه مقرر میدارد« :اموال اتباع و شرکتهای هریک از طرفین معظمـین متعاهـدین ،از
جمله منافع اموال از حد اعالی حمایت و امنیت دائم به نحوی که در هیچ مورد کمتر از مقررات قانون بینالمللی نباشـد در داخـل قلمـرو
طرف متعاهد و معظم دیگر برخوردار خواهد بود .این اموال جز به منظور نفع عامه آنهم بی آنکه غرامت عادالنه آنها به اسـرع اوقـات
پرداخت شود گرفته نخواهد شد .غرامت مزبور باید به وجه مؤثری قابل تحقق باشد و به نحو کامل معادل مالی خواهد بود که گرفته شده
است و قبل از آنکه گرفته شود یا در حین گرفتن مال ،قرار کافی جهت تعیین مبلغ و پرداخت آن داده خواهد شد».
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 .000دیوان در حصول این نتیجه که عهدنامه مودت حاکم بر این پرونده میباشد ،توجه دارد کـه قسـمتی از
اموال گرفته شده ،متعلق به استارت هاوزینگ گ.ام.ب.ها میباشد که شرکتی اسـت تشـکیل شـده در جمهـوری
فدرال آلمان و شرکت فرعی و کامالً متعلق به خواهان ،استارت هاوزینـگ اینترنشـنال اینـک .مـیباشـد کـه در
ایاالت متحده تشکیل یافتـه اسـت .عـالوه بـر آن ،در مـورد ادعـای مربـوط بـه حـقالزحمـه مـدیریت اسـتارت
کانستراکشن ،دیوان توجه دارد که اسـتارت کانستراکشـن شـرکت فرعـی کـامالً متعلـق بـه شـرکت N & B
 Unternehmensberatungاست که در جمهوری فدرال آلمان تشکیل شده و بهنوبـهخـود کـامالً متعلـق بـه
استارت هاوزینگ اینترنشنال اینک .بوده است .عهدنامه مودت طبق نص صریحش نهتنها حاکم بر« اموال» اتباع
است ،یعنی اموالی که مستقیماً متعلق به آنها است ،بلکه حاکم بر «منافع اموال» نیز میباشد 26.این عبـارت آن
قدر وسیع هست که مالکیت غیرمستقیم حقوق مالکانه متعلقه از طریق شرکت فرعی را که تبعـه ایـاالت متحـده
27
نیست نیز شامل شود.
 .0اعتباری که دیوان برای نظرات کارشناس قائل میشود

 .001مسأله دومی که دیوان باید در این مرحله از رسیدگی ،مورد بررسی قرار دهد ،میزان اعتباری است که بایـد
برای نظرات کارشناس در تعیین ارزش اموال گرفته شده قائل شود.
 .007دیوان که در این پرونده با مسائل پیچیده حسابداری مواجه بود ،تحـت فشـار همـان مالحظـاتی قـرار
داشت که دیوان دادگستری بینالمللی را برانگیخت کارشناسانی در دعوای کانـال کورفـو )(Corfu Channel
منصوب نماید تا «هرگونه اطالعات فنی را که بتوانـد در جسـتجوی حقیقـت راهنمـای دیـوان باشـد ،بـه دسـت
آورد» 28.در عین حال که در پارهای دعاوی سـلب مالکیـت ،دیـوانهـا نصـب کارشـناس ارزشـیابی را ضـروری
نمیدانند ،زیرا ادلهای به اندازه کافی روشن وجود دارد که تصمیم خود در مورد غرامت را بر آنهـا اسـتوار سـازند،
لکن نصب کارشناس توسط دیوانهای بینالمللی ،در مواقعی که به اعتقاد آنها نظر مشورتی راجع به مسائل فنی
ضروری بوده سابقهای طوالنی دارد .بدین ترتیب ،دیوان نیز در این پرونـده بـه همـان طریـق از اختیـارات خـود
استفاده نموده که دیوان دائمی دادگستری بینالمللی در دعوای کارخانه خـورژوف اسـتفاده و کارشناسـانی نصـب
کرده بود «تا ارزش تخمینی پروژه را . ..در لحظه تصرف توسط دولت لهستان» 29تعیین نمایند .اینگونه اسـتفاده
از کارشناس ،در بند  3ماده  02قواعد دیوان پیشبینی شده و به دیوان اجازه میدهد که «یک یا چنـد کارشـناس
30
جهت تهیه گزارش کتبی در باب موضوعات خاصی که دیوان تعیین میکند ،منصوب نماید».
 .26همان مأخذ.
 .27موافق با پرونده آموکو اینترنشنــال فایننس کورپوریشن و دولت جمهوری اسـالمی ایران .حکم جزئی شماره 132ــ08ــ 1مـورخ
 01تیرماه  34( 3188ژوییه  ،)3322بندهای 333ـ3320
28. Corfu Channel Case (U.K. v. Alb.), 1949 I.C.J. 4,20.
29. Chorzow Factory Case (Ger. v. Pol.). 1927 P.C.I.J SER. A.No. 7 at 44 (Judgment of 25 May 1926).
 .30طبق این اختیار ،سایر شعب دیوان نیز کارشناسانی برای تهیه گزارش درباره موضوعات فنی منصوب کردهاند .بـرای نمونـه رجـوع
شود به :پرونده هارزا و جمهوری اسالمی ایران ،مورخ  30اردیبهشتماه (3180دوم مه  )3328حکم شماره 010ـ32ـ 0و پرونده چس تـی
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 .001دیوان در تعیین میزان اعتباری که باید برای گزارش کارشناس قائل شود ،ابتدا باید صالحیت حرفـهای
وی را در نظر گیرد .قابل توجه اینکه در این مورد هیچ اختالفی بین طرفین به وجـود نیامـد .در عـین حـال کـه
خواندگان به چندین جنبه از تحقیقات و گزارش کارشناس ایراد گرفتهاند ،هیچیک از طـرفین صـالحیت حرفـهای
وی را مورد سؤال قرار نداده است .دیوان که سابقه و تجربه کارشناس را قبل از نصب وی بررسی کرده ،بـه ایـن
نتیجه رسیده است که کیفیت عالی حرفهای و بیطرفیای که در کار کارشناس مشهود است ،تصورات اولیه دیوان
را تأیید کرده است.
 .000معهذا صرفنظر از میزان قابلیت کارشناس ،موضوع اساسی این است که یک دیـوان داوری نمـیتوانـد
وظیفه اخذ تصمیم در مورد پرونده را به او واگذار نماید ،بلکه گزارش کارشناس فقط یکی از مالحظاتی اسـت کـه
31
باید همراه با سایر اوضاع و احوال پرونده بررسی و سنجیده شود.
 .004دیوان در تعیین میزان اعتباری که باید برای گزارش قائل شود ،چندین عامل را در نظـر گرفتـه اسـت.
اوالً دیوان روشهای پرزحمتی را که کارشناس مورد استفاده قرارداده مالحظه نموده و به این نتیجه رسیده اسـت
که روشهای کارشناس رویهمرفته دقیق و جامع بوده است .این کیفیات سبب شـدهانـد کـه گـزارش وی حـائز
ارزش فراوانی باشد .گرچه اقدامات خاصی که کارشناس انجام داده بهتفصـیل در بنـدهای  8تـا 32فـوق تشـریح
شدهاند ،معهذا جا دارد که روش کلی وی از زبان خود او بیان شود .نامبرده توضیح داده است که اصل عمدهای که
در نظر داشته این بود که «به طرفین فرصت داده شود که نظرات خود را در مورد کلیه قسمتهای مهم ارزشـیابی
ابراز نمایند» .برای انجام این امر ،در مراحل مختلف «جریان ارزشیابی منصفانه به طـرفین فرصـت داده شـد کـه
نظرات خود را ابراز نمایند» .کارشناس تأکید کرده است که وی پیشنهادهای طرفین را «با دقت کافی مورد توجـه
قرار داده» و پیشنهادهایی را که «مبتنی بر استدالالت عینی و مربوط به موضوع یافته» در گزارش خود مـنعکس
نموده است و هر جا که نظراتش ،با نظرات یکی ازطرفین تفاوت داشته «سعی کرده که نظرات و توجیهات طرفین
را به میزانی از صحت و امانت که امکان داشته ،ملحو دارد» و بهویژه متذکر گردید که هر دو طرف «مشـاوران
واجد صالحیت حرفهای در رشتههای مختلف کارشناسی در اختیار داشتهانـد و وی نظـرات آنهـا را «بررسـی» و
کوشش نمود که دالیل اختالفنظرهای مشخص شده را تشریح کند» .وی پیشنویس گزارش خود را به طـرفین
تسلیم نموده و نظرات آنها را دریافت و قبل از تسلیم گزارش به دیوان در آن منعکس کرده است .دیـوان معتقـد
است که مدارک کتبی موجود در پرونده مؤید آن است که کارشناس روشهایی را که تشریح کرده بهطـور کامـل

مین اینترنشنال ،اینک .و سازمان آب و برق خوزستان مورخ  12خردادماه  02( 3180ژوئن  )3328و حکم شـماره 013ــ302ــ 0پرونـده
چس تی مین اینترنشنال ،اینک و سازمان آب و برق خوزستان .همچنین رجوع شود به:
Straus, The Practice of the Iran -U.S. Claims Tribunal in Receiving Evidence from Parties and from Experts. 38.
Int’l Arb. 57,63-69- (1986).

 .31بند  8ماده  08قواعد دیوان که عیناً از قواعد داوری آنسیترال اقتباس گردیده ،مقـرر مـیدارد کـه« :دیـوان داوری در بـاب قابلیـت
پذیرش ،ذیربط بودن ،اهمیت و اعتبار مستندات ارائه شده تصمیم خواهد گرفت» (تأکید اضافه شده است).
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اجرا نموده است.
 .001وزن و اعتبار فراوانی که دیوان برای گزارش کارشناس قائل میشود همچنین متأثر از دقت و جـامعیتی
است که کارشناس در تعیین صحت یا سقم کلیه اطالعاتی که طرفین در اختیار وی گذاردهاند ،به کار برده اسـت.
عدهای از کارمندان وی دو بار به تهران سفر کردند و خود وی و کارمندانش یک بار برای بازرسی و ممیزی اسناد
به نیویورک رفتند و از نمایندگان طرفین دعوت شد که در جریان این کار حضور یابند .وی مقادیر عظیمی از اسناد
و مدارک را که طرفین به او تسلیم نموده بودند بررسی کرد و سه جلسه با طرفین تشکیل داد .تنها اطالعاتی کـه
یکی از طرفین در اختیار او گذارده و وی آن را مورد بررسی قرار نداده ،در بندهای  313و  043فـوق مـورد بحـث
واقع شده است و دیوان معتقد است که وی در رد آن مطالب ،بهدرستی عمل کرده است .عالوه بر آن ،کارشـناس
با سایر کارشناسان رشتههای تخصصی مشورت و نظرات آنان را در گزارش خود بهدقت مشخص و منعکس کرده
است.
 .003مدارک تسلیمی کارشناس به دیوان ،به مفهوم واقعی کلمه «وزیـن» و شـامل  30مجلـد ،بـه انضـمام
نامهای حاوی شرح خالصه نظراتش میباشد .کارشناس در این مدارک حجیم نهتنها نتیجهگیریهای خـود ،بلکـه
همچنین ادله مؤید آنها را نقل و مواضع طرفین را درباره هر موضوع مهمی تشریح کرده است .وی متـون کامـل
یا قسمتهای ذیربط اسناد مورد استناد خود را نقل نموده 33و صراحت سخن او به اعتبار گفتـهاش افـزوده اسـت.
بدین ترتیب ،هرگاه استنباطی کرده یا قضاوتی ذهنی داشته ،موضوع را خاطرنشان کرده و دالیلش را توضـیح داده
است و هرگاه تصور کرده که ممکن است تفسیر قضایی کرده باشد ،آن نکته را تصریح و برای تصمیم نهـایی بـه
دیوان ارجاع نموده است و هرگاه موضوعی را خارج از حدود وظایف خود دانسته ،مشخصاً آن را تذکر داده است.
 .041مضافاً دیوان فرصت داشته است در جلسه استماعی که به موجب بند 4ماده  02قواعـد دیـوان تشـکیل
گردید ،از کارشناس سؤاالتی به عمل آورده و از وی توضیحاتی دریافت کند 34.در عین حال دیوان توانسته اسـت
با توجه به شهادت شهود خبرهای که خواندگان دربـاره نکـات گونـاگون مـورد اخـتالف معرفـی کردنـد ،نظـرات
کارشناس را در بوته آزمایش گذارد.
 .043دیوان در بررسی وظیفه خود در برابر کارشناس ،از همان اصـولی پیـروی کـرده اسـت کـه کمیسـیون
سازش فرانسه ـ ایتالیا اعالم داشته بود:
«مسلم است که نظر کارشناس ،کمیسیون را ملزم و مقید نمیکند و کمیسـیون بایـد طبـق اعتقـاد خـود تصـمیم
 .32در دعوای کانال کورفو نیز از آیین مشابهی استفاده شد ،بدین معنا که کارشناس «نتایج تحقیقات خود را بهطور کامل هم در اختیار
دیوان و هم طرفین گذارد تا فرصت داشته باشند ،استنباطها و نتیجهگیریهای متفاوت از دادهها را پیشنهاد کنند .»»...در:
G. White, The Use of Experts by International Tribunals 179 (1965).

 .33از این لحا  ،این گزارش (کارشناس) مطابق ضوابط مقرر توسط دیوان دادگستری بینالمللی در دعوای کانال کورفو می باشـد ،بـه
این شرح که« :کارشناسان نباید به ذکر یافتههای خود بسنده کنند ،بلکه باید حتیاالمکان دالیل این یافتهها را نیز ذکر نمایند تا اهمیـت
واقعی آنها برای دیوان آشکار گردد».
Corfu Channel Case (U.K. v. Alb.), 1947-48 I.C.J. 124, 126-27 (Order of 17 December (1948).

 .34رجوع شود به :زیرنویس  3بند  33فوق.
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بگیرد ،ولی با توجه به واقعیات و روشهای ارزشیابی ،دلیلی ندارد که دادگاه نتیجهگیری کارشناس را بهعنوان نظر
خود نپذیرد ،مگر آنکه استدالل کارشناس با واقعیات پرونده ،مقررات حقـوقی یـا قواعـد منطـق مغـایرت داشـته
باشد».
Heretiers de Sar Mgr. Le Duc de Guise Case, Franco-Italian Conciliation
Comm., Dec. No. 162 (20 November 1953), 13 R. Int’l Arab. Awards 162, 168
(1963) (translation). See also I.V.E.M. Claim, Franco-Italian Conciliation
Comm., 1955 Int’l L. Rep. 875.

 .040مؤلف یک رساله برجسته در اظهارنظر راجع به چنین روشی میگوید:
«به نظر من ،اصولی را که کمیسیون (فرانسه ـ ایتالیا) به این روشنی بیان کرده ،هر دیوان بینالمللی میتواند
به کار برد و مضافاً اینکه جا دارد آن اصول مورد عمل قرار گیرند .این بدان معنا نیسـت کـه ایـن اصـول در
عمل به کار نمیروند .در واقع ،دعاویای که در این تحقیق ،بررسی شدهاند نشان میدهند که این آگـاهی از
وظایف مربوطه کارشناسان و دادگاه در مورد تمام دیوانهای بینالمللـی عمومیـت دارد .تصـمیم (کمیسـیون
فرانسه ـ ایتالیا) بیشتر به خاطر بیان صریح این اصول و نه به لحا بیسابقه بودن اعمال آنها ،شایان توجه
است».
G. White, The Use oF Experts by International Tribunals, 143 (1965).

 .041دیوان در بررسی گزارش کارشناس ،از این اصول پذیرفته شده پیروی کرده اسـت .بـدین قـرار ،دیـوان
هرگاه متقاعد شود که دالیل کافی بر اینکه نظرکارشناس برخالف ادله ،قانون حاکم یا عقـل سـلیم بـوده ،ارائـه
نشده است ،نتیجهگیریهای کارشناس را درباره موضوعات داخل در حوزه تخصص وی ،بهعنوان نتیجهگیریهای
خود میپذیرد .از طرف دیگر ،دیوان درباره موضوعاتی که نیاز به تخصص حسابداری یا متدولوژی ارزشیابی ندارد،
تردید نکرده ،آنچه را که به قضاوت خود معقول میداند ،اتخاذ میکند.
 .047در این رابطه ،یادآورمیشود که روش ارزشیابی کارشناس که مبتنی بر مفهوم ارزش عادله بـازار اسـت،
ضمن سایر موضوعات ،مستلزم اتخاذ تصمیماتی راجع به پیشبینیهای مختلفی اسـت کـه یـک بازرگـان عاقـل
فرضی و راغب به خرید پروژه در  33بهمنماه 13( 3102ژانویه  )3322به عمل میآورده اسـت (رجـوع شـود بـه:
بندهای  32و 02فوق) .طبق تعریف ،چنین ارزیابیهایی از ناحیه یک بازرگان عاقل ،نتیجهگیریهای یک شخص
عادی است ،اگرچه وی احتماالً از نظر مشورتی یک کارشناس فنی هم برخوردار بوده اسـت و ایـن حالـت مشـابه
وضعیتی است که دیوان در آن قرار دارد .بدین ترتیب ،برای نمونه ،بازرگان عاقل فرضی میبایست پیشبینیهایی
در مواردی از این قبیل به عمل می آورد :یک) چه تعداد آپارتمان و محل پارکینگ احتماالً برای فروش یا فـروش
مجدد آماده می بوده و دو) آیا عمالً بهعنوان یک امر بازرگانی عملی ،امکان میداشت که در کلیه فروشهـا وجـه
اضافی مقرر در شرط افزایش قیمت قراردادهای خرید آپارتمان و همچنین هزینههای مختلـف خـدمات شـهری را
وصول کرد یا خیر .پاسخ به چنین سؤاالتی منحصراً با تحلیل حسابداری یا کاربرد روشهـای فنـی ارزشـیابی بـه
دست نمی آید .در مورد موضوعاتی از این قبیل ،دیـوان بایـد ماننـد خریـدار راغـب فرضـی ،از رویـدادهای آینـده
پیشبینی معقولی به عمل آورد .قضاوت درباره چنین موضوعاتی میتواند کامالً متفاوت باشد و در پرونـده حاضـر،

891

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

قضاوت دیوان تا حدودی با قضاوت کارشناس درباره برخی موضوعات تفاوت دارد .همانطورکه در زیر به صـورت
کاملتری توضیح داده شده ،دیوان در مورد اینکه یک بازرگان عاقل احتماالً چگونـه ایـن موضـوعات را ارزیـابی
میکرد ،خود قضاوت میکند و این امر مستلزم کاهش مبلغ 102میلیون ریـال سـود ناخـالص شـاهگلی از میـزان
ارزیابی کارشناس است (رجوع شود به :بندهای  112تا 140زیر) .همچنین دیوان بـر مبنـای تحلیـل خـود از ادلـه
موجود ،تعدیلهایی در مورد برخی وامها و سایر موضوعات به عمل میآورد (رجوع شـود بـه :بنـدهای ،112،108
 102زیر).
 .041در سایر موارد ،دیوان نظرات کارشناس را تا حدود وسیعی میپذیرد و ضمن پذیرش نتیجـهگیـریهـای
مختلف کارشناس ،روشهایی را که وی در رسیدن به نتیجهگیـریهـای خـود مـورد اسـتفاده قـرارداده ،از جملـه
تصمیمات وی دایر بر عدم قبول برخی اسناد را مورد تأیید قرار میدهد .بـهعـالوه ،دیـوان متـذکر مـیشـود کـه
کارشناس در رسیدن به پارهای نتایج ،میبایست درباره موضوعاتی که جنبه حقوقی داشته ،تصمیم مـیگرفـت تـا
بتواند کار ارزشیابی را ادامه دهد .دیوان تا حدودی که نتیجهگیریهای کارشناس را در مـورد موضـوعات حقـوقی
تأیید می کند ،تصمیمات موقت وی را نیز درباره اینگونه موضوعات حقوقی به منظور پرونده حاضر مورد تأیید قرار
میدهد.
 .1تصمیماتی که دیوان باید اتخاذ نماید

 .040دیوان در تعیین ارزش اموال گرفته شده ،عناصر مختلف ارزشیابی را که کارشناس تعریف کرده و در بخش
«الف» فوق تشریح گردیده مورد بررسی قرار میدهد و این عناصر را به همان ترتیب منطقـی کـه کارشـناس بـه
آنها پرداخته و در فوق خالصه شد ،بررسی و اثر آنها را بر ارزشیابی تعیین میکند و سپس به موضوعات خـاص
مربوط به استارت کانستراکشن ،وامها  ،ادعاهای متقابل و بهره میپردازد.
دوم) تصمیمات دیوان راجع به مفهوم و روشهای ارزشیابی کارشناس

 .044دیوان با مفاهیم ،روشها و نحوه عمل کارشناس در مورد ارزشیابی موافق است .کارشناس ابتـدا اقـدام بـه
تعیین ارزش عادله بازار شاهگلی در تاریخ سلب مالکیت و تسلیم اطالعاتی نموده که در تعیین غرامتی که بایـد در
این پرونده حکم داده شود به دیوان کمک میکند .کارشناس بهدرستی ارزش عادله بازار را بهعنوان بهایی تعریـف
نموده که خریدار راغبی به یک فروشنده راغب در شرایطی میداده که هریک از ایشان اطالعات کـافی داشـته و
میخواستهاند حداکثر سود را حاصل کنند ،و هیچیک در شرایط اکراه یا تهدید نبودهاند .او بهدرسـتی فـرض کـرده
که خریدار راغب یک بازرگان عاقل بوده است .دیوان در رسـیدن بـه نتیجـهگیـری خـود مبنـی بـر قبـول روش
کارشناس در این مورد متذکر میگردد که روش وی با مخالفت هیچیک از طرفین روبهرو نشـده اسـت .در واقـع،
کارشناس خواندگان ،یعنی کوپرز اند الیبرند نیز نتیجهگیریهای خود را بر مفهوم قیمتی قرار داده که یک بازرگان
عاقل در  33بهمنماه  13(3102ژانویه  )3322برای پروژه میپرداخته است.
 .041کارشناس برای ارزشیابی چنین فرض کرده که خریدار راغب ،تبعه ایران خواهد بود .با اتخاذ این فرض،
وی حدس و گمان در مورد درجات متغیر ریسکی را که خریداران واجد تابعیتهای متفاوت با آن روبهرو میشـدند
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و شاید تحت شرایط حاکم در ایران برحسب تابعیت خریدار میبود ،از بین برد .دیوان این فرض را معقول میدانـد
و در حصول این نتیجه متذکر میشود که آقای چیلورس ،شاهد خبره خواندگان در جلسـه اسـتماع در مجمـوع بـا
کارشناس در این نکته همعقیده بود.
 .043همانطور که اشاره شد ،کارشناس ارزشیابی خود را در سـه مرحلـه انجـام داده اسـت .وی ابتـدا ارزش
دفتری تعدیل شده شاهگلی را در تاریخ سلب مالکیت تعیین نموده و سپس با تشخیص اینکـه ایـن ارزش مبـین
ارزش عادله بازار نیست ،وی قیمتی را که یک خریدار معقول برای پروژه میپرداخت ،تعیین کرده است .کارشناس
برای این کار از روش  DCFکه یک روش ارزشیابی معروف و مبتنی بر تنزیل جریان نقدینه است ،استفاده کـرده
است (رجوع شود به :بند  10فوق) .استفاده از روش تنزیل جریان نقدینه در قرار اعدادی پیشبینـی شـده بـود .در
قــرار مزبــور دی ـوان بــه کارشــناس دســتور داد ک ـه «بــا در نظــر گــرفتن روش ارزی ـابی تنزی ـل جری ـان نقدینــه
) ،(Discounted Cash Flowبه نحوی که مقتضی میداند ،نظر خود را ارائه دهد» 35و سـرانجام کارشـناس
سهم خواهانها در شاهگلی را در تاریخ ارزشیابی تعیین کرد.
 .011قدمهایی که کارشناس در هر مرحله از ارزشیابی خود برداشته ،در بندهای  13تا  11فوق تشـریح شـده
است .دیوان معتقد است روشهایی که کارشناس اتخاذ کرده و مراحلی کـه طـی آنهـا ارزشـیابی را انجـام داده،
منطقی و مناسب بوده است .دیوان در رسیدن به این نتیجه ،متذکر مـیشـود کـه خوانـدگان اصـوالً بـا برداشـت
کارشناس از مفهوم ارزش عادله بازار ویا نحوه عمل وی در مراحل ارزشیابی مخالف نبودند ،هرچند کـه بـا نحـوه
اعمال روش و بنابراین ،با نتیجه حاصله وی مخالفت کردند.
 .013کارشناس در بخشی از گزارش خود که مورد اعتراض خواندگان قرار گرفته است ،بـه پـارهای اقـدامات
دولتی اشاره میکند که به نظر وی «احتماالً اثر منفی بر شاهگلی داشتهاند» .طبق مفروضات ارزشیابی کارشناس،
اثر چنین اقداماتی نباید در تعیین ارزش اموالی که سلب مالکیت شده ،در نظر گرفته شود (رجوع شود به :بنـدهای
 00تا 00فوق) .به نظر دیوان ،مشکل بتوان کلیه اقداماتی را که کارشناس ذکرکرده ،جزء آن دسته از اعمال سـلب
مالکیتکننده یا تهدید به سلب مالکیتی دانست که طبق حقوق بینالملل اثر آنها بایـد در تعیـین غرامـت امـوال
سلب مالکیت شده ،نادیده گرفته شود؛ لکن این موضوع تنها از لحا تعیین قیمتهای آتی آپارتمانهایی که بعـد
از 33بهمنماه  13(3102ژانویه )3322برای فروش آماده بودند یا میشدند ،در این پرونده مصداق پیـدا مـیکنـد.
همانطور که در زیر توضیح داده شده ،دیوان درباره مسأله قیمتهای آتـی ،براسـاس «روش اصـلی» کارشـناس
تصمیم می گیرد که طبق آن کارشناس در واقع آثار برخی شرایط اسـتثنایی را کـه در سـقوط موقـت قیمـتهـای
آپارتمانها مؤثر دیده نادیده گرفته و نه براساس ماهیت حقوقی آن اقدامات دولتی کـه مـیتوانسـته در ایجـاد آن
شرایط سهیم باشد (رجوع شود به :بندهای  131تا 133زیر) .بنابراین ،دیـوان الزم نمـیدانـد کـه دربـاره ماهیـت
حقوقی هیچیک از اقدامات دولتی که در گزارش کارشناس بدانها اشاره شده ،تصمیمی بگیرد.

 .35صفحه  03متن فارسی و 08متن انگلیسی قرار اعدادی.
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سوم) تصمیمات دیوان درباره تعیین وضع مالی شاهگلی در  33بهمنماه  13( 3111ژانویه )3311
توسط کارشناس

 .010کارشناس بهعنوان اولین مرحله از جریان ارزشیابی ،ترازنامهای تهیه کرد که نمایانگر وضع مـالی شـاهگلی
در تاریخ سلب مالکیت بود .کارشناس با مالحظه اینکه رویه تجاری عادی شاهگلی این بوده که بهطور منظم ،هر
ماهه به اصطالح «ترازنامهای آزمایشی» تهیه کند ،وی ترازنامه آزمایشی» مورخ  33بهمنمـاه  13( 3102ژانویـه
 )3322را به عنوان نقطه شروع کار خود به کار برد و سپس تعدیالتی را کـه طبـق اصـول عمومـاً پذیرفتـه شـده
حسابداری الزم میدانست ،در آن به عمل آورد .به همین نحو ،کارشناس یک تراز آزمایشی تعدیل شده از استارت
کانستراکشن در 33بهمنماه  13( 3102ژانویه )3322تهیه کرد.
 .011کارشناس در گزارش خود ،هریک از تعدیلهایی را که به عمل آورده بود ،بهتفضیل تشریح و هرگاه بـه
علت فقد مدارک ناگریز به استنباط گردیده ،موضوع را خاطرنشان نموده است .همچنین کارشناس هرجا که بـرای
پیش بردن کار ارزشیابی الزم بوده ،برخی نتیجهگیریهای حقوقی به عمل آورد ،خاطرنشان کـرده و آن مـوارد را
برای تصمیم نهایی به دیوان محول نموده است .طبق شـرح بنـدهای  00تـا  28فـوق ،خوانـدگان بـا تعـدادی از
تعدیلهای کارشناس مخالفت و استدالل کردهاند که برخی تعدیالت دیگر نیز باید به عمل آید .بنـابراین ،در ایـن
مورد دیوان باید در مورد چندین مسأله جداگانه تصمیم بگیرد.
 .017دیوان مالحظه میکند که این مسـائل متضـمن بسـیاری موضـوعات پیچیـده حسـابداری و ارزشـیابی
می باشند و دیوان در اتخاذ تصمیم خود ،تمامی مدارک موجود از جمله گزارش کارشناس و لوایح مفصل طرفین را
کامالً مورد بررسی قرار داده است.
 .3حقالزحمه شرکتهای وابسته به آذرنیا

 .011اختالفی نیست که بین شاهگلی و شرکتهای آذرنیا قراردادهایی وجود داشته که طبـق آنهـا قـرار بـوده
شرکتهای آذرنیا  2/00درصد عواید نقدی دریافتی شاهگلی را از آپارتمانهایی که آذرنیا مـیفروخـت بـهعنـوان
حقالزحمه فروش دریافت کنند .موضوعات مورد اختالف این است که آیا این قراردادها همانطور کـه کارشـناس
فرض کرده ،پایان یافته بودند یا خیر و به فرض که خاتمه یافته بودند ،بازهم شرکتهای آذرنیا حـق داشـتند کـه
براساس عواید حاصل از فروش آپارتمانها که نتیجه کوششهای آنها قبل از خاتمه قراردادها بـود ،حـقالزحمـه
دریافت کنند یا خیر .کارشناس نتیجه گرفته است که قراردادها حداکثر تا  33بهمنمـاه  13( 3102ژانویـه )3322
خاتمه یافته بودند .وی این نتیجهگیری را از جمله بر این واقعیت مبتنی ساخته که شاهگلی در  02خردادماه 3102
( 32ژوئن  )3323به شرکتهای آذرنیا کتباً اخطار تخلف داده بود و شرکتهای آذرنیا ظرف مدت  12روز مقرر در
قراردادها برای رفع تخلفات پاسخی نداده بودند .خواندگان استدالل کردهاند که حتی اگر قراردادها به پایان رسیده
بوده باشند ،حقالزحمه قبل از تاریخ ارزشیابی به شرکتهای آذرنیـا تعلـق مـیگرفتـه و بنـابراین ،تعهـد پرداخـت
حقالزحمه باید در تراز آزمایشی تعدیل شده شاهگلی در  33بهمنماه  13( 3102ژانویه )3322بـهعنـوان «هزینـه
معوق» منظور گردد .کارشناس با این استدالل موافق نبود و حقالزحمه مبتنی بر عواید نقدی را فقط تا  02تیرماه
 33( 3102ژوییه  )3323منظور نموده است .وی این موضوع را که آیا شرکتهای آذرنیا حق داشتند بابـت عوایـد
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دریافتی از  02تیرماه  33(3102ژوییه  )3323تا  33بهمنماه  13( 3102ژانویه )3322حقالزحمه بگیرند یـا خیـر،
به دیوان ارجاع نموده است .دیوان تصمیمات کارشناس را در این موضوع میپذیرد و معتقد اسـت کـه بـه منظـور
ارزشیابی حاضر ،شرکتهای آذرنیا نسبت به عواید دریافتی بعد از  02تیرماه  33( 3102ژوییه )3323حق دریافـت
حقالزحمه نداشتند .در این رابطه ،دیوان معتقد است که یک بازرگان عاقل کـه پـروژه را در  33بهمـنمـاه 3102
( 13ژانویه  )3322میخرید ،دیگر به پرداخت حقالزحمه بابت این عواید ادامه نمیداد .دیوان همچنین معتقد است
که کارشناس با توجه به اوضاع و احوال ،بهدرستی نتیجهگیری کرده که قرارداد با شرکتهای آذرنیا حداکثر در33
بهمنماه  13( 3102ژانویه  )3322که از پروژه سلب مالکیت شد ،خاتمه مییافت.
 .0حقالزحمه شرکتهای وابسته به استارت

 .010کارشناس نتیجه گرفته که قرارداد شاهگلی بـا اسـتارت کانستراکشـن از  33بهمـنمـاه  13( 3102ژانویـه
 )3322به بعد دیگر معتبر نبوده است .بنابراین ،وی بابت حقالزحمه شرکت سـازنده بـه میـزان  33/20درصـد تـا
پایان آن تاریخ ،حساب استارت کانستراکشن را بستانکار نمـود .ولـی خوانـدگان اسـتدالل کـردهانـد کـه اسـتارت
کانستراکشن فقط تا ژوییه  3323که کارمندانش ایران را ترک کردند و از آن به بعد ،دیگر وظایف قراردادی خـود
را انجام نداد ،مستحق دریافت حقالزحمه بوده است (رجوع شود به :بندهای  02و  02فوق) .خوانـدگان همچنـین
استدالل کردهاند که کارشناس میبایست کلیه هزینههای استارت کانستراکشن و نه فقط هزینههای ثبت شـده در
دفاتر وی را در تعیین سود آن شرکت به حساب میآورد .باالخره خواندگان اظهار میدارند که کارشناس در تعیـین
عواید استارت کانستراکشن ،اشتباهاً عواید شرکتهای مربوط به آن را منظور داشته است.
 .014دیوان نمیتواند این استدالالت را برای تعدیل در حقالزحمه استارت کانستراکشن بپذیرد .در شرایط پرونده
حاضر ،دیوان نتیجهگیری کارشناس را مبنی بر اینکه از  33بهمنماه  13( 3102ژانویه )3322به بعد کـه حقـوق
مالکانه خواهانها سلب شده ،قرارداد استارت کانستراکشن دیگر معتبر نبوده منطقی مـیدانـد .در نتیجـه ،حسـاب
استارت کانستراکشن باید بابت حقالزحمه تا پایان آن تاریخ بستانکار گردد .بهعالوه ،دیوان متقاعد شده است کـه
کارشناس هزینهها و درآمد استارت کانستراکشن را در ارزشیابی خود به طور منطقی و منصفانه تعیین کرده است.
 .1وامهای اعطایی توسط استارت به صورت پرداختهای خارج از ایران

 .011کارشناس در ترازنامهای که تهیه کرده ،وامهای مختلف اعطایی به شاهگلی را منعکس نموده اسـت .ایـن
وامها نهتنها شامل مبالغی بودند که برای آنها قراردادهای کتبی وام منعقد شده بود ،بلکه شامل پرداختهایی نیز
بود که بابت هزینههای شاهگلی در خارج از ایران در رابطه با پروژه انجام شده بود .خواندگان به اینکه کارشناس
چنین مخارجی را که براساس قرارداد کتبی وام نبوده بهعنوان وام به حساب آورده اعتراض دارند (رجوع شـود بـه:
بندهای  03تا 80فوق) .ولی دیوان متقاعد شده است که تلقی کارشناس از اینگونه مخارج بهعنوان وام ،صحیح و
مطابق با روش حسابداریای بوده که قبل از تاریخ سلب مالکیت مستمراً مورد عمل بوده اسـت (رجـوع شـود بـه:
بندهای  003و 012فوق و بند  108زیر) .بهعالوه ،دیوان مالحظه میکند که غیر از آنچه که دیـوان در بنـد 108
زیر به نحو دیگری نظر داده ،کارشناس تأیید کرده که اینگونه پرداختها به مصرف پروژه رسیده است .ایـن کـار
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مستلزم بازرسی دفاتر و اسناد بود و کلیه طرفهای دعوا کامالً فرصت حضور در جریان بازرسی را داشتند.
 .013در مورد اظهار خواندگان مبنی بر اینکه مبلغ ـ 3300222/دالر از مبلغی کـه کارشـناس بـهعنـوان وام
تشخیص داده ،در واقع پیشپرداختهای شخصی به آذرنیا یا شرکت آزگارا بود که ـ 3100222/دالر آن را آزگارا از
طریق استارت کانستراکشن و شاهگلی بازپرداخت نموده ،دیوان معتقد است که خواندگان این اظهـار را بهـه قـدر
کافی توضیح نداده یا اثبات نکردهاند .دیوان همچنین مالحظه میکند که کارشناس در جلسه استماع اظهار داشت
که نتوانسته است صحت یاسقم موضع خواندگان را در این مورد تعیین کند .ولی همانطور که ذیالً (رجـوع شـود
به :بند 102زیر) بهتفصیل بحث شد ،دیوان معتقد است که بابت ـ 0300222/دالری که کارشناس تأیید کرده کـه
هم به صورت وام و هم به صورت بدهی در ترازنامههایی آزمایشی منظور شده ،باید تعدیل به عمل آید.
 .7شرط افزایش بها

 .031کارشناس در تهیه ترازنامه ،چنین فرض کرده که قیمت خرید آپارتمانهای پـروژه ،از جملـه  33آپارتمـانی
که قبل از 33بهمنماه  13( 3102ژانویه )3322واگذار شده بود ،طبق شرط افزایش بهای منـدرج در قراردادهـای
خرید آپارتمان ،به میزان 32درصد افزایش مییافت .وی عقیده داشت که «صورتجلسـهای» کـه طبـق آن ،حـق
قراردادی شاهگلی نسبت به افزایش بها اعراض شده ،به علت اوضاع و احوال پیرامون امضای صورتجلسـه ،فاقـد
اعتبار بوده است .چون افزایش بها تنها در موقع تحویل آپارتمانها پرداخت میشده و چون این موضـوع بـهطـور
کلی به قیمت آپارتمانها ارتباط دارد ،در بخش زیر که به موضوع اخیر رسیدگی میشود مورد بحث قرارمـیگیـرد
(رجوع شود به :بندهای  132تا 130زیر) .ولی دیوان در اینجا مالحظه میکندکـه حتـی اگـر شـرط افـزایش بهـا
بهعنوان تعهد الزامآوری تلقی میشد که «صورتجلسه» آن را اسقاط نمیکرد ،یک بازرگان عاقل آشنا بـه اوضـاع
ایران انتظار آن را میداشت که بهعنوان یک امر بازرگانی ،وصول  32درصد افـزایش بهـا در مـورد فـروش کلیـه
آپارتمانها عملی نباشد ،بهویژه با توجه به اینکه این افزایش بها در فروش  33آپارتمانی که قبل از  33بهمنمـاه
 13( 3102ژانویه )3322واگذار شده بود ،وصول نگردیده بود.
.1تصحیح حساب بانکی نزد چیسمنهتن بنک

 .033همانطور که در بند  84فوق بحث شد ،خواندگان اظهار داشتهاند که کارشناس راجع به تعدیل خود در تراز
آزمایشی در مورد حساب بانک نزد چیسمنهتن بنک به حد کافی توضیح نداده است .دیوان ابتدا متذکر مـیگـردد
که کارشناس تعدیلهای بسیاری در تراز آزمایشی بـه عمـل آورده و آنچـه را کـه بـه نظـر وی «ضـروریتـرین
تعدیالت» بوده ،در متن گزارش خود مورد بحث قرار داده است .سایر تعدیالتی که کارشناس بـه عمـل آورده ،در
پیوستهای متن گزارش ،مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است .تعـدیل حسـاب چـیسمنهـتن بنـک یکـی از آن
تعدیلهایی است که در پیوستها مورد بحث قرار گرفته است .کارشناس در این مورد اظهار داشته که این تعـدیل
را به این دلیل به عمل آورده که تفاوت بین مبلغ ثبت شده در تراز آزمایشی و مبلغ مندرج در صورتحساب بـانکی،
احتماالً موضوع یک هزینه جداگانه استارت بوده است .دیوان این ارزیابی را کـافی دانسـته و دلیلـی بـرای رد آن
نمییابد.
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 .0بدهی به شرکت آرانکو

 .030همانطور که در بند  80فوق بحث شد ،خواندگان با نتیجهگیری کارشناس مبنی بر منظـور نکـردن مبلـغ
ـ 0400800104/ریال بهعنوان بدهی به آرانکو بابت صورتحسابهای بتون مخالفت کردهانـد .کارشـناس تصـمیم
خود را در این مورد برگزارش حسابرسی سال  3323بیات مبتنی ساخته که این بـدهی را نپذیرفتـه اسـت .دیـوان
معتقد است که خواندگان نتوانستهاند استدالل خود را مبنی بر اینکه چنین بدهی باید پذیرفته میشد ،اثبات کننـد
و با توجه به فقد استدالل قانعکنندهای برخالف آن ،دیوان دلیلی برای رد نتیجهگیری کارشناس نمییابد.
 .4پرداخت به فروشندگان مصالح و پیمانکاران

 .031دیوان استدالل خواندگان را مبنی بر اینکه کارشناس مبلغ302میلیون پرداختی بـه فروشـندگان مصـالح و
پیمانکاران در ایاالت متحده را اشتباهاً جزء وامهای استارت به شاهگلی به حساب آورده ،نمیپذیرد (رجوع شود به
بند  88فوق) .دیوان مالحظه میکند که کارشناس تأیید نموده که این وجوه پرداخت شـده و بـه مصـرف پـروژه
رسیده است (رجوع شود به :بند 101زیر) .این مسأله ضمن تحقیقات کارشناس از طرف خواندگان مطرح شد و وی
مبنایی برای تغییر نظر خود نیافته است .صحت محاسبه این پرداختها بهعنوان وام با فقد قراردادهای کتبـی وام،
در بندهای  022و  023فوق مورد بحث قرار گرفته است (همچنین رجوع شود به :بند  108زیر) .دیوان دلیلی برای
رد نظر کارشناس درباره این مسأله حسابداری نمییابد.
 .1تعهدات ناشی از اجرای قانون

 .037دیوان استدالالت خواندگان را مبنی بر اینکه کارشناس پارهای از بدهیهـای قـانونی شـاهگلی ،بـهویـژه
عوارض نوسازی شهرداری ،مالیات اراضی بایر و جریمه عدم اخذ پروانه سـاختمان بـرای سـایت  3320را نادیـده
گرفته ،نمیپذیرد .در واقع ،کارشناس دقیقاً هریک از این اقالم را بررسی کرده و در هر مورد نتیجه گرفته که نباید
آنها را بدهیهای شاهگلی تلقی کرد .در مورد عوارض نوسـازی شـهرداری ،کارشـناس نتیجـه گرفتـه کـه ایـن
عوارض در  33بهمنماه  13(3102ژانویه )3322برعهده شاهگلی نبوده ،زیـرا انتقـال مالکیـت در مـورد برخـی از
آپارتمانها صورت گرفته و اگر عوارض مزبور قبالً پرداخت نشده بـود ،ایـن کـار امکـان نمـیداشـت .بـهعـالوه،
کارشناس چنین فرض کرده که اگر این عوارض پرداختنی بود ،آقای نقابت آن را منظور مینمود .در مورد مالیـات
اراضی بایر و جریمه فقد پروانه ساختمان ،کارشناس متذکر گردیده که خواندگان این تعهدات ادعـایی را در اواخـر
کار ارزشیابی و بدون هیچ مدرک مستند و مؤید ادعا در تاریخ ارزشیابی ،مطرح کردهاند .همچنین کارشناس متذکر
گردیده که اخطار اقامه دعوا در دادگاه علیه شاهگلی در این مورد به تاریخ ژوییه  ،3320یعنی مدتها بعد از تاریخ
ارزشیابی میباشد .دیوان دلیلی نمیبیند که نتیجهگیریهای کارشناس را در این مورد نقص نماید.
 .3مالیات عملکرد سالهای  3341و 3343

 .031خواندگان از دیوان درخواست کردهاند که مالیات عملکرد سـالهـای  3322و  3323را کـه حسـب ادعـای
آنها ،کارشناس نادیده گرفته ،بپذیرد (جوع شود به :بندهای  82تا 22فوق) .دیوان متذکر میشود که کارشناس از
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مالیات تشخیصی سالهای  3322و  3323آگاه بود ،ولی تصمیم گرفت که نباید در تراز آزمایشی مـنعکس شـوند.
دیوان بر این نظر است که خواندگان درخواستهای خود را در این مـورد بـه قـدر کـافی توضـیح نـداده و اثبـات
نکردهاند.
 .31تعدیالتی که کارشناس راجع به آنها سکوت اختیار کرده است

 .030خواندگان اظهار داشتهاند که کارشناس در مورد برخی بدهیهای دیگر شاهگلی تحقیق نکرده یـا آنهـا را
نپذیرفته است .دیوان پس از بررسی این اقالم ،نتیجه میگیرد که خواندگان به حد کافی اظهارات خود را مبنی بر
اینکه این اقالم باید در ارزشیابی منظور گردد ،اثبات نکردهاند .همانطور کـه در فـوق اشـاره شـد ،کارشـناس در
هنگام تعدیل ترازنامه آزمایشی اقالم بسیاری را بررسی کرد و آن اقالمی را که الزم میدانست در ارزشیابی خـود
منظور نمود .دیوان افزودن چنین تعدیلهایی را با توجه به فقد دالیـل قـانعکننـده ،موجـه نمـیدانـد و بنـابراین،
درخواست خواندگان را در این باره رد میکند.
 .33وثیقه آزگارا

 .034دیوان اظهارات خواندگان را که در بند  20فوق ذکر گردیده ،مبنی بر اینکـه شـاهگلی وثیقـه آزگـارا را از
مانده وامی که از بانک عمران گرفته بود کسر کرده ،نمیپذیرد .در اینجا نیز دیوان با توجه به فقد ادلـه کـافی در
تأیید درخواست خواندگان یا هر دلیل قانعکننده دیگر ،دلیلی نمیبیند که نتیجهگیری کارشناس را در مورد این قلم
اصالح نماید.
 .30تعدیالت انجام شده در سفتههای دریافتنی

 .031خواندگان درخواست خود را در مور تعدیل ارزش سفتههای وصول نشـده در تـراز آزمایشـی ،بـر تجزیـه و
تحلیل سفتههایی مبتنی میسازند که درباره هریک از ساختمانها توسط ایشان به کارشناس تسـلیم شـده اسـت.
کارشناس چنین تعدیلی را نپذیرفته و دیوان نیز دلیلی نمییابد که دیوان را به تغییر نظر کارشناس رهنمون شود.
 .31اضافه برداشت از حساب نزد بانک عمران

 .033خواندگان اظهار داشتهاند که کارشناس چند چک را که طبق دفاتر شـاهگلی در مـاههـای اوت و سـپتامبر
 3322صادر شده ،قبول نکرده است .کارشناس در جلسه استماع اظهار داشت که گرچه موضع خوانـدگان منطقـی
به نظر میرسد ،وی نتوانسته این قلم را تأیید کند و بنابراین ،چکها را نادیده گرفته است .دیوان با توجه بـه فقـد
مدارک معارض کافی ،درخواست خواندگان را در مورد تجدیدنظر در نتیجهگیری کارشـناس رد مـیکنـد و متـذکر
می گرددکه فتوکپی چکهای تسلیمی خواندگان به دیوان در  32خردادماه ( 3188هشتم ژوئـن( )3322کـه همـه
دارای مهر«برگشت» است) (رجوع شود به :بند  000فوق) مربوط به این درخواست تعدیل میباشد.
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 .37وصولیهای آتی

 .111خواندگان درخواست نمودهاند که حدود 24میلیون ریال از مبلغ ارزشیابی حذف شود؛ به این دلیل کـه یـک
بازرگان عاقل نمی توانسته انتظار داشته باشدکه در آینده این مبلغ را از خریداران  33آپارتمانی کـه قبـل از تـاریخ
ارزشیابی واگذار شده بود ،وصول کند .دیوان معتقد است که خواندگان این درخواست را به حدکافی توضیح نـداده
یا اثبات نکردهاند و بنابراین ،درخواست خواندگان را رد میکند.
 .31خاکبرداری و اجارهبهای زمین مربوط

 .113باالخره در مورد درخواست خواندگان دایر بر انجام تعدیالتی بابت خاکبرداری و اجاره زمین مربوط ،دیـوان
متذکر می شود که این درخواست ،مشابه ادعای متقابل شماره  2خواندگان است .کارشناس پس از بررسـی دقیـق
این ادعای متقابل ،نتیجه گرفته که به دالیلی که در بند  042فوق در رابطه بـا ایـن ادعـای متقابـل بحـث شـد،
نمیتوان ادعای متقابل مزبور را بدهی شاهگلی یا پروژه دانست و دیوان نیز دلیلی نمیبیند که نظـر کارشـناس را
در مورد این موضوع رد کند.
چهارم) تصمیم راجع به میزان درآمدهای آتی

 .110روش ارزشیابی کارشناس مستلزم تعیین کل مبلغ عوایدی است که یک بازرگان عاقل که پـروژه را در 33
بهمنماه  13(3102ژانویه  )3322میخرید ،انتظار میداشت از پروژه تکمیل شده دریافت کند .این عواید از فروش
و فروش مجدد آپارتمانها و نیز از فروش محوطههای پارکینگ اضافی و ماشینآالت سنگین ساختمانی ،حاصـل
میشد .هریک از این منابع درآمد در زیر مورد بررسی قرار میگیرند.
 .3عواید حاصل از فروش آپارتمانها
الف) تعداد آپارتمانهای قابل فروش یا فروش مجدد بعد از  33بهمنماه  13( 3111ژانویه)3311

 .111اولین عامل اساسی در تعیین عواید حاصله از فروش آپارتمانها ،تعداد آپارتمانهایی اسـت کـه بعـد از 33
بهمنماه  13( 3102ژانویه  )3322برای فروش آماده میشدند .طرفین در مورد کل تعداد آپارتمـانهـای پـروژه و
تعدادی که قبل از تاریخ سلب مالکیت فروخته شده بود ،در مجموع توافق داشتند؛ ولی اختالفهای عمده در مورد
تعداد آپارتمانهایی بروز کرد که علیرغم آنکه بدواً فروش رفته بودند ،مجدداً قابل فروش بودند ،از جمله بـه ایـن
دلیل که اشخاصی که در ابتدا آنها را خریده بودند ،در زمره افرادی بودند که پس از انقالب اسالمی به طور دائـم
ایران را ترک کرده بودند .بحثی نیست که چنین اشخاصی وجود داشتند ،ولی اینکه آیا در میان آنهـا خریـداران
آپارتمانهای شاهگلی هم بودند یا خیر و نیز تعداد این نوع آپارتمانها ،مورد اختالف است .این مسـأله نیـز مـورد
اختالف است که آیا اشخاصی که ایران را ترک کردند ،در موقعیتی بودند که معامله را از خـارج از کشـور تکمیـل
کنند ویا حقوق خود بابت قراردادهای خرید آپارتمانها را به اشخاصی که در ایران بودند ،انتقال دهندیا خیـر .ایـن
سؤاالت از آن جهت واجد اهمیت است که انتظار میرفت آپارتمانهـایی کـه هنـوز فروختـه نشـده بودنـد و نیـز
آنهایی که مجدداً قابل فروش بودند ،در نتیجه افزایش سطح قیمتها در یک اقتصاد تورمی ،به قیمتـی بـیش از
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مبلغ اولیه به فروش بروند.
 .117دالیلی که کارشناس ،طرفین و کوپرز اند الیبرند در تأیید نظرات متفاوت خود در این موضـوعات ارائـه
کردهاند ،در بندهای  22تا  31فوق مورد بحث قرار گرفته و دیوان نیز آنها را کامالً بررسی کرده است .بـه نظـر
دیوان ،از طریق تجزیه و تحلیل حسابداری یا روشهای دیگر ارزشیابی نمیتوان دقیقاً تعداد کل آپارتمانهـایی را
که قابل فروش مجدد بودند تعیین کرد ،بلکه باید ارزیابی شود که خریداران مختلف آپارتمانها با توجه بـه تغییـر
اوضاع و احوال هریک از ایشان ،از لحا اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ،احتماالً چه میکردند.
 .111در این شرایط نامعلوم ،دیوان باید خود را به جای بازرگان عاقل فرضی که مایل بود پروژه را در ژانویـه
3322بخرد ،بگذارد و برآوردی را که به نظر دیوان ،چنین بازرگانی به اغلب احتمال به عمل میآورد ،انجـام دهـد.
پس از بررسی تمامی اسناد و مدارک و دالیل ارائه شده در تأیید پیشنهادات مختلف راجع به تعداد آپارتمـانهـای
قابل فروش مجدد که بین صفر تا 822دستگاه گفته شده ،دیوان نتیجه میگیرد که یک بازرگان عاقل که پروژه را
در  33بهمنماه  13( 3102ژانویه  )3322میخرید ،معتقد میبود که تعداد قابـل تـوجهی آپارتمـان قابـل فـروش
مجدد خواهد بود .ولی با توجه به مسائل حقوقی حل نشده در مورد حقوق کلیه خریداران مقیم خارج از کشور راجع
به انتقال قرارداد خرید آپارتمانهای خود و نیز با توجه به ریسکها و بیثباتیهای مختلف دیگـر ،بازرگـان عاقـل
انتظار میداشت که تعداد آپارتمانها کمتر از 822دستگاهی باشد که کارشـناس در ارزشـیابی خـود منظـور کـرده
است .بنابراین ،دیوان معتقد است که بابت عواید آتی حاصل از فروش آپارتمانها بایـد تعـدیلی در جهـت کـاهش
ارزشیابی کارشناس به عمل آید .این تعدیل که منتج به وجود تعداد کمتری آپارتمان قابل فروش مجدد میشـود،
مستلزم کاهش هزینههای مربوطه است ،زیرا مبلغ کمتری میبایست بابت حقالزحمه فروش و هزینههای شرکت
سازنده و وجوه استردادی پرداخت میشد (رجوع شود به :بند  122زیر).
 .110چون این تصمیم مبتنی بر این نظر دیوان است که یک خریدار فرضی پـروژه احتمـاالً چـه مـیکـرده،
لزومی ندارد که دیوان به این سؤال بپردازد که آیا خواندگان از ارائه مدارکی که در اختیار داشتند امتناع کردهاند یـا
خیر و اگر امتناع کردهاند ،پذیرش ارقام پیشنهادی خواهانها توسط کارشناس موجه بوده است یا خیر.
ب) استرداد وجه به خریدارانی که آپارتمانهایشان مجدداً فروخته شده

 .114کارشناس بهدرستی تشخیص داده که شاهگلی متعهد بوده پیشپرداختهای خریداران اولیه کـه معاملـه را
تکمیل نکرده بودند ،مسترد نماید .دیوان ضمن توجه به اعتراض خواندگان به روش کارشناس در محاسبه مجموع
این بازپرداختها (رجوع شود به :بند  30فوق) ،دلیلی برای عدم پذیرش تجزیه و تحلیل حسـابداری کارشـناس در
این موضوع نمییابد؛ لکن کارشناس مبلغ این بازپرداختها را براساس وجود  822دستگاه فرضی آپارتمـان قابـل
فروش مجدد محاسبه کرده و چون دیوان نتیجه گرفته که کمتر از  822دستگاه آپارتمان آماده فروش خواهد بود،
بنابراین ،تصمیم میگیرد که مبلغ تعهد بازپرداخت بیعانهها نیز باید به همان نسبت کاهش یابد.
ج) زمان فروش آپارتمانها

 .111کارشناس چنین فرض کرده که بازرگـان عـاقلی کـه پـروژه را در 33بهمـنمـاه  13(3102ژانویـه )3322
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میخرید ،بیدرنگ آپارتمانها را برای فروش عرضه نمیکرد ،بلکه چون پیشبینی میکرد که قیمتها رو به ترقی
است ،از عرضه آنها به بازار تا اکتبر  3322که کار ساختمانی بعد از مدت  3مـاه راهانـدازی مجـدد نیـروی کـار،
ماشینآالت و مصالح الزم ،آغاز میشد ،خودداری میکرد .کارشناس همچنین فرض کرده که با توجه بـه کمبـود
مسکن در تهران ،کلیه آپارتمانهای موجود در اکتبر 3322که کار ساختمان پروژه ازسرگرفته میشـد ،بـه فـروش
میرفت .کوپرز اند الیبرند قبول کرده که انتظار میرفت کار ساختمانی در اکتبر  3322ازسرگرفته شود ،ولی معتقد
است که خریداران در آن موقع برای خرید پیشقدم نمیشدند و بنابراین ،کارشناس در ارزشـیابی خـود عوایـد ایـن
فروشها را خیلی زود به حساب درآمد گذاشته است (رجوع شود به :بند  33فوق) .در عین حال که طبق اسـتدالل
خواندگان ممکن است صحیح باشد که در این مورد ،دلیل عینی وجود ندارد (رجوع شود به :بند  32فـوق) ،دیـوان
میپذیرد که ارزیابی الزم و نتیجهگیری کارشناس در این مورد عقالیی بوده است.
د) قیمت آپارتمانهایی که قبل از  33بهمنماه  13( 3111ژانویه  )3311فروخته شده

 .113از آنجا که کارشناس به اصل قراردادهای فروش آپارتمانهای فروخته شده قبـل از  33بهمـنمـاه 3102
( 13ژانویه  )3322دسترسی نداشته ،قیمت آنها را براساس ارزیابی خود از تجزیه و تحلیل درآمدی که حسـابرس
مستقل خواهانها برای حسابرسی دهم دیماه  13(3102دسامبر )3322خود تهیه کرده بود و همچنـین براسـاس
پیشبینی درآمدها برای  33بهمنماه  13(3102ژانویه  )3322که خواندگان تهیه نموده بودند ،محاسبه کرده است
(رجوع شود به :بند  323فوق) .وی تصمیم گرفت این قیمـتهـا را بـراسـاس فتـوکپی قراردادهـای خریـدی کـه
خواندگان به او تسلیم نموده بودند ،تعیین نکند ،زیرا قادر به تأیید صحت آنها نبود .اصرار وی به اینکه فقـط بـه
اطالعاتی استناد کند که صحت آنها را بتواند تأیید نماید ،یکی از اصول پایه ارزشیابی وی بود ،زیرا همانطور که
کارشناس در گزارش خود توضیح داده ،وی احساس کرد که الزم است نتیجـهگیـریهـای خـود را بـر اطالعـاتی
استوار کند که طرفین امکان تغییر یا تحریف آنها را جهت انطباق با نیات و مقاصد خود نداشتهاند (رجوع شود به:
بند  2فوق) .نظر دیوان این است که پیروی کارشناس از این اصل ،موجه بوده است.
 .131از آنجا که به تشخیص کارشناس ،هزینههای ساختمانی واقعاً افزایش یافته بود ،وی بـا اعمـال شـرط
افزایش بهای مندرج در قراردادهای خرید آپارتمانها ،ده درصد به قیمت آپارتمانهـای فروختـه شـده قبـل از 33
بهمنماه  13(3102ژانویه  )3322افزود .وی معتقد بود که صورتجلسه مورخ هفتم تیرماه  02 (3102ژوئن )3323
که شرط  32درصد افزایش بها را لغو کرده ،به دلیل شرایطی که صورتجلسه مزبور تحت آن امضا شده بود ،بـرای
شاهگلی الزامآور نیست (رجوع شود به :بندهای  320و  321فوق) .لکن خواندگان این موضع را اتخاذ کردهاند کـه
صورتجلسه مزبور بهدرستی موجب اعراض شاهگلی از حق خود نسبت به دریافت  32درصد افزایش بها شده است
(رجوع شود به :بندهای  328و  322فوق).
 .133کوپرز اند الیبرند از این موضوع برداشت واقعبینانهای داشته و معتقد است که نتیجه نهایی مسأله اعتبار
یا عدم اعتبار شرط افزایش بها در  33بهمنماه  13( 3102ژانویه  )3322میتوانسته معلوم باشـد و بنـابراین یـک
بازرگان عاقل ابا میداشت که روی وصول ده درصد افزایش بها حساب کند.
 .130این موضوع را نمی توان از طریق تجزیه و تحلیل حسابداری دقیقاً تعیین کرد ،زیرا به عوامل مختلفی از
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جمله نتیجه احتمالی دعاویای که امکان داشت در آتیه اقامه شود و شرایط آتی بازار مسکن و اوضاع سیاسـی در
آینده ،بستگی دارد .در این شرایط ،دیوان مجدداً خود را به جای بازرگان عاقل میگذارد و معتقد اسـت کـه چنـین
بازرگانی انتظار می داشت که از برخی فروشها ،ولی نه ازهمه آنها 32 ،درصد افزایش بها دریافت کند .بنـابراین،
دیوان بر این نظر است که مبلغ عواید حاصل از آپارتمانهای فروخته شده قبل از  33بهمنماه  13( 3102ژانویـه
 )3322باید به همان نسبت تقلیل یابد.
هـ) قیمت آپارتمانهایی که بعد از  33بهمنماه  13( 3111ژانویه  )3311فروخته شده

 .131کارشناس برای انجام ارزشیابی میبایست نهتنها عواید حاصل از فروش آپارتمانهای فروخته شده قبـل از
 33بهمنماه  13(3102ژانویه  ،)3322بلکه عوایدی را نیز در نظر گیرد که یک بازرگان عاقل انتظار میداشت که
از فروش آپارتمان هایی که در آن موقع فروخته نشده بود و همچنین از آپارتمانهایی که مجدداً قابل فروش بـود،
به دست آورد .کارشناس برای محاسبه مجموع عواید حاصل از چنین فروشهایی آنچه را که «روش اصلی» خود
نامیده است به کار برده و سپس روش متفاوتی را برای «آزمایش» نتایج حاصله خود اتخاذ کرده است.
 .137تجزیه و تحلیل «روش اصلی» کارشناس و توجه به نکات اساسی آن معلوم میسازد کـه روش مزبـور
بسیار ساده است .دیوان اینک آنچه را که به نظر خود عناصر اصلی این جنبه از روش ارزشیابی کارشناس میداند،
به طور خالصه ذکرمی نماید .در ابتدا ،کارشناس به جستجوی آخرین فروشهای قبـل از 33بهمـنمـاه 13(3102
ژانویه  )3322که شاخص و نمونه بود و می توانست قیمت آنها را تعیین کند ،پرداخت .سپس برای منظور کردن
تورم تا اکتبر  3322که طبق پیشفرضهای وی آپارتمانها در آن تاریخ برای فروش عرضـه مـیشـدند ،قیمـت
آنها را به صورت اضافی تعدیل کرد .آخرین فروشهای قبل از  33بهمنمـاه  13( 3102ژانویـه  )3322کـه وی
توانست قیمتهایشان را تعیین کند ،فروشهای پاییز  3323بود ،ولی وی معتقد بود که آن قیمتها تحت شرایط
استثنایی و موقتی سقوط کرده بودند و بنابراین ،قیمتهای شاخص و نمونهای نبودند .وی دریافت که قیمتهـای
پاییز  3323به مراتب نازلتر از آخرین فروشهای قبلی ،یعنی آوریل  3322که وی توانسـت قیمـتهـایشـان را
تعیین کند ،بود .وی این سقوط قیمت را ناشـی از چنـدین عامـل دانسـت کـه بـه نظـر وی در وضـع خریـداران
آپارتمانها در پاییز  3323مؤثر بودند .به تشخیص وی ،این عوامل از جمله عبارت بودند از :یک) «ناآرامیها» که
موجب کاهش اعتماد سرمایهگذاران به علت «عدم اطمینان نسبت به هدفها و مقاصد تازه به قدرت رسـیدگان»
می شد؛ دو) بیم خریداران از اینکه به علت مشکالت شاهگلی با بانکهای ایرانی و «بیمیلی صـاحب امریکـایی
پروژه به تأمین سرمایه اضافی» در شرایط حاکم ،کارساختمان ممکن است به تعویـق افتـد؛ و سـه) بـیاطمینـانی
خریداران به علت اینکه تکمیل پروژه «تا حدود زیادی بستگی به مقاماتی داشته که اساساً نسبت به شرکتهـای
امریکایی نظر نامساعد داشتند».
 .131یک عامل عمده دیگر در «روش اصلی» کارشناس ،نتیجهگیری او است مبنی بر اینکه عوامل خاصـی
که قیمت آپارتمانهای شاهگلی را در پاییز  3323تنزل داده بود ،چیزی نبود که خریدار ایرانی بعد از  33بهمنماه
 13( 3102ژانویه  )3322که طبق مفروضات ارزشیابی کارشناس پروژه را از خواهانها میخرید با آن روبهرو شود.
بدین ترتیب ،کارشناس مالحظه کرد که هرچند «تغییر ناگهانی اوضاع در تهران و شرایط بحرانـی سـال انقـالب،
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صنعت ساختمان را به رکورد کشانیده بود ،برای احیای صنعت مسکن ،اقدامات اقتصادی و سیاسی جدیدی معمول
شده بود» .وی بهویژه متذکر گردید که اعمال دولت در ملی کردن و تجدید سازمان بانکها «در اکتبـر  3323بـه
مرحله اجرا درآمد و به بازگشت اعتماد عمومی به نظام بانکی و نیز بازگشت تدریجی ثبـات اقتصـادی و امکانـات
تأمین بودجه برای بخش ساختمانی کمک کرد» .وی این نتیجهگیری را بر دو گزارش مبتنی ساخته اسـت :یکـی
گزارش سال  3322بانک مرکزی ایران که در آن ،بانک مرکـزی «بازگشـت تـدریجی ثبـات اقتصـادی و اعتمـاد
36
عمومی را به نظام بانکی» بعد از ملی کردن بانکها توصیف کرده بود و دیگری ،گزارش آقای منوچهر فرهنگ
که آمارهایی به دست میداد که نشانگر بهبود اوضاع اقتصادی در بازار مسـکن در مـدت ذیـربط بـود .کارشـناس
نتیجه گرفت که بازگشت تدریجی اعتماد سرمایهگذاران ،همراه با افزایش تقاضا و کمبود عرضه در بازار مسکن که
در گزارش خود متذکر شده بود ،منجر به افزایش قیمت آپارتمانهای شاهگلی بعد از ژانویه 3322خواهد شد.
 .130کارشناس پس از حذف فروشهای پاییز  3323بـه ایـن دلیـل کـه فـروشهـای شـاخص و نمونـهای
نمیباشند ،قیمت فروشهای آوریل  3322را به عنوان مبنا انتخاب نمود و دریافت که با توجه به این که نتوانسـته
37
بود از آن تاریخ تا پاییز  3323قیمتهای فروش را تعیین کند ،این فروشها «بهترین معیار موجود»بوده است.
سپس با مالحظه سابقه افزایش مستمر قیمتهای آپارتمانهای شاهگلی (به استثنای فروشهایی کـه در شـرایط
غیرعادی پاییز  3323انجام شده بود) و با توجه به اینکه قیمـت آپارتمـانهـا «رو بـه ترقـی» بـوده ،کارشـناس
قیمتهای آوریل  3322تا اکتبر  3322را براساس «افزایش قابل انتظار در روند کلی قیمتها ،به نحـو منـدرج در
شاخص بهای قیمت مصرفی» به صورت اضافی تعدیل کرده است (رجوع شود به :بندهای  323تا  330فوق).
 .134کارشناس دالیل خود را برای استفاده از شاخص بهای قیمت مصـرفی توضـیح داده (رجـوع شـود بـه:
بندهای  313و 310فوق)؛ هرچند که خواهانها اصرار داشتند شاخص دیگری باید انتخاب شود (رجـوع شـود بـه:
بند 310فوق) و خواندگان و کارشناسان آنان شاخص سومی را مناسبتر دانسته و پیشنهاد کرده بودند (رجوع شود
به :بندهای  314تا 318فوق).
 .131خواهانها نظر کارشناس را قبول کردهاند ،گرچه معتقدنـد کـه «بـیش از حـد محافظـهکارانـه اسـت».
خواندگان و مؤسسه کوپرز اند الیبرند به دالیلی که در باال به طور خالصه ذکر شده اسـت ،شـدیداً بـه ایـن نظـر
اعتراض کردهاند (رجوع شود به :بندهای  338تا 312فوق).
 .133دیوان کلیه جوانب این موضوع مورد اختالف را مطالعه نموده و جزئیات گزارش و لوایح تسلیمی طرفین
و کارشناسان مشاور آنها و نیز استدالالت طرفین در جلسه استماع را مورد بررسی قرار داده است .دیـوان نتیجـه
 .36عنوان گزارش آقای فرهنگ چنین بود« :جو اقتصادی و سرمایهگذاری ایران در سالهای 3322ـ 3322با توجه خـاص بـر صـنعت
ساختمان و مسکن».
 .37روش استفاده از یک زمان معین ،بهعنوان مبنای ارزشیابی و مقدم بر تاریخ انتقال «مشابه روشی است کـه در یـک مـورد دعـوای
مربوط به ملی کردن ،مورد تصویب هیأت عمومی دیوان اروپـایی حقـوق بشـر قـرار گرفتـه اسـت .دیـوان مزبـــور در رأی مـــورخ 32
تیـــرماه ( 3180هشتـم ژوییه  )3328خــود در دعــوی لیتگاو و سایرین ) (Lithgow and Othersبرای اجتناب از اشتباه ،ارزشـیابی را
براساس میانگین قیمتهای ششماههای قرار داد «که حتیالمقدور نزدیکتر به تاریخ انتقال بود و غیرمعمول نیز نبود» (بنـدهای  313و
.)311
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میگیرد که مفروضات ارزشیابی که کارشناس در این رابطه مورد اسـتفاده قـرار داده [طبـق مـوازین] حرفـهای و
معقول میباشند .بهویژه دیوان با این امر موافق است که کارشناس به دلیل آنکه فروشهای پـاییز  3323نمونـه
شاخص فروش نبوده ،فروشهای سال  3322را مبنا قرارداده ،زیرا قیمتهای پرداختی برای آپارتمانهای شاهگلی
در آن موقع تحت تأثیر اوضاع و احوالی استثنایی قرار داشته که انتظار نمیرفت بعـد از  33بهمـنمـاه 13( 3102
ژانویه  )3322ادامه یابد .در عین حال که این امر مورد قبول است که تغییرات کلی در شرایط اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی حاصله از انقالب اسالمی بعد از  33بهمنماه  13( 3102ژانویه  )3322ادامه مییافت ،مـعالوصـف ایـن
تغییرات را باید جداً از اوضاع نامطمئن موقتی دانست که خریداران در دوران مغشوش متعاقب انقالب با آن مواجـه
بودند .دیوان مضافاً یادآور می شود که هم کارشناس و هم بانک مرکزی اظهار داشتهاند که اعاده ثبات اقتصـادی،
به دنبال ملی کردن بانکها که در اکتبر  3323کامالً به مرحله اجرا درآمد ،پدیدهای «تدریجی» بود .بدین ترتیب،
ظاهراً در عین حال که آثار این بهبود اوضاع تا اواخر ژانویه  3322قابل پیشبینی بود ،اثرکلی آنها بر قیمتها تـا
چند ماه پس از آن محسوس نمیشد .عالوه بر این ،دیوان با این نتیجهگیری کارشناس موافق اسـت کـه برخـی
رویدادهای بعد از ژانویه  3322را «یک سرمایهگذار بالقوه نمیتوانسته (در تاریخ سلب مالکیت) پـیشبینـی کنـد»
(برای مثال ،بحران سفارت امریکا بیش از آنچه که انتظار می رفت ،به طول انجامید ،شروع جنگ عراق و تـورمی
بیش از آنچه که پیشبینی میشد) .دیوان همچنین با استفاده کارشـناس از شـاخص بهـای قیمـت مصـرفی کـه
گزارش آقای فرهنگ نیز تجزیه و تحلیل وی را مورد تأیید قرار داده ،موافق است .بنابراین ،دیوان قیمـتهـایی را
که کارشناس برای فروش آپارتمانها بعد از  33بهمنماه  13( 3102ژانویه  )3322محاسبه کرده ،به اسـتثنای ده
درصدی که طبق شرط افزایش بها منظور کرده ،قبول میکند (رجوع شود به :بند  130فـوق) .بـا توجـه بـه ایـن
نتیجهگیری ،لزومی ندارد که دیوان به مسائلی بپردازد که در نتیجه روش دیگر متخـذه توسـط کارشـناس (یعنـی
روش «آزمایشی») ایجاد گردیده است.
 .0عواید حاصله از فروش محوطههای اضافی پارکینگ

 .101همچنین اختالفنظرهای زیادی در این مورد وجود دارد که آیا عواید آتی پروژه باید شامل عواید حاصل از
فروش محوطههای پارکینگ اضافه بر پارکینگهای اختصاصی هریک از خریداران آپارتمانها نیز بشود یا نه .این
اختالف نظرها به چند علت به وجود آمدهاند :یکی اینکه متون قراردادهـای خریـد آپارتمـان کـه طـرفین تسـلیم
نموده اند با هم تناقص داشتهاند .دیگر اینکه تعداد محوطههای اضافی پارکینگ معلوم نبوده و روشـن نبـوده کـه
طبق مقررات شهرداری ،فروش این محوطههای اضافی پارکینگ مجاز است یا نه و همچنین این مسـأله کـه آیـا
نحوه عمل خواهانها در گذشته به این معنا بوده که امکان فروش این محوطههای اضافی پارکینـگ پـیشبینـی
شده بود یا خیر (رجوع شود به :بندهای  343تا  344فوق).
 .103کارشناس توضیح داده است که در صورتی که طبق درخواست او ،اصل قراردادهای خرید آپارتمانها در
اختیار او گذارده شده بود ،این مسأله بهطور قطع حل میشد و یادآور شده که در نبود این قراردادها ،مدارک مستند
«بسیار محدود» بوده است .او محاسبات خود را براساس برآوردهای سال  3323قرارداده و با تعمیم نتایج حاصـله
از فروش چهار آپارتمان که همراه با محوطههای اضافی پارکینـگ فروختـه شـده بـود ،نتیجـه گرفتـه کـه تمـام

حکم شماره 854ـ14ـ5



401

محوطههای اضافی پارکینگ به فروش خواهد رفت و عواید حاصل از فروش آنها را به کـل عوایـد آتـی کـه در
الگوی ارزشیابی خود مورد استفاده قرار داده ،اضافه کرده است .خواندگان دالیل چندی در مخالفت با نتیجهگیـری
کارشناس در این مورد مطرح نمودهاند (رجوع شود به :بندهای 343ـ 341فـوق) .مؤسسـه کـوپرز انـد الیبرنـد بـا
خواندگان موافقت و مضافاً اظهارنظر کرده است که با توجه به جمیع جهات ،یک بازرگـان عاقـل مسـلماً هرگونـه
عواید بالقوه از فروش محوطههای اضافی پارکینگ را نادیده میگرفت.
 .100دیوان نتیجهگیریهایی را که کارشناس براساس ادله مثبته ،در مورد امکان فروش محوطههای اضـافی
پارکینگ به عمل آورده و نیز روش او را در محاسبه ارزش آنها میپذیرد .دیوان در عین حال معتقد است که یک
بازرگان عاقل با تشخیص نامعلومی اوضاع ،جانب حزم و احتیاط را پیش گرفته و فروش تعداد کمتری محوطههای
اضافی پارکینگ را نسبت به آنچه که کارشناس در محاسبه خود منظور نموده ،پیشبینی میکرد .بنابراین ،دیـوان
نتیجه میگیرد که ارزشیابی کارشناس باید به همین میزان تعدیل شود .این تعدیل که به تعداد کـمتـری محوطـه
اضافی پارکینگ آماده فروش منجر میگردد ،الزم میسازد که در هزینهها نیز تعدیل متناسبی به عمل آید ،زیرا در
آن صورت ،حقالزحمه کمتری بابت فروش و هزینه کمپانی سازنده باید پرداخت گردد.
 .1عواید حاصل از فروش ماشینآالت سنگین ساختمانی

 .101اختالفی نیست که ماشینآالت سـاختمانی مـورد اسـتفاده در پـروژه ،در تـاریخ  33بهمـنمـاه 13( 3102
ژانویه )3322متعلق به شاهگلی و قرار بوده که پس از تکمیل ساختمان به فروش برسند .کارشناس عواید حاصـل
از فروش این ماشینآالت را تعیین نموده است .خواندگان معتقدند که رقمی که کارشناس به آن رسیده ،عمدتاً بـه
علت عدم نگهداری ادعایی صحیح این ماشینآالت و نبودن تقاضا در بازار تهران برای آنها بسیار بـاال اسـت .در
گزارش کارشناس کیفیت نگهداری این وسایل مطرح و قید شده است که اعضای تیم کارشناس در سفر خـود بـه
تهران بعضی از ماشینآالت مذکور را در حین کار مشاهده نمودهاند .دیوان برای نتیجهگیری کارشـناس راجـع بـه
این موضوع اعتبار فراوانی قائل است ،نهتنها از لحا روشهای دقیق حسابداری کـه او بـرای اثبـات وجـود ایـن
ماشینآالت و ارزش استهالکی آنها به کار برده ،بلکه مضافاً به این دلیل که اعضای تیم او ماشینآالت مزبور را
در محل کارگاه ساختمانی مشاهده نمودهاند .دیـوان دادگسـتری بـینالمللـی در دعـوی کانـال کورفـو (Corfu
) Channel Caseنظر داده :ما «نمیتوانیم برای نظر کارشناسانی که از محل بازدید کردهاند ،به نحوی که ارائه
اطالعات صحیح و بیطرفانه را از هر جهت تضمین مینمایـد ،اعتبـار زیـادی قائـل نشـویم» 38.بنـابراین ،دیـوان
محاسبه کارشناس را در مورد ارزش ماشینآالت سنگین ساختمانی میپذیرد.
پنجم) تصمیمات دیوان راجع به میزان هزینههای آتی

 .107روش ارزشیابی کارشناس صحیحاً ایجاب میکند که عالوه بر تعیین عواید آتی پروژه ،هزینههای آتی الزم
برای تکمیل آن نیز محاسبه شود .عنصر اصلی این هزینهها ،هزینه ساختمانی است کـه بایـد بـه مـوازات عامـل
38.Corfu Channel Case (U.K. v Alb.). 1949 I.C.J. 4,20.
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مربوط به آن ،یعنی مدت زمان الزم جهت تکمیل ساختمان ،مورد بررسی قـرار گیـرد .در ایـن بخـش ،ابتـدا ایـن
عوامل بررسی میشود و سپس چند قلم دیگر و نسبتاً کوچکتر هزینه مورد بحث قرار میگیرد.
 .3هزینههای ساختمان

 .101کارشناس در محاسبه میزان هزینههای ساختمانی آتی برای تکمیل پروژه ،با مشکالت بزرگی مواجه بـوده
است .اطالعات مربوط به هزینه که به عقیده کارشناس مدیر موقت شاهگلی در آن زمان تهیه میکـرده ،علیـرغم
تقاضاهای مکرر کارشناس ،در اختیار او گذارده نشده و صحت یا سقم اطالعاتی که از طرفین دریافـت کـرده ،بـه
نظر او قابل تعیین نبوده و قسمت اعظم آنها به موضوعاتی مربوط میشد که خـارج از حـدود مفروضـات نهـایی
ارزشیابی او قرار میگرفت .کارشناس با حصول این نتیجه که اطالعات تسـلیمی بـه او فاقـد «عینیـت ،اعتبـار و
ارتباط با موضوع» است ،به جستجوی اطالعات دیگری پرداخت که بتواند به آنهـا اعتمـاد کنـد .در نتیجـه ،وی
بهعنوان نقطه شروع ،گزارشی از هزینه تکمیل ساختمان را که یک متخصص ایرانی به نام آقای نقابت در سپتامبر
 3323تهیه کرده بود ،مورد استفاده قرار داد .آقای نقابت را بنیاد علوی در ارتباط با اقدام جهت تأمین مـالی پـروژه
از بانک عمران استخدام کرده بود و نامبرده در تهیه گزارش خود با مقامات اجرایی استارت همکاری نزدیک داشته
است.
 .100دیوان معتقد است که قضاوت کارشناس در استفاده از گزارش آقای نقابت بهعنوان مبنای برآورد هزینه
صحیح بوده است .دیوان در اتخاذ این تصمیم ،موضع خواندگان را بهطور کامل در نظـر گرفتـه (رجـوع شـود بـه:
بندهای 304تا  302و  380تا  323فوق) ،ولی نظر کارشـناس را دربـاره ایـن موضـوع متقاعدکننـدهتـر مـیدانـد.
همچنانکه کارشناس خاطرنشان نموده ،گزارش آقای نقابت پیش از تاریخ سلب مالکیت تهیه شـده بـود ،ولـی از
لحا زمان آن قدر نزدیک به آن تاریخ بـوده کـه شـرایط موجـود در  33بهمـنمـاه  13( 3102ژانویـه  )3322را
منعکس میکرده است .همچنین بهطوری که کارشناس یادآور شده ،تهیه این گزارش به دلیـل مشـکالت وخـیم
مالی و کامالً بدون ارتباط به رسیدگی حاضر صورت گرفته است .عالوه بر این ،کارشناس گزارش آقـای نقابـت را
جامع و قابل اعتماد دانسته و خاطرنشان نموده که آقای نقابت «تحقیق زیادی انجام داد تا اساسی واقعبینانه برای
ارزیابی هزینههای آتی الزم برای تکمیل پروژه ایجاد نماید» .دیوان معتقد است که کارشـناس نظـر بـه تجربـه و
تخصص حرفهای خود علیالخصوص صالحیت ارزیابی کیفیت کار آقای نقابت را داشته است (جهت شـرح کامـل
دالیل کارشناس ،رجوع شود به :بندهای  302تا  301فوق) .با توجه به این امر ،دیوان نظر کارشناس را مبنـی بـر
اینکه آقای نقابت لزوماً عامل تورم را در پیشبینی برآورد هزینههای بعد از  33بهمنماه  13(3102ژانویـه)3322
منظور نموده است ،میپذیرد و چنانکه کارشناس نتیجهگیری کرده ،دیوان نیز نتیجه میگیـرد کـه آقـای نقابـت
آگاهی داشته که قراردادهای منعقده با پیمانکاران فرعی و فروشندگان مصالح تا چـه حـد تعهـدآور بـوده و عامـل
مزبور را در ارزیابی خود از هزینههای آتی منظور نموده است .در این رابطه ،دیوان مالحظه مینماید که کارشناس
اظهار داشته است که وی به دالیل چندی به [گزارش] آقای نقابت اعتماد نموده ،از جمله اینکـه او «از وضـعیت
پیمانکاران فرعی و فروشندگان مصالح شاهگلی کامالً مطلع بوده» و «از میزان هزینه خدمات و مصالحی که باید
صرف اجرای پروژه میشد ،اطالع کامل داشته است».

حکم شماره 854ـ14ـ5



407

 .104کارشناس پس از آنکه تصمیم گرفت گزارش نقابت را بهعنوان «مطمـئنتـرین نقطـه شـروع» مـورد
استفاده قرار دهد ،بهدرستی معتقد بود که الزم است مطابق با پیش فرضهای ارزشیابی خود ،تعدیالتی بـه عمـل
آورد .دیوان به این نتیجه رسیده است که تعدیالت مزبور از لحا مبلغ ،صحیح و معقول بوده است .این تعـدیالت
مشتمل است بر :یک)  30درصد تعدیل اضافی برای تورم از سپتامبر  3323تا پایان ژانویـه  33( 3322بهمـنمـاه
 ،)3102دو)  1درصد تعدیل اضافی بهعنوان اندوخته احتیاطی برای هزینـههـای پـیشبینـی نشـده یـا اشـتباهات
محاسبه و سه)  0درصد تعدیل اضافی بهعنوان اندوخته برای هزینههای اجرای ضـمانت شـاهگلی بـه خریـداران
آپارتمانها جهت اینکه آپارتمانهای آنها مطابق با مشخصات کیفی باشد.
 .0زمان الزم برای اتمام کار ساختمانی

 .101در این زمینه بهطور کلی توافق نظر وجود داشته که اولین قدم الزم در تکمیل پروژه ،عبارت بود از تجهیـز
مجدد نیروی کار و کادر نظارت که هنگام توقـف کـار در  3323عمـدتاً پراکنـده شـده بـود و گـردآوری آنچـه از
ماشینآالت و لوازم کار که در محل موجود نبود .کارشناس پـس از دریافـت نظـرات طـرفین نظـر داد کـه بـرای
راهاندازی و تجهیز مجدد ،نه ماه وقت الزم بوده است ،اگرچه وی قبالً ضمن تحقیـق خـود ،مـدت کوتـاهتـری را
پیشنهاد کرده بود .مؤسسه کوپرز اند الیبرند با این مدت زمان موافق است.
 .103در عین حال که راجع به مدت زمان راهاندازی مجدد اختالفنظری وجـود نداشـته ،لکـن کارشـناس و
خواندگان و کوپرز اند الیبرند راجع به زمان الزم برای انجام خود کار ساختمانی توافق نظر نداشتهانـد .کارشـناس
براساس تجزیه و تحلیل خود و گفتگو با یک مدیر اجرایی استارت که با پروژه آشنایی داشته ،به این نظر رسید که
پس از دوره  3ماهه راهاندازی مجدد ،کار ساختمانی  30ماه وقت الزم دارد .چنین به نظر میرسد که برآورد قبلـی
خواهانها یعنی  02ماه یا بیشتر ،با توجه به مشکالت تأمین اعتبار با بانک عمران و بنیاد علوی و سایر مشکالت
خارقالعاده اجرایی موجود در سال  3323به عمل آمده بود و کارشناس چنین تصور میکند که مشکالت مذکور در
اکتبر ،3322یعنی تاریخی که طبق پیشبینی وی کار ساختمانی مجدداً شروع میشد ،دیگر وجود نمیداشته است.
به عقیده کوپرز اند الیبرند ،بعد از دوره نه ماه راهاندازی مجدد ،حداقل  04مـاه وقـت بـرای کـار سـاختمانی الزم
میبود.
 .111دیوان نیز بر این نظر است که کار ساختمانی در اغلـب مـوارد پـیش از مـدت پـیشبینـی شـده طـول
میکشد ،لکن در عین حال دیوان با قدری تردید معتقد است که کارشناس امکان تأخیر در کار را به قدر کـافی در
نظر گرفته است .اوالً او نه ماه وقت برای راهاندازی مجدد در نظر گرفت و این مرحلهای است که احتمال تأخیر در
آن وجود دارد .به طوری که خود کارشناس در جلسه استماع تأکید نمود ،این مدت نه ماهه را باید در مالزمه با 30
ماهی که برای کار ساختمان برآورد نموده ،در نظر گرفت .ثانیاً امکان تأخیر پیشبینی نشده ،یکی از ریسکهـایی
است که کارشناس در محاسبات ارزشیابی و در انتخاب نرخ عنصر ریسک در نرخ تنزیل که درکاربرد روش تنزیـل
جریان نقدینه خود مورد استفاده قرارداد ملحو نموده است .بنابراین ،لزومی ندارد که دیوان بر مدت زمان تکمیل
ساختمان بیفزاید و از این رو حفا هایی را که کارشناس پیشاپیش در ارزشیابی خود تعبیه نموده ،دو چندان نماید.
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 مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده /جلد هشتم

 .1سایر هزینهها

 .113در ارزشیابی کارشناس ،اقالمی از هزینههای دیگر نیز منظور شده اسـت .راجـع بـه هزینـه زمـین ،ظـاهراً
اختالفنظری وجود ندارد (رجوع شود به :بند  302فوق) .با آنکه در مورد هزینههای اداری و عمومی (رجوع شـود
به :بندهای  321و  324فوق) عدم توافق وجود داشته ،دیوان روش حسابداری کارشناس را که در بنـد  320فـوق
تشریح گردید ،میپذیرد.
 .110کارشناس موضوع افزایش یا عدم افزایش هزینههای آتی پروژه بابت برخی هزینههای خدمات شـهری
مربوط به آب ،برق ،تلفن ،سیستم فاضالب و گاز را صریحاً به دیوان ارجاع کرده است (رجوع شـود بـه :بنـد 328
فوق) .راجع به این موضوع ،کارشناس اظهار نموده که به عقیده او« ،اطالعات موجود رهنمـود کـاملی بـه دسـت
نمیدهد تا بتوانم تصمیم بگیرم که برداشت کدامیک از طرفین درباره این موضوع درست اسـت و بـه ایـن علـت
اینجانب در پیشبینی خود از هزینهها ،مخارجی بابت خدمات شهری منظور ننمودم» .در این شرایط ،دیوان مجدداً
باید خود را به جای آن بازرگان عاقل بگذارد و ببیند آیا او انتظار میداشت هزینه خـدمات شـهری را ازخریـداران
آپارتمانها وصول کند یا اینکه این هزینهها به عهده پروژه میبود .دیوان بر این نظر است که بازرگان عاقلی که
در 33بهمنماه  13(3102ژانویه  )3322پروژه را میخرید انتظار آن را میداشت که ایـن هزینـههـا را از برخـی از
خریداران آپارتمانها ،ولی نه از همه آنها بگیرد .بنابراین ،هزینههای آتی پروژه باید به تناسب ،افزایش داده شود.
درباره سایر هزینههای واگذاری اختالفنظری وجود نداشته است.
 .111کارشناس این موضوع را بررسی کرده که چه هزینهای بابت حقالزحمه فروش باید در هزینههای آتـی
پروژه بعد از  33بهمنمـاه  13( 3102ژانویـه  )3322منظـور گـردد .در ابتـدا او تصـمیم گرفـت هزینـهای بابـت
حقالزحمه شرکتهای آذرنیا منظور نکند ،به همان دلیل که معتقد بود این هزینههـا نبایـد در ترازنامـه مـورخ 33
بهمنماه  13( 3102ژانویه  )3322شاهگلی بهعنوان «هزینههای معوق» منعکس شود (رجوع شود بـه :بنـد 020
فوق) .دیوان دالیلی که در تصمیم خود راجع به ترازنامه تشریح کرده ،با نظر کارشناس موافقت دارد (ایضاً همـان
بند) .سپس کارشناس به این نتیجه رسید که خریدار جدید شاهگلی پس از  33بهمنماه  13( 3102ژانویه )3322
نیاز به خدمات یک شرکت فروشنده (آپارتمان) میداشت و به نظر وی این خدمات معادل  0درصـد عوایـد نقـدی
فروش آپارتمانها و محوطههای پارکینگ بعد از  33بهمنماه  13( 3102ژانویه  )3322هزینه برمیداشت (رجـوع
شود به :بند  323فوق) .دیوان دلیلی برای رد نظر کارشناس نمیبیند.
 .117به همین نحو ،راجع به هزینه شرکت سازنده (رجوع شود به :بند 321فوق) و کارمزد آتی وصـول بـرای
بانک عمران (رجوع شود به :بند  322فوق) ،دیوان ضمن توجه بـه مواضـع خوانـدگان ،بـر ایـن نظـر اسـت کـه
تصمیمات کارشناس راجع به این موضوعات منطقی بوده و دلیل متقنی جهت تغییر آنها نمیبیند.
 .111و باالخره دیوان توزیع هزینهها را نسبت به زمان که کارشناس انجام داده میپذیرد .در تصمیم راجع به
این موضوع ،کارشناس به دالیلی که توضیح داده ،مفروضات گوناگونی در ارزشیابی خود اتخـاذ نمـوده اسـت .بـا
آنکه خواندگان اظهار داشتند که مفروضات مزبـور صـحیح نبـوده و مـواردی را در روش کارشـناس خاطرنشـان
نموده اند که به نظر ایشان ناهماهنگ است ،دیوان مبنای کافی برای نقض تصمیم کارشناس در موضوعی کـه در
حیطه رشته تخصصی او قرار دارد ،نمییابد.
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ششم) تصمیم راجع به نرخ تنزیل

 .110استفاده از روش تنزیل جریان نقدینه ) (DCFمستلزم تعیین نرخ تنزیلی است که باید برای منظور کـردن
موارد زیر در محاسبه مورد استفاده قرار گیرد :یک) نرخ تورم مورد انتظار ،دو) نرخ موسوم به «نرخ واقعـی بهـره»
که از جمله نشانگر ارزش واقعی پول موجود در مقایسه با دریافتیهای آتی باشد و سه) میزان ریسـک موجـود در
معامله با توجه به کلیه شرایط مربوط .کارشناس مبنای دست یافتن به نرخ تنزیل  02درصد را توضـیح داده اسـت
(رجوع شود به :بندهای  330تا  332فوق) .دیوان نظرات کارشناس و نیز نظرات شهود خبره خواندگان را کـه بـه
دالیل گوناگون نرخهای تنزیلی  12درصد و  40درصد و نیز روشهای دیگری جهت منظور کردن سـایر عوامـل
ریسک در ارزشیابی پیشنهاد نمودهاند مورد مالحظه قرار داده و نتیجه میگیرد که این موضوع متضمن جنبههـای
پیچیده ارزشیابی است .دیوان طبق اصول متخذه جهت تعیین وزن و اعتباری که باید بـرای گـزارش (کارشـناس)
قائل شد (رجوع شود به :بندهای  081تا  020فوق) ،رقم  02درصد نرخ تنزیـل را کـه کارشـناس پیشـنهاد کـرده
میپذیرد ،زیرا اوالً این موضوع در حیطه رشته تخصصی او است و ثانیاً دالیل کافی مبنی بر اینکه نظر او مغایر با
مدارک موجود یا رویههای عموماً پذیرفته شده ارزشیابی است ،ارائه نشده است.
هفتم) تصمیمات راجع به ارزشیابی شاهگلی

 .114با تلخیص تصمیمات مربوط به ارزشیابی [شاهگلی] که تاکنون ذکر شده ،میتوان دریافت که دیوان عمدتاً
مواضع کارشناس را میپذیرد ،با این استثنا که به نظر دیوان ،یک بازرگان عاقل خریـدار پـروژه در  33بهمـنمـاه
 13(3102ژانویه  )3322انتظار عواید کمتری را میداشته ،زیرا اوالً کمتر از 822آپارتمان برای فروش مجدد وجود
داشته ،اما این تقلیل عایدی با تعهد استرداد مبلغ کمتری به خریداران اولیه این آپارتمانها تا حدی جبران میشده
است (رجوع شود به :بند  122فوق) ،ثانیاً  32درصد افزایش قیمت خرید در فروش برخی از آپارتمانها بـه دسـت
میآمده ،ولی نه در همه آنها (رجوع شود به :بندهای  032و 130فوق) و ثالثاً تعداد محوطههای اضافی پارکینـگ
کمتری نسبت به آنچه که در ارزشیابی کارشناس فرض شده به فروش میرفته است (رجـوع شـود بـه :بنـد 100
فوق) .این تقلیل عایدی با هزینه کمتری بابت حقالزحمه فروش و هزینه شرکت سازنده ،تا حدی جبران مـیشـد
(رجوع شود به :بندهای  120و  100فوق) .دیوان همچنین بر این نظر است که بازرگان عاقل انتظـار هزینـههـای
باالتری را میداشته ،زیرا هزینه خدمات شهری فقط بابت تعدادی از آپارتمانها وصول می شده و نـه بابـت همـه
آنها (رجوع شود به :بند 110فوق) .عالوه بر این ،با توجه به تصمیم دیوان ،بـه شـرح منـدرج در بنـدهای  108و
 102ذیل ،مبنی بر اینکه برخی مبالغ که به نظر کارشناس ،وام اعطایی به شاهگلی بوده ،در واقع ،در تاریخ سلب
مالکیت ،وام محسوب نمیشده ،باید شاهگلی را دارای بدهیهای کمتر و در نتیجه ،ارزشی بیشتر دانست.
 .111تعیین کمیت این موضوعات بهطور دقیق میسر نیست ،زیرا بستگی به نظر و قضاوت دارند که با حـدود
و تقریب بهتر بیان می شود .تحت این شرایط ،دیوان باید با توجه به ماهیت پیشبینیها و روابط متقابل گونـاگون
موجود بین آنها ،یک رقم کلی را تعیین کند .در واقع ،این همان کاری است که بازرگانان عاقل معموالً میکننـد
تا به تصمیم نهایی در مورد قیمتی که در یک معامله پیچیده ،حاضر به پرداخت آنند ،برسند .بنـابراین ،دیـوان بـاز
هم خود را به جای آن بازرگان عاقل فرضی قرار میدهد و در نظر مجسم میکند که چنین بازرگانی وقتی ازیـک
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طرف با عواملی که قطعاً نامعلومند مواجه میشود و از طرف دیگر هنوز مایل است خرید را قطعی کند ،چه خواهـد
کرد.
 .113در این باره ،رویه دیوان مؤید این اصل است که وقتی شرایط موجـود بـا محاسـبه یـک رقـم دقیـق و
مشخص ناسازگار است ،دیوان ناگزیر است با اعمال اختیار خود مبلغ مربوط را «منصفانه تعیین نماید» .رجوع شود
به :پرونده ایکانامی فرمز کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایران ،حکـم شـماره 00ــ380ــ ،3صفحـــه[ 03مـتن
انگلیسی] مــورخ  04خـردادماه  34( 3180ژوئـن  )3321کــه در  3 Iran-U.S C.T.R.42, 52نیز به چـاپ
رسیده است .همچنین رجوع شود به :سوال تایلز اینک و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 032ـ132ـ،3
بند  80مورخ دوم اردیبهشتماه  00(3188آوریل  ،)3322ویلیام ج .لویت و جمهوری اسالمی ایران ،حکـم شـماره
032ـ023ـ ،3بند  ،42توماس ارل یین و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 040ـ110ـ ،3بنـد  12مـورخ
 32مردادماه ( 3180هشتم اوت )3328این نکته بهطور کلی پذیرفته شده است که در چنین شرایطی ،دیـوانهـای
بینالمللی دارای حیطه اختیار وسیعی جهت تقریبات معقول میباشند.
 .171دیوان توجه دارد که هم کارشناس وهم کوپرز اند الیبرند اظهار داشتهاند که برنامههای کـامپیوتریی در
دست دارند که می تواند در صورتی که دیوان پارهای از مفروضات اولیه کارشناس را تعدیل نماید ،جهـت محاسـبه
مجدد ارزش شاهگلی مورد استفاده واقع شود .لکن دیوان معتقد اسـت کـه بـه دو دلیـل نبایـد موضـوع را جهـت
محاسبه بیش تر دوباره به کارشناس ارجاع کرد :اول آنکه ،جای تردید است که مدل [برنامـه] کـامپیوتری موجـود
بتواند بهراحتی از عهده یک ارزیابی کلی از نوعی که دیوان کرده است ،برآید .دوم و مهمتر آنکه ،ارجاع مجدد این
موضوع به کارشناس درچنین مرحله مـوخری از رسـیدگی ،مسـتلزم گـزارش دیگـری توسـط او خواهـد بـود .در
آنصورت ،انصاف حکم میکند که از طرفین دعوت شودکه نظرات خود را ارائه دهند و آنان نیـز احتمـاالً فرصـتی
جهت مشاوره با مشاورین خبره خودخواهند خواست .چنین تطویلی درکار رسیدگی این پرونده کـه تـاکنون بطـول
39
انجامیده غیرعاقالنه و نابجاست.
 .173عالوه بر این ،دیوان توجه دارد که خواهانها در جلسه استماع ضمن قبول گزارش « به صورت کامـل
آن» درخواست کردندکه در صورتی که دیوان تصمیم گیرد اقالمی از ارزشیابی را که کارشناس به نفع آنان اتخـاذ
تصمیم کرده تقلیل دهد ،از لحا رعایت انصاف باید حداقل شش قلم را که کارشناس در مورد آنها بدالیلی کـه
خواهانها معتقدند صحیح نبوده علیه آنها تصمیم گرفته ،مجدداً مورد بررسی قراردهد .لکن دیـوان مایـل نیسـت
موضوعاتی را که خواهانها قبل از جلسه استماع بدون قید و شرط پذیرفته بودند ،مجـدداً مطـرح و ارزیـابی کنـد.
دیوان این موضع خواندگان را موجه می داند که معتقدند بلحا پذیرش کلی گزارش توسط خواهانها ،موضوعاتی
که کارشناس درباره آنها علیه خواهانها تصمیم گرفته دیگر در این پرونده مورد تنازع نبوده و بنابراین ،خواندگان
در جلسه استماع آمادگی بحث شفاهی درباره آنها را نداشتهاند .درعین حال که دیوان درخواست خواهانهـا را در
 .39مقایسه کنید با پرونده گروئن اسوشیایتس اینک .و شرکت خانهسازی ایران حکم شماره 83ـ322ـ 0مورخ پـنجم مردادمـاه 3180
( 02ژوییه  )3321ص  [ 33متن انگلیسی] که در  3 Iran-U.S. C.T.R. 97,107نیز به چاپ رسیده است .در حکم مزبور آمده است کـه:
هزینه [ارجاع به کارشناس] از نظر صرف پول و وقت چندان عاقالنه به نظر نمیرسد.»...
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اینمورد نمیپذیرد ،خاطرنشان مینماید که بحث خواهانها در جلسه اسـتماع دربـاره موضـوعاتی کـه کارشـناس
نظراتشان را رد کرده بود از این نظر مفید بود که نشان داد روش کارشناس در ارزشیابی ،منصفانه و عادالنه بـود و
بدان جهت به ارزش و اعتباری که دیوان برای گزارش کارشناس قائل میشود ،افزود.
 .170بنابرآنچه گفته شد ،دیوان بر این نظر است که مجموع اثرات اقالمی که در بند  112فوق بدانها اشاره
شد ،الزم مینماید که سود ناخالص شاهگلی به میزان یک مبلغ کلی  102میلیون ریال تقلیل یابد .با این ترتیـب،
دیوان نظر میدهد که سود ناخالص شاهگلی را باید از لحا ارزشیابی  02میلیون ریال دانست و نـه  122میلیـون
ریالی که کارشناس تعیین نموده است.
 .171در موضوع تبدیل یک واحد پول به واحد پول دیگر ،دیوان با نظر کارشناس که نرخ رسمی رایـج در33
بهمنماه  13(3102ژانویه  ،)3322یعنی یک دالر= 22/8ریال را مورد استفاده قرار داده ،موافق است .رجـوع شـود
به :بند  002فوق .یادآور میشود که رویه دیوان این است که نرخ رسمی رایج در زمان سلب مالکیت را به کار برد،
مشروط بر اینکه دیوان متقاعد شده باشدـ ودر این پرونده متقاعد شده است ـ که خواهـان اگـر پـول خـود را در
سررسید میگرفت ،درشرایط عادی ،آن را به کشور خود باز میگردانید .بهعنوان مثال رجـوع شـود بـه :صـادره در
پرونده تیپتس ،آبت ،مک کارتی ،استراتن و شرکت مهندسی مشاورتامزـآفا ایران حکم شـماره 0ــ2ــ 343مـورخ
هشتم تیرماه  03( 3181ژوئن  )3324صفحه[ 32متن انگلیسی] .همچنین رجوع شود به :پرونـده بالونـت بـرادرز
کورپوریشن و دولت جهمـوری اسالمــی ایـران حکـم شـماره 3ــ00ــ 030مـورخ  30اسـفندماه ( 3184ششـم
مارس )3328ص [ 13متن انگلیسی ].
 .177کار بعدی دیوان ،تغییر مبلغ ارزشیابی است تا تعدیالتی که به نظر دیوان باید برای تعیین ارزش خالص
شاهگلی برای خواهانها صورت گیرد ،در آن منظور گردد .برای انجام این کار ،دیوان روش ارزشیابی مورد استفاده
کارشناس را که در بندهای  021تا  038فوق تشریح شده ،مورد عمل قرار میدهد و تنها یکـی از جنبـههـای ایـن
روش مورد تنازع است و آن عبارت است از استفاده کارشناس ازنرخ مالیات بـر درآمـد شـرکتهـا و نـرخ مالیـات
تکلیفی که در معاهده مالیات مضاعف منعقده بین ایران و جمهوری فدرال آلمان تعیین گردیده است .کارشناس به
این علت این معاهده را مورد عمل قرار داده که اسـتارت هاوزینـگ گ.ام.ب.هـا ،یعنـی صـاحب اکثریـت سـهام
شاهگلی ،شرکتی آلمانی بوده است .در این موضوع فنی ،دیوان من حیث المجموع روش کارشناس را میپذیرد.
 .171طبق روش ارزشیابی کارشناس ،دیوان باید مالیات بر درآمد شرکتها ،ارزش سهام اقلیت غیرمتعلق بـه
خواهانها 40و مالیات تکلیفی را از سود ناخالص شاهگلی کسر کند .با این حساب ،خواهانها مبلغ ـ3804820222/
ریال طلبکار میشوند:
مبلغ به میلیون ریال
شاهگلی
02
سود ناخالص
کسر میشود :مالیات بر درآمد شرکتها(32درصد)
 .40راجع به این موضوع ،دیوان نظر می دهد که سهم اقلیت در شاهگلی جمعاً  02/1درصد بـوده اسـت ،زیـرا ایـن درصـدی از سـهام
شرکت بود که به استارت هاوزینگ گ.ام.ب.ها تعلق نداشت (رجوع شود به :بند  033فوق).

451

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

()0/2
04/1
کسر میشود :ارزش سهام اقلیت (02/1درصد)
()4/31
33/12
کسر میشود :مالیات تکلیفی
(30درصد)
سودخالص

()0/33
38/48

دیوان محاسبه کارشناس را که طبق آن سهم خواهانها را از مانده سهام سرمایه ،به یک میلیون ریال تقریب
کرده ،قبول میکند .رجوع شود به :بند  030فوق .بدین ترتیب ،دیوان نظرمیدهد که در تاریخ  33بهمنماه 3102
( 13ژانویه  )3322سهم خواهانها از ارزش شاهگلی  32/48میلیون ریال ،یا معادلـ 0420122/دالر میشده است.
هشتم) تصمیم راجع به استارت کانستراکشن

 .170بهطوری که در باال تشریح شد ،خواهانها استارت کنستراکشن را در ایران تشکیل دادند تا برخـی وظـایف
مدیریت مربوط به پروژه را انجام دهد .استارت هاوزینگ اینترنشنال اینک ،از طریق شرکت فرعی کامالً متعلق به
خود به نام ) (N & B Unternehmensberatungگ .ام .ب.ها که شرکتی تشکیل شده در جمهوری فدرال
آلمان بود ،صد درصد سهام استارت کانستراکشن را در دست داشت .قرار بـود اسـتارت کانستراکشـن بـه موجـب
قراردادی که با شاهگلی داشت 33/20،درصد از عواید نقدی حاصل از فروش آپارتمانها را بهعنوان حق مـدیریت
دریافت نماید .منظور خواهانها این بودکه قسمتی از سود آنها در این پروژه از طریق این حق مدیریت به دسـت
آید.
 .174کارشناس ابتدا به این نتیجه رسید که استارت کانستراکشن حق دارد این حقالزحمه را تا  33بهمنمـاه
 13( 3102ژانویه  )3322از شاهگلی دریافت کند و ارزش خالص استارت کانستراکشن برای خواهانها را به همان
طریقی که در مورد شاهگلی محاسبه کرده بود ،تعیین نمود .رجوع شود بـه :بنـدهای  032و 032فـوق .او ظـاهراً
اینکاررا بر این اساس کرد که ارزش خالص استارت کانستراکشن برای خواهانها معـادل سـود خالصـی بـود کـه
خواهانها ازحق مدیریت دریافت میکردند ،زیرا این حقالزحمه تنها دارایی درآمدزا برای استارت کانستراکشن بود.
 .171خواندگان استدالل کردهاند که خواهانها محق به دریافت ارزش استارت کانستراکشن نبـودهانـد ،زیـرا
ادعای سلب مالکیتی بابت این شرکت مطرح نشده است .رجـوع شـود بـه :بنـد  018فـوق .بـدین لحـا  ،چـون
کارشناس سود خالص خواهانها را از حق مدیریت مشخصاً محاسبه نکرده بود ،خوانـدگان اظهـار داشـتهانـد کـه
خواهانها استحقاق ندارد از این بابت مبلغی دریافت نمایند.
 .173دیوان بدواً خاطرنشان میسازد که حق مدیریت استارت کانستراکشن ،به «حق خواهانهـا در مـدیریت
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پروژه» مربوط بوده است که دیوان درقرار اعدادی نظر داد که توسط دولت ایران سلب شده است رجوع شـود بـه:
بند  1فوق .دیوان بهویژه به کارشناس دستور داد که «نظر خود را در مورد سود خالص پـروژه در 13ژانویـه 3322
( 13ژانویه  )3322که [خواهانها] منطقاً از طریق حق مدیریت پرداختی بـه اسـتارت کانستراکشـن مـیتوانسـتند
دریافت کنند ،اعالم نماید» .رجوع شود به :بند  4فوق .لکن دیوان باید تصمیم بگیرد که خواهانها برچـه اساسـی
می توانند بابت این سود خالص غرامت بگیرند .دراین باره ،خواندگان میگویند که خواهـانهـا محـق بـه دریافـت
غرامت بابت سهم خود از ارزش استارت کانستراکشن ،به این صورت نیستند و دیوان نیز در همین حدود با ایشـان
همعقیده است .دیوان این تصمیم را از جمله بدین دلیل اتخاذ میکند که ارزش استارت کانستراکشن الزاماً معـادل
سود خالصی که خواهانها از طریق حق مدیریت پرداختی شاهگلی به استارت کانستراکشن دریافـت مـیکردنـد،
نیست.
 .111درعین حال ،دیوان با کارشناس موافق است که بخش پرداخـت نشـده حـق مـدیریت ،پـیش از وضـع
هزینهها که کارشناس آنراـ 402800242/دالر 41برآورد نموده است ،باید به منزله وامی از استارت کانستراکشن بـه
شاهگلی تلقی گردد .رجوع شود به :بند  013فوق .شاهگلی طبق قرار داد متعهد بود این مبلغ را بابت خدماتی کـه
استارت کانستراکشن برای پروژه انجام داده ،به آن بپردازد .به نظر کارشناس ،این مبلغ که در واقع در  33بهمنماه
 13( 3102ژانویه  )3322به استارت کانستراکشن پرداخت نشده بود ،وامی است که در آن تاریخ شاهگلی مسـئول
آن بوده و تحت این شرایط ،دیوان معتقد است که نظر کارشناس صحیح است .دیوان خاطرنشـان مـیسـازد کـه
طبق ارزشیابی کارشناس ،این وام به عنوان بدهی شاهگلی در دفاتر بـه ثبـت رسـیده بـود .دیـوان مضـافاً یـادآور
می گردد که طبق ارزشیابی کارشناس پس از فروش پروژه و قبل از توزیع حقوق صاحبان سـهام بـه خواهـانهـا،
وجوه کافی جهت پرداخت این وام و سایر وامهای شاهگلی موجود میبوده است .ارزیابی کلی که در بند  112فوق
به عمل آمد ،تغییری در این نتیجه نمیدهد.
 .113دیوان مضافاً نظر میدهد که خواهانها محق به دریافت غرامت بابت سـود خالصـی کـه از ایـن مبلـغ
دریافت می نمودند ،باشند .جزء حقوق مالکانه خواهانها در شاهگلی و پروژه که دولت سلب نموده ،حق خواهانها
نسبت به دریافت سود خالصی بوده کـه آنـان در نتیجـه پرداخـت ایـن مبلـغ بـه اسـتارت کانستراکشـن دریافـت
میداشتند .به عبارت دیگر ،خواهانها محق به دریافت خود مبلغ وام نیستند ،بلکه فقط محـق بـه دریافـت سـود
خالصی هستند که پس از آنکه این مبلغ به استارت کانستراکشن پرداخت شده بود ،دریافت میکردند.
 .110در مورد مبلغ مشخصی که خواهانها محق به دریافت آن هسـتند ،از محاسـبات کارشـناس مـیتـوان
دریافت که سود خالص خواهانها از حقالزحمه ،از کل مبلغ وام کمتر بوده است و این بدان سبب است که پس از
 .41دیوان مالحظه می نماید که جدول خالصه وامهای مندرج در بند  12فوق که مستخرج از نامه منضم به گزارش کارشـناس اسـت،
در قسمت «الف» 4نشان میدهد که شاهگلی بدهی وامی به مبلغ ـ 402800242/دالر به استارت کانستراکشن داشـته اسـت .ظـاهراً ایـن
رقم از ترازنامه تعدیل شده استارت کانستراکشن استخراج شده و رقمی است که به نظـر کارشـناس اسـتارت کانستراکشـن در تـاریخ 33
بهمنماه  13( 3102ژانویه  )3322از شاهگلی طلبکار بوده است؛ لکن کارشناس در سایر بخشهای مربـوط بـه وامهـا در گـزارش خـود
اظهار نموده است که بدهی شاهگلی به استارت کانستراکشن ـ 000210248/دالر میباشد.
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دریافت این مبلغ توسط اسـتارت کانستراکشـن و پـیش از آنکـه خواهـانهـا وجهـی دریافـت کننـد ،هزینـههـا
ومالیاتهای مختلف و سـایر مخـارج بایـد از آن کسـر مـیشـد .بـدین لحـا  ،کارشـناس در ارزشـیابی اسـتارت
کانستراکشن ،اقالمی از هزینههای پروژه را که این شرکت پرداخته بود و نیز رقم مالیات بـر درآمـد شـرکتهـا و
مالیات تکلیفی را که میبایست پرداخت میکرد ،با حقالزحمه مدیریت که طبق نظر او استارت کانستراکشن محق
به دریافت آن بوده ،تهاتر نمود و نظر داد که مبلغ خالص حاصله مبلغی بوده که خواهانها از استارت کانستراکشن
میگرفتند .خواهانها در این موضوع با کارشناس موافقت داشتند و خواستار کل مبلـغ حـقالزحمـه مـدیریت کـه
شاهگلی به استارت کانستراکشن مدیون بوده ،نشده بودند ،بلکه فقط مبلغ خالص ارزش استارت کانستراکشـن را
به هنگام انحالل ،به صورتی که کارشناس تعیین کرده ،یعنی مبلغ  023میلیون ریال مطالبـه کـردهانـد .بنـابراین،
دیوان تحت این شرایط منطقی میداند که مبلغ  023میلیون ریال به نفع خواهانهـا حکـم دهـد و بـدین لحـا
نتیجه میگیرد که استارت هاوزینگ اینترنشنال اینک 42استحاق دارد بابت سود خالصی که پس از پرداخت وام به
استارت کانستراکشن دریافت مینمود ،مبلغ ـ 002420200/دالر ( 023میلیون ریال) دریافت نماید.
نهم) تصمیم راجع به وامها

 .111دیوان همچنین از کارشناس درخواست کرد که تعیین کند بعضی وامها که به منظور اجرای پروژه پرداخـت
شده ،چگونه باید منظور شود .کارشناس پس از تحقیق کامل و دقیق این موضوع ،در گزارش خـود نتیجـهگیـری
کرده که خواهانها وامهایی جمعاً به مبلغ ـ 1400080244 /دالربه شاهگلی دادهاند که همه وجوه حاصل از آن بـه
منظور اجرای پروژه صرف گردیده و استارت هاوزینگ کورپوریشن نیز وامی به مبلغ ـ 8240032/دالر بـه اسـتارت
کانستراکشن اعطا کرده است (رجوع شود به :بندهای  12و  000تا  013فوق) .خواهـانهـا محاسـبه کارشـناس و
نحوه عمل او را در مورد وامهای مورد بحث پذیرفتهاند (رجوع شود به :بند  010فوق) ،ولی خوانـدگان بـه دالیـل
مختلف از دیوان درخواست کردهاند که محاسبه کارشناس را در مورد وامها رد کند (رجوع شود به :بندهای  011تا
 018فوق).
 .117دیوان در بررسی این جنبه ارزشیابی باید سه سؤال اساسی را مورد توجه قرار دهد :یک) آیا خواهـانهـا
وامها را به منظور اجرای پروژه داده بودند ،دو) اگرچنین است ،مبلغ این وامها چقدر بـوده و سـه) آیـا خواهـانهـا
استحقاق دریافت غرامتی بابت این وامها دارند ،یا نه .دو سؤال اول در همین بخش «ب»نهـم و سـؤال سـوم در
تجزیه و تحلیل مندرج در بخش «ب»دهم ،بالفاصله بعد از آن ،مورد بحث قرار میگیرد.
 .111کارشناس در ارزشیابی خود ،دو نوع وام را مـورد بررسـی قـرارداده ،دسـته اول وامهـایی کـه براسـاس
 .42بهطوری که در باال ذکر شد ،استارت هاوزینگ اینترنشنال اینک .از این لحا خواهان مناسب است ،زیرا مالک  322درصـد
 B Unternehmensberatungگ.ام.ب.ها بوده است .شرکت اخیرالذکر در جمهوری فدرال آلمان به ثبت رسیده و بهنوبهخود مالک 322
درصد استارت کانستراکشن بوده است (رجوع شود به :بندهای  002و  080فوق) .همچنین رجوع شود به :پرونده سیکو اینک .و جمهوری
اسالمی ایران ،قرار اعدادی شماره83ـ082ـ 0مورخ  12خردادماه  02( 3180ژوئن  )3328بند  33و همچنین بـه پرونـده بالونـت بـرادرز
کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 030ـ00ـ 3مورخ  30اسفندماه  ( 3184ششـم مـارس  )3328صـفحه [ 3مـتن
انگلیسی].
&N
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قراردادهایی کتبی اعطا شده و دسته دوم آنهایی که براساس هزینههای انجام شده خواهانها در ایـاالت متحـده
به منظور اجرای پروژه به عمل آمده است .کارشناس در مورد هر دو نوع وام مطالعـه کامـل و جـامع نمـوده و آن
دسته از وامها را که طبق نتیجهگیری او صرف اجرای پروژه شده بود ،پذیرفته است .کارشناس درباره این موضوع،
بسیار دقیق عمل کرده است .به عنوان مثال ،در مورد قراردادهای وام ،صرفنظر از مبلغ مندرج در قـرارداد مربوطـه
وام ،تنها مبالغی را پذیرفته که به تحقیق دریافته که صرف اجرای پروژه شدهاند .در مورد پرداختهای انجام شـده
نیز او تنها مبالغی را پذیرفته که توانسته به تحقیق دریابد یا منطقاً استنباط کند که بابـت هزینـههـای مربـوط بـه
پروژه پرداخت شدهاند .این پرداخت ها بابت اقالمی مانند پرداخت به فروشندگان ،پیمانکـاران و حقـوق کارمنـدان
خارجی به عمل آمده بود .کارشناس به این نتیجه رسیده که این پرداختها به منظور استفاده در پروژه بـه عمـل
آمده و باید بهعنوان وام منظور گردد .و باالخره کارشناس نظر داده که کلیه وامهایی که او پذیرفتـه ،در واقـع وام
بودهاند و نه سهام سرمایه ،زیرا وجوه مورد بحث از نظر حسابداری به صورت وام عمل شـده و هـیچگونـه سـهام
جدیدی بابت آنها منتشر نشده است.
 .110دیوان براساس مدارک موجود نزد خود ،با کارشناس همعقیده است که خواهانها وامهـایی بـه منظـور
اجرای پروژه دادهاند .راجع به قراردادهای کتبی وام ،دیوان متقاعد شده است که تحقیقات کارشـناس آن دسـته از
وامهایی را که واقعاً صرف پروژه شده ،مشخص نموده است .راجع به پرداخـتهـای انجـام شـده بابـت پـروژه در
ایاالت متحده ،دیوان بهطور کلی با دالیل کارشناس که آنها را وام تلقی کرده ،موافق است و نتیجه میگیرد کـه
این پرداختها تعهد بازپرداخت ایجاد نمودهاند .لکن دیوان بر این نظر است که این پرداختها تنها درحـدودی بـه
منزله وام میباشند که اوالً منطقاً بتوان ممیزی و تأیید که به منظور اجرای پروژه صورت گرفتهاند و ثانیاً در تاریخ
 33بهمنماه  13(3102ژانویه  )3322یـا پـیش از آن ،بـه صـورت وام قابـل پـیشبینـی بـودهانـد .راجـع بـه وام
ـ 2202220222/ریالی که به استارت کانستراکشن داده شده ،ولی کارشناس در گزارش خود آن را جزء بدهیهـای
شاهگلی منظور کرده (رجوع شود به :بند  ،12زیرنویس شماره  30فوق) ،دیوان نتیجهای جز این نمیتوانـد بگیـرد
که این وام در واقع قابل انتساب به پروژه بوده و به قدر کافی توسط کارشناس مورد ممیزی واقع شـده اسـت .در
مورد قابلیت ممیزی بقیه وامها ،دیوان متقاعد شده است که کارشناس در مورد این پرداختها به قدر کافی ممیزی
و تأیید کرده که صرف اجرای پروژه شدهاند ،به استثنای اینکه دیوان متقاعد نشده اسـت کـه راجـع بـه پرداخـت
ـ 8240032/دالر از طرف استارت هاوزینگ کورپوریشن به استارت کانستراکشن ،به قدر کافی توضیح داده شده و
اثبات گردیده که این مبلغ صرف اجرای پروژه شده باشد .بهویژه دیوان خاطرنشان مینماید کـه کارشـناس هـیچ
مدرکی در تأیید این مبلغ ضمیمه گزارش خود ننموده ،حال آنکه در مورد سایر پرداختها چنین کرده است .راجع
به قابلیت پیشبینی این وامها ،دیوان مالحظه مینمایدکه جمعاً مبلغ ـ 0380022/دالر از باقیمانده پرداختها بعد
از  33بهمنماه  13( 3102ژانویه  )3322به عمل آمده و معتقد است که به قـدر کـافی ثابـت نگردیـده کـه ایـن
پرداختها در آن تاریخ بهعنوان وام قابل پیشبینی بودهاند.
 .114راجع به وامهای اعطایی استارت هاوزینگ کوپوریشن به شاهگلی و استارت کانستراکشن جمعاً به مبلغ
ـ 0300222/دالر که در بند  002فوق بدان اشاره شد ،کارشناس موضوع را در یادداشتهای خـود کـه در ابتـدای
جلسه استماع توزیع نمود ،مطرح کرده است .در این یادداشتها ،کارشناس اظهار داشته که پس از بررسی نظـرات
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خواندگان که در 04آذرماه 30(3180دسامبر )3328ثبت شده بود ،او به تحقیق دریافت که مبالغ مورد بحث هم در
ترازهای آزمایشی دو شرکت و هم به صورت وام و لذا بهعنوان بدهی در ترازهـای آزمایشـی تعـدیل شـده آنهـا
منظور شده است .بدین ترتیب ،کارشناس اظهار داشته که چنانچه قرار شود تعدیلی صـورت گیـرد ،ایـن مبـالغ را
دیگر نمیتوان به عنوان وام اعطایی استارت هاوزینگ کورپوریشن به هریک از شرکتها محسوب نمود و تعهدات
هریک از آنها متناسباً تقلیل مییابد .لکن کارشناس اظهار داشته که در آن صورت ،وی نمیتوانـد انجـام چنـین
تعدیلی را توصیه نماید ،زیرا طبق پیشفرضهای ارزشیابی او ،خواهانها هنوز فرصت اظهارنظر درباره این موضوع
را نداشتهاند .دیوان پس از بررسی مدارک موجود نزد خود ،نظر می دهد که از این بابت باید تعـدیلی انجـام شـود.
دیوان این تصمیم را با توجه به این واقعیت میگیرد که خواهانها در جلسات  8روزه استماع این پرونـده فرصـت
اظهارنظر راجع به این موضوع را داشتند و اظهارنظر نکردند و نیز بدین دلیل که کارشناس ممیزی و تأییـد کـرده
که مبالغ مذکور در ترازنامه آزمایشی ،هم بهعنوان وام و هم بهعنوان تعهد منظور گردیدهاند .لکن نظر دیوان ایـن
است که آن قسمت از مبلغ ـ 0300222/دالر مربوط به اسـتارت کانستراکشـن را بایـد جزئـی ازــ 8240032/دالر
پرداختهایی دانست که راجع به آنهـا دیـوان در بنـد  108فـوق نظـر داد کـه وام اعطـایی اسـتارت هاوزینـگ
کورپوریشن محسوب نمی شود و بدین لحا از بابت این قسمت الزم نیست تعدیل دیگری انجام شود 43.در مورد
قسمت مربوط به شاهگلی ،دیوان نظر میدهد که این مبلغ ،یعنی  840002دالر را نمیتوان وام اعطـایی اسـتارت
هاوزینگ کورپوریشن محسوب نمود.
 .111مضافاً دیوان با کارشناس همعقیده است که وجوه مورد بحث واقعـاً وام بـودهانـد ،نـه سـهام سـرمایه،
بخصوص از این نظر که در سوابق این پرونده هیچ نشانهای از اینکه وجوه مزبور چیزی بجز وام تلقی شده باشند،
موجود نیست .همچنین دیوان دلیلی نمیبیند که نتیجهگیری کارشناس را دایر بر اینکه بهـرهای بـه ایـن وامهـا
تعلق نمی گیرد ،تغییر دهد ،زیرا پرداخت بهره که طبق مقررات قوانین ایران باید به تصویب سـهامداران شـاهگلی
میرسیده ،مورد تصویب ایشان واقع نشده است .دیوان خاطرنشان مینماید که گرچه کوپرز اند الیبرند معتقد است
که وامهای مورد بحث در این پرونده را باید سهام سرمایه تلقی کرد ،معهذا حتی مؤسسه مزبور نیز اذعـان داشـته
که «برای شرکتهای بینالمللی غیرعادی نیست که سرمایه پروژههای در دسـت اجـرا در کشـورهای دیگـر را از
طریق وامهای بین شرکتی تأمین کنند که یا بهرهای به آنها تعلق نمیگیرند و یا اینکه میزان بهره متعلقه ناچیز
است».
 .113با توجه به مراتب فوق ،دیوان بر این نظر است که تـا تـاریخ  33بهمـنمـاه  13[ 3102ژانویـه ]3322
خواهانهای نامبرده در زیر ،وامهایی به مبالغ مندرج در زیر به منظور اجرای پروژه داده بودهاند:
 .43دیوان این تصمیم را بر این اساس اتخاذ میکند که چون آن قسمت از رقم ـ 0300222/دالر قابل انتساب به استارت کانستراکشن
با پرداخت های مربوطه انجام شده توسط استارت هاوزینگ کورپوریشن از جانب استارت کانستراکشن که دیوان آن را وام تشـخیص داده
(رجوع شود به :بند  12زیرنویس شماره  30در فوق و بند  103زیرنویس [شماره  ]48زیر) مطابقت ندارد ،این قسمت را باید جزئی از مبلغ
ـ 824،032/دالری دانست که به نظر دیوان به قدر کافی توضیح نشده و اثبات نگردیده که به منظور اجرای پـروژه مصـرف شـده باشـد
(رجوع شود به :بند 108فوق).

حکم شماره 854ـ14ـ5

خواهان
 .3استارت هاوزینگ اینترنشنال اینک
کسر میشود:
 .0استارت سیستم اینک
 .1استارت هاوزینگ کورپوریشن
کسر میشود:

 .4استارت هاوزینگ گ.ام.ب.ها
جمع کل
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مبلغ به دالر
ـ3003400244/
44
(ـ)0120822/
ـ3002210124/
ـ3380222/
45
ـ303380214/
46
ـ3،322،088/
47
(ـ)1020212/
48
(ـ)840002/
ـ000340310/
ـ3203220222/
ـ1100300223/

دهم) استحقاق خواهانها به دریافت غرامت بابت وامها

 .101دیوان در مرحله بعد باید تعیین کند که آیا خواهانها استحقاق غرامتی بابت وامهای فوقالذکر دارند یا نـه.
دیوان باید نظر دهد که آیا وامهای مذکور جزئی از حقوق مالکانه خواهانها که در  33بهمنماه  13( 3102ژانویه
 )3322توسط دولت سلب گردیده ،بوده است یا نه:
 .103یکی از قواعد مسلم حقوق بینالملل عرفی این است که سلب مالکیـت یـک حـق مالکانـه ،مـیتوانـد
متضمن سلب مالکیت حق تبعی کامالً متصل به آن نیز باشد (برای مثال رجوع شود به:
Developments in

R. Higgins, “The Taking of Property by the State: Recent

International Law”, in 176 Receuil des Cours 259, 323, 340 (1982)).

به عنوان مثال ،دیوان دائمی دادگستری بینالمللی در دعوای کارخانه خورژوف 49،نظر داد که سـلب مالکیـت
یک کارخانه توسط لهستان ،سلب مالکیت ورقه اختراع و قراردادهای شرکت مـدیریت آن کارخانـه نیـز محسـوب
 .44پرداختهایی که در  33بهمنماه  13[ 3102ژانویه  ]3322بهعنوان وام قابل پیشبینی نبودهاند (رجوع شود به :بند  108فوق).
 .45وام پرداختی استارت هاوزینگ کورپوریشن به شاهگلی پس از انجام تعدیل پیشنهادی کارشناس در جلسه استماع (رجوع شـود بـه:
زیرنویس ،30بند  12فوق).
 .46وام پرداختی استارت هاوزینگ کورپوریشن به استارت کانستراکشن پس از انجام تعدیل پیشـنهادی کارشـناس در جلسـه اسـتماع.
ایضاً رجوع شود به :زیرنویس  30بند  12فوق .دیوان یادآور میشود که این رقم غیر از رقم ـ 824،032/دالری است که دیـوان نظـر داد
که نمیتواند وام تلقی شود (رجوع شود به :بند  108فوق).
 .47پرداختهایی که در 33بهمنماه  13[ 3102ژانویه  ]3322بهعنوان وام قابل پیشبینی نبودهاند (رجوع شود به :بند  108فوق).
 .48مبلغی که قبالً بهعنوان بدهی در تراز آزمایشی شاهگلی منظور گردیده است (رجوع شود به :بند  102فوق).
49. Chorozow Factory Case (Ger. v. Pol.), 1927 P.C.I.J. ser. A, No. 7 at 44 (Judgment of 25 May 1926).
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میشود ،زیرا کارخانه و شرکت مدیریت آن با هم ارتباط متقابل بسیار نزدیک داشتهاند .عالوه بر ایـن ،در دعـاوی
کشتیداران نروژی( )50دیوان داوری مربوط ،با اعالم این نظر که عالوه بر سلب مالکیت کشـتیهـا ،قراردادهـای
کشتیداران نیز سلب مالکیت شده اظهارنظر کرد که حقوق تبعی آن حقوقی که رسماً سلب مالکیت شده نیز مورد
سلب مالکیت واقع گردیده است .به عبارت کلیتر ،دیوانهای بینالمللی پذیرفتهاند که میتوان بابت سلب مالکیت
حقوق قراردادی نیز مانند سلب مالکیت اموال عینی ،غرامت داد (بهعنوان مثال ،رجوع شود بـه :پرونـده آمــــوکو
اینترنشنال فایننس کـــورپوریشن و دولـــت جمهــوری اسالمــی ایــران ،حکـــم جزئی شــماره 132ـ08ـ1
مـــورخ  01تیــرمــاه  34( 3188ژوییه  )3322بنــــدهای  328تــا  323و Rudloff Claim 9 R. Int’l
«( Arb. Awards 244-250گرفتن یا تضییع حقوق مکتسبه منتقله و تعریف شده به موجـب یـک قـرارداد ،بـه
همان اندازه خالف محسوب شده و متضــرر را مستحـــق جبــران میکند که گرفتن یا از بیــن بردن امـــوال
عینـی») و )«( Shufeldt Claim, 2 R. Int’l Arb. Awards 1079, 1097 (1949هـیچ تردیـدی
نمیتواند وجود داشته باشد که حقوق مالکانه با انعقاد قرارداد و طبق آن ایجاد میگردد») .همچنین رجوع شود به:
R. Dlozer, Eigentum. Enteignung und Entschadigung im geltenden Volkerrecht
(171-172 (1985.

 .100در پرونده حاضر ،دیوان حقوق مالکانه خواهانها را که  33بهمنمـاه  13( 3102ژانویـه  )3322توسـط
دولت سلب مالکیت شده ،به صورت وسیع تعریف نمود (رجوع شود به :بند  1فوق) .دیوان معتقد است که از جملـه
این حقوق ،حق خواهانها نسبت به استرداد وامهایی است که به منظور اجـرای پـروژه داده بـود .حقـوق مالکانـه
خواهانها در پروژه با حق آنها نسبت به استرداد این وامها اتصال نزدیک داشته است .با توجه به این واقعیات که
اوالً خواهانها وامهای پذیرفته شده توسط دیوان را به منظور اجرای پروژه داده بودند و ثانیـاً وامهـای مزبـور بـه
همین منظور صرف گردیدهاند ،این نتیجهگیری دیوان گریزناپذیر است .حداقل در تاریخ سلب مالکیت معلوم شـده
بود که مبلغ این وامها به خواهانها بازپرداخت نخواهد شد و حق آنها نسبت به استرداد وام توسط دولـت سـلب
شده است .بنابراین ،دیوان معتقد است که جزء حقوق مالکانـهای کـه دولـت در  33بهمـنمـاه  13( 3102ژانویـه
 )3322سلب کرده ،یکی هم حق خواهانها نسبت به استرداد وامهایشان بود که بابت پروژه اعطـا کـرده بودنـد.
بدین لحا  ،خواهانها استحقاق دارند بابت سلب مالکیت این حقوق ،به میزان مندرج در بنـد  103فـوق ،غرامـت
دریافت نمایند .این امر شامل حقوق مربوط به وامهایی نیز میشود که طبق مفاد قراردادهـای مربوطـه ،سررسـید
بازپرداختشان بعد از  33بهمنماه  13( 3102ژانویه  )3322واقع میشد ،لکن ارزش این حقوق باید به ارزش آنها
در تاریخ سلب مالکیت تنزیل گردد (رجوع شود به :بند  183زیر).
یازدهم) ادعاهای متقابل

 .101خواندگان ادعای متقابلی در مورد اجرای عین تعهد استارت هاوزینگ کورپوریشن بابت تضمین حسن انجام
کار شاهگلی به موجب قرارداد اصلی پروژه ،مطرح کردهاند .خواندگان همچنین یازده ادعـای متقابـل دیگـر بابـت
50. Norwegian Shipowners Claims (Nor. v. U.S.), I R. Int’l Arb. Awards 307 (1922).
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مبالغ مشخصی در ارتباط با شاهگلی یا پروژه مطرح نمودهاند .بهطوری که فوقاً تشـریح گردیـد (رجـوع شـود بـه:
بندهای  013تا  043در فوق) کارشناس کلیه این یازده ادعای متقابل را بررسی کرده و تا حدی که موضـوع ایـن
ادعاها را مربوط به تعهدات شاهگلی یا پروژه تشخیص داده ،آنها را بهعنوان تعدیل در تراز آزمایشی شاهگلی یـا
بهعنوان هزینههای آتی پروژه در ارزشیابی منعکس و مبالغ ایـن تعهـدات را در  33بهمـنمـاه  13( 3102ژانویـه
 )3322محاسبه نموده است .دیوان نحوه عمل کارشناس را در مورد ادعاهای متقابل و از جمله تصمیم او را مبنـی
بر اینکه اگر به ادعای متقابلی بهره تعلق میگرفته ،مبلغ آن را تا فقط تاریخ سلب مالکیت محاسبه نموده ،قبـول
میکند.
 .107لکن کارشناس در ارزشیابی خود بابت چهار فقره از یازده ادعای متقابـل هـیچگونـه تعـدیلی بـه عمـل
نیاورده است .در مورد ادعای متقابل شماره  ،1راجع به بدهی به خریداران آپارتمانها بـه دلیـل تـأخیر در تکمیـل
پروژه ،دیوان با نظر کارشناس موافق است که مبنایی برای چنین تعهدی وجود ندارد ،زیرا ادلهای در دست نیسـت
که چنین ادعاهایی از طرف خریداران مذکور مطرح شده باشد .در مورد ادعای متقابل شـماره  ،2راجـع بـه اجـاره
قطعه زمینی که شاهگلی خاکهای برداشته شده را روی آن انباشته کرده بود و هزینه حمل آن خـاکهـا ،دیـوان
براساس مدارک موجود با نظر کارشناس موافق است که اجازه انباشتن خاک روی قطعه زمـین مجـاور دو سـایت
پروژه از طرف مالک زمین به شاهگلی داده شده بود و مضافاً اینکه خواندگان به قدر کـافی اثبـات نکـردهاندکـه
مالک زمین یا هیچ مقام رسمی ،از شاهگلی درخواست حمل آن خاک را کرده باشد (همچنین رجوع شود به :بنـد:
 123فوق) .در مورد ادعای متقابل شماره  ،3راجع به اجارهبهـای محـل و هزینـه تخریـب کارگـاه بتـونسـازی و
انبارهای مصالح ساختمانی ،دیوان مالحظه مینماید که قراردادی بین آرانکو و شاهگلی وجود داشته که طبـق آن
شاهگلی از آرانکو بتون خریداری میکرد .طبق این قرارداد ،شاهگلی جز اینکه پول بتونی را که از آرانکو میخرد،
بپردازد ،تعهد دیگری نداشته است .خواندگان مبنای دیگری عنوان نکردهاند که بر اساس آن ،بتوان به این نتیجـه
دست یافت که این ادعای متقابل در تاریخ سلب مالکیت به صورت یک دین برعهده شاهگلی وجود داشـته یـا در
همان تاریخ در ترازنامه شاهگلی منعکس بوده است .در نتیجه ،دیوان این ادعای متقابل را رد مـیکنـد .در مـورد
ادعای متقابل شماره  32راجع به غرامت بابت مبالغی که خواندگان در تهیه زیربنا و تأسیسـات صـرف کـردهانـد،
دیوان بر این نظر است که دلیل کافی وجود ندارد که شاهگلی یا استارت کانستراکشن مسـئولیتی بابـت پرداخـت
این هزینهها داشتهاند.
 .101ادعای متقابل باقیمانده ،بابت اجرای عین تعهد استارت هاوزینگ کورپوریشن بـرای حسـن انجـام کـار
شاهگلی به موجب قرارداد اصلی پروژه میباشد .از آنجا که دیوان تصمیم گرفته است که پرونده حاضر را بر ایـن
اساس که حقوق استارت سلب مالکیت شده فیصله دهد ،این ادعای متقابل موضوعا منتفی است.
دوازدهم) خالصه

 .100بنا به مراتب پیشگفته ،تصمیم دیوان این است که ارزش حقوق مالکانه خواهانها که توسط دولـت سـلب
شده و خواهانها بابت آنها استحقاق دریافت غرامت دارند ،به قرار ذیل است:
مبلغ به دالر
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 .3سهم از ارزش شاهگلی
 .0سود خالص از حقالزحمه مدیریت
استارت هاوزینگ اینترنشنال اینک
 .1کل مبلغ وامها

ـ0420122/

ـ002420200/
ـ1100300223/
ـ1808230140/
جمع
 .104مبالغ مورد استحقاق هریک از خواهانها به قرار زیر است (رجوع شود به :بند  003فوق):
مبلغ به دالر
خواهان
 .3استارت هاوزینگ اینترنشنال اینک
ـ0420122/
الف) سهم از ارزش شاهگلی
ب) سود خالص از حقالزحمه مدیریت
ـ002420200/
استارت کانستراکشن
ج) وامها
ـ3002210124/
یک) استارت هاوزینگ اینترنشنال اینک
ـ3203220222/
دو) استارت هاوزینگ گ.ام.ب.ها
ـ1102320222/
 .0استارت سیستمز اینک
ـ3380222/
الف) وام
ـ000340310/
 .1استارت هاوزینگ کورپوریشن
الف) وامها

سیزدهم) بهره

 .101خواهانها نسبت به کل مبلغ خواسته خود ،بهره مرکب به نرخ متوسط سالیانهای که بانکها از  33بهمنماه
 13( 3102ژانویه  )3322از آنها گرفتهاند درخواست نمودهاند (رجوع شود به :بند  044فوق) .خواندگان درخواست
کردهاند که در درجه اول بهرهای حکم داده نشود و در درجه دوم ،چنانچه بهرهای نیز حکـم داده مـیشـود ،بهـره
ساده حداکثر به نرخ  8درصد از تاریخ حکم باشد (رجوع شود به :بند  040فوق).
 .103دیوان در وهله اول نظر میدهد که خواهانها استحقاق دریافت بهره نسبت بـه ارزش حقـوق مالکانـه
خود را که توسط دولت سلب شده است ،دارند (رجوع شود به :بند 182فوق) .مضافاً دیوان نظر میدهـد کـه بهـره
از 33بهمنماه  13[ 3102ژانویه  ]3322یعنی از تاریخ سلب مالکیت تعلق میگیرد؛ 51بجز در مورد آن قسـمت از
 .51مقایسه شود با :پرونده تیپتس آبت .مک کارتی ،استراتن و شرکت مهندسین مشاور تامزـآفا ایران ،حکم شـماره 343ــ2ــ 0مـورخ
هشتم تیرماه  03( 3181ژوئن  )3324صفحه  30متن فارسی و  32متن انگلیسی و همچنین پرونده آی .ان .آ .کورپوریشـن و جمهـوری
اسالمی ایران ،حکم شماره 324ـ383ـ 3مورخ  01مردادمـاه  31( 3184اوت  )3320صـفحه  38مـتن فارسـی و مـتن انگلیسـی .قاضـی
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وامهای اعطایی استارت هاوزینگ گ.ام.ب.ها به شاهگلی که مستلزم پرداخت اقساط بعد از تاریخ فوق بوده است
(رجوع شود به :بند  103فوق) .از کل مبلغ وامهای اعطایی اسـتارت هاوزینـگ گ.ام.ب.هـا بـه شـاهگلی ،مبلـغ
ـ 3408220222/دالر به موجب یک قرارداد کتبی وام بین نوامبر  3322و اوت  3322پرداخت شده است .طبق این
قرارداد ،شاهگلی میبایست از  32بهمنماه  12(3102ژانویه  )3322این وام را در نه قسط مسـاوی سـه ماهـه در
روزهای ما قبل آخرماههای ژانویه ،آوریل ،ژوییه و اکتبر هر سال بازپرداخت نماید .از آنجا که همه اقساط این وام
به غیر از قسط اول آن باید بعد از تاریخ سلب مالکیت پرداخـت مـیشـد ،اسـتارت هاوزینـگ گ.ام.ب.هـا منطقـاً
نمی توانسته انتظار داشته باشد که وجه این وام را که مثل سایر وامهای موضوع این پرونده ،بـدون بهـره دانسـته
شدهاند ،در تاریخ 33بهمنماه  13( 3102ژانویه )3322دریافت نماید (رجوع شود به :بند  102فوق) .بنابراین ،دیوان
نظر میدهد که بجز در مورد قسط اول ،به هریک از بقیه اقساط (یعنی هریـک بـه مبلـغ  308000000/00دالر) از
تاریخ سررسید آن ،بهره تعلق میگیرد .باید اضافه شود که این تصمیم دیوان فقط به محاسبه غرامت بابـت سـلب
مالکیت برخی از وامها مربوط میشود .این غرامت از تاریخ سلب مالکیت قابل پرداخت تعلق گرفته و بنابراین ،بـه
نظر دیوان طبق الزام بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی در تاریخ  03دیماه  33( 3103ژانویه  )3323از هر
لحا پابرجا بوده است .بدین دلیل ،دیوان همیشه آزاد است تاریخ حکم بهره متعلقه به این غرامت را تعیین نماید،
حتی اگر تاریخی بعد از  03دیماه  33( 3103ژانویه  )3323باشد .دیوان همچنین خاطرنشان میسازد کـه حکـم
بهره از تاریخ سررسید هر قسط کالً همان اثری را دارد که تنزیل مبالغ این اقساط بـه ارزششـان در تـاریخ سـلب
مالکیت (رجوع شود به :بند  180فوق).
 .141راجع به نرخ بهره ،دیوان نمی تواند با درخواست خواهانها مبنـی بـر محاسـبه براسـاس بهـره مرکـب
موافقت نماید .چنانکه در پرونده سیلوانیا تکنیکـال سیسـتمز و دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران ،حکـم شـماره
3ـ84ـ ،322مورخ ششم تیرماه  02( 3184ژوئن  )3320صفحه  18متن فارسی و  13مـتن انگلیسـی خاطرنشـان
گردید ،دیوان حکم پرداخت بهرهای براساس بهره مرکب صادر نکرده است و در پرونده حاضـر نیـز از ایـن رویـه
عدول نمیکند.
 .143راجع به نرخ بهرهای که باید اعمال شود ،دیوان نظر میدهد که پرداخت بهره ساده به نرخ  2/0درصـد
در این پرونده معقول است.
چهاردهم) هزینه داوری

 .140با توجه به شرایط پرونده حاضر ،تصمیم دیوان این است که هریک از طرفین هزینههای داوری مربوط بـه
خود ،منجمله سهم خود بابت نصف حقالزحمه کارشناس را تقبل نماید.
الگرگرن این نکته را اضافه می نماید که در عین حال که حکم به پرداخت بهره از تاریخ سلب مالکیـت در پرونـده حاضـر ،مطـابق رویـه
دیوان است ،لکن این امر لزوماً بدان معنا نیست که در حقوق بینالملل جاری ،الزامی به پرداخت غرامت ،بالفاصله در تاریخ سلب مالکیت
وجود دارد .بنابراین ،احتماالً منطقی است که (در مورد پرداختهای اقساطی) بهره فقط از تاریخ یا تاریخهایی کـه غرامـت بایـد پرداخـت
شود ،تعلق گیرد.
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د) حکم

 .141بنا به مراتب فوق ،دیوان به شرح ذیل حکم صادر مینماید:
الف) خوانده ،دولت جمهوری اسالمی ایران متعهد است مبلغ سی و سه میلیون و هشتصد و نود و هفت هزار
و هفتصد و هفت دالر(ـ 1102320222/دالرامریکا) به خواهان ،استارت هاوزینگ اینترنشنال اینک .بپردازد .خوانده،
دولت جمهوری اسالمی ایران همچنین متعهد است نسبت به مبلغ  0203330303/04دالر ،بهره ساده به نـرخ 2/0
درصد در سال ( 180روز در سال) از تاریخ  33بهمنماه  13( 3102ژانویه  )3322لغایت تاریخی که کارگزار امـانی
به بانک امین دستور پرداخت مبلغ حکم را از حساب تضمینی بدهد ،بـه خواهـان ،اسـتارت هاوزینـگ اینترنشـنال
اینک .بپردازد .خوانده ،دولت جمهوری اسالمی ایران همچنین متعهد است بهره ساده به نرخ  2/0درصـد در سـال
( 180روز در سال) نسبت به مبالغ مندرج در زیر به خواهان ،استارت هاوزینگ اینترنشنال اینک .پرداخت نماید:
یک) نسبت به مبلغ  308000000/00دالر از تاریخ  3اردیبهشت  03(3103آوریل ،)3322
دو) نسبت به مبلغ  308000000/00دالر از تاریخ  2مردادماه  12(3103ژوییه ،)3322
سه) نسبت به مبلغ  308000000/00دالرازتاریخ 2آبان12(3103اکتبر،)3322
چهار) نسبت به مبلغ  308000000/00دالر از تاریخ 32بهمنماه  12(3103ژانویه ،)3323
پنج) نسبت به مبلغ  308000000/00دالرازتاریخ  3اردیبهشت  03(3182آوریل ،)3323
شش) نسبت به مبلغ  308000000/00دالر از تاریخ  32بهمنماه  12(3182ژانویه،)3320
هفت) نسبت به مبلغ  308000000/00از تاریخ  2آبانماه  12(3182اکتبر،)3323
هشت) نسبت به مبلغ  308000000/00دالر از تاریخ  32بهمنماه  12(3182ژانویه.)3323
لغایت تاریخی که کارگزار امانی بیانک امین دستور پرداخت مبلغ حکم را از حساب تضمینی بدهد.
ب) خوانده ،دولت جمهوری اسالمی ایران متعهـد اسـت مبلـغ یـکصـد و نـود شـش هـزار و هفتصـد دالر
(ـ 3380222/دالرامریکا) به اضافه بهره ساده نسبت به این مبلغ به نرخ  2/0درصد در سال ( 180روز در سـال) از
تاریخ  33بهمنماه  13(3102ژانویه  )3322لغایت تاریخی که کارگزار امانی به بانک امین دسـتور پرداخـت مبلـغ
حکم را از حساب تضمینی بدهد ،به خواهان ،استارت سیستمز اینک .بپردازد.
ج) خوانده ،دولت جمهوری اسالمی ایران متعهد است مبلغ دو میلیون و پانصد و نود و چهار هـزار و نهصـد و
سی و پنج دالر(ـ 000340310/دالر امریکا) به اضافه بهره ساده نسبت به این مبلـغ بـه نـرخ  2/0درصـد در سـال
( 180روز در سال) از تاریخ  33بهمنماه  13( 3102ژانویه  )3322لغایت تاریخی که کارگزار امانی به بانک امـین
دستور پرداخت مبلغ حکم را از حساب تضمینی بدهد ،به خواهان ،استارت هاوزینگ کورپوریشن پرداخت نماید.
د) تعهدات فوق با پرداخت از حساب تضمینی که به موجب بند  2بیانیه مـورخ  03دیمـاه  33( 3103ژانویـه
 )3323دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر افتتاح شده ،ایفا خواهند شد.
هـ) ادعاهای متقابل شماره  2 ،8 ،0 ،4 ،0 ،3و  33تا حدی که مربوط به موضوعاتی است که دیوان آنهـا را
تعهدات شاهگلی یا پروژه تشخیص داده ،در مبالغ حکم منظور گردیدهاند و تا حدیکه مربوط به موضوعاتی اسـت
که به تشخیص دیوان تعهد شاهگلی یا پروژه نیستند ،مردود شناخته میشوند .ادعاهای متقابل شماره 32 ،3 ،2 ،1
و ادعای متقابل راجع به اجرای عین تعهد مردود شناخته میشوند.

حکم شماره 854ـ14ـ5



418

و) هریک از طرفین هزینههای داوری مربوط به خود را متحمل خواهد شد.
ز) دبیر کل دیوان مانده پیشپرداخت طرفین را بابت حقالزحمـه کارشـناس کـه در حـال حاضـر در حسـاب
مخصوص نگهداری میشود به طریق زیر به مصرف خواهد رسـاند :یـک) نصـف مانـده ایـن وجـوه مشـترکاً بـه
خواهانها ،استارت هاوزینگ کورپوریشن ،استارت سیستمز اینک .و اسـتارت هاوزینـگ اینترنشـنال اینـک ،و دو)
نصف دیگر آن به خوانده ،دولت جمهوری اسالمی ایران مسترد خواهد شد.
ح) بدینوسیله حکم حاضر به منظور ابالغ به کارگزار امانی ،به ریاست دیوان تسلیم میشود.

الهه ،به تاریخ 30اوت 3314برابر با  07مردادماه 3100
گونار الگرگرن ـ رئیس شعبه یک
هوارد ام.هولتزمن

کورش حسین عاملی

نظر موافق

آقای عاملی با آنکه در جلسات شور پرونده و تهیه پیشنویس حکم نهایی شرکت کامل داشتند و زمـان امضـای
حکم نهایی در محل دیوان نیز به اطالع ایشان رسیده بود ،از امضای حکم خودداری کردند.
هوارد ام .هولتزمن

گونار الگرگرن
رئیس شعبه

سایر اظهارات قاضی هولتزمن راجع به خودداری قاضی عاملی از امضای حکم نهایی

بعد از جلسات استماع این پرونده در روزهای  38تا 04ژانویه 08[3322دیماه تاچهارم بهمـنمـاه  ،]3180هرسـه
داور شعبه در تاریخهای زیر جهـت شـور در پرونـده ،تشـکیل جلسـه دادنـد 04 :ژانویـه[3322چهـارم بهمـنمـاه
،]3180روزهای نهم تا 31مارس  32[ 3322تا  00اسفندماه  03،]3180ژوئن تا سوم ژوییه [هشـتم تـا  30تیرمـاه
 02 ،]3188تا  01ژوییه  03[ 3322تیر تا اول مردادماه  ]3188و  33تا  34اوت  02[ 3322تا 01مردادماه ]3188و
نسخ پیش نویس های متوالی حکم نهایی بین داوران توزیع شد و بهتفصیل مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفـت.
تغییرات حاصله در آخرین پیشنویس که منتهی به متن حکم نهایی گردید و امضـا شـد نیـز توسـط همـه داوران
شعبه مورد بحث و بررسی واقع شد.
در جلسات شور که در فاصله  02تا  04ژوییه  03[ 3322تیرماه تا دوم مردادمـاه  ]3188تشـکیل شـد ،زمـان
امضای حکم نهایی برای ساعت  0بعد از ظهر روز  31اوت  00[ 3322مردادماه  ]3188معین شـد .آخـرین هفتـه
شور از روز  33اوت 02[ 3322مردادماه  ]3188آغاز گردید .در طول این جلسات ،زمان امضـای حکـم نهـایی بـه
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ساعت  4بعد از ظهر روز 34اوت 01[ 3322مردادماه  ،]3188تغییر داده شد تا فرصت بیشتری بـرای ادامـه شـور
باشد .از کلیه داوران دعوت به عمل آمد کـه در آن سـاعت در جلسـه حضـور یافتـه و حکـم را امضـا نماینـد .در
بعدازظهر روز  34اوت [ 01مردادماه  ]3188هر سه داور شعبه حضور یافتند و چند تغییـر نهـایی را کـه در آخـرین
پیشنویس حکم پیشنهاد شده بود ،مورد بررسی قرار دادند .در پایان این جلسه ،قاضی عاملی اظهار داشـت کـه از
امضای حکم نهایی خودداری مینماید.
هوارد ام .هولتزمن

پرونده شماره 551ـ شعبه سه
حکم شماره 851ـ551ـ8
خواهان :ریالینس گروپ اینکورپوریتد
خواندگان :شرکت خدمات نفت ایران ،شرکت ملی نفت ایران و دولت جمهوری اسالمی ایران
تاریخ3100/4/07 :
حکم
حاضران

از طرف خواهان :خانم کارولین اچ .ویلیامز  ،آقای رابرت بی بارنت ،وکالی خواهان ،آقـای بلیـر فنستراسـتاک
آقای ویلیام ا .گا ،نمایندگان ریالینس گروپ اینکورپوریتد
از طرف خواندگان :آقای محمد کریم اشراق ،نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران
آقای محمد تقی نادری ،مشاور حقوقی نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران
آقای اللهیار موری ،وکیل شرکت ملی نفت ایران ،آقای عباس هاشمی ،نماینده شرکت ملی نفت ایران.
سایر حاضران :آقای دانیل ام .پرایس ،قائممقام نماینده رابط ایاالت متحده امریکا
اول) مقدمه

 .3در نوامبر  3323ریالینس گروپ اینکورپوریتد («ریالینس») خواهان ،دادخواستی علیـه سـه خوانـده :شـرکت
خدمات نفت ایران («آسکو») ،شرکت ملـی نفـت ایـران (« شـرکت نفـت») و دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران
(«ایران») در دیوان به ثبت رساند .در دادخواست مبلـغ ـ 0140108/دالر بابـت «خسـارت نقـص قـرارداد شـماره
143ـ281ـ23ـ«( »1قرارداد») منعقده بین شرکت فرعی خواهان و آسکو یا به فرض دیگر بابـت «خـدمات ارائـه
شده ...و هزینههای ...متحمله در رابطه با ارائه خدمات مزبور» مطالبه شده بود .در دادخواست بهره و هزینـههـای
خواهان بابت داوری نیز مطالبه شده بود.
 .0کلیه طرف ها لوایح خود را درباره جمیع جهات پرونده حاضر تسلیم نمودند و جلسه استماعی در  34ژانویـه
 04[ 3328دیماه  ]3184در دیوان تشکیل گردید.

411

 مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده /جلدهشتم

دوم) موضوعات شکلی
الف) ثبت بعد از موعد لوایح

 .1در  31ژانویه  01 [ 3328دیماه  ]3184یـک روز قبـل از جلسـه اسـتماع ،خواهـان چهـار شـهادتنامه :یـک
شهادتنامه از هریک از آقایان کارلتون و بارنت و دو شـهادتنامه از آقـای فنسـتر اسـتاک بـه دیـوان تسـلیم کـرد.
شهادتنامه آقای بارنت منحصراً مربوط به هزینههای داوری است ،ولی سـه شـهادتنامه دیگـر دربـاره موضـوعات
ماهوی و تابعیت خواهان میباشد .در جلسه استماع خواندگان به پذیرش شهادتنامههای مذکور به دلیل ثبت بعد از
موعد آنها اعتراض کردند .برای آنکه نسبت به خواندگان بیعدالتی نشده باشد ،دیوان در جلسه استماع تصـمیم
گرفت که شهادتنامههای کارلتون و فنستر استاک را در آن مرحله از رسیدگی نپذیرد .دیوان شهادتنامه بارنت را به
این دلیل که منحصراً مربوط به هزینههای داوری و در نتیجه در آن مرحله مؤخر از رسیدگی قابـل تسـلیم اسـت،
پذیرفت .به همان دلیل دیوان شهادتنامه تکمیلی آقای بارنت را که در دهم آوریل  03[ 3328فروردینمـاه]3180
ثبت شده و نیز صرفاً به هزینههای داوری مرتبط بود ،پذیرفت.
ب) ادعای جدید

 .7خواهان در جلسه استماع ادعای جدیدی بابت مبلغ ـ 300320/دالر عدمالنفع ادعایی مطرح کرد .نظر به اینکه
خواهان موضوع را دیر مطرح کرده ،خواندگان برای تسلیم پاسخ به ادعا فرصتی نداشتهاند .بنابراین ،دیوان ادعـای
حاضر را به دلیل این که دیر اقامه شده ،رد میکند.
سوم) صالحیت
الف) نسبت به طرفین

 .1خواهان مدعی است که دیوان طبق مفاد بند  3ماده دو و بند  0ماده هفت بیانیه حـل و فصـل دعـاوی بـرای
رسیدگی به ادعای وی به عنوان ادعای غیرمستقیم شرکت فرعی وی که در انگلستان و ایرلند شمالی تشکیل شده
و موجودیت دارد ،صالح است.
 .0خواهان مدعی است که اینبوکن اینترنشنال لیمیتد («اینبوکن») به این دلیل که طـرف قـرارداد بـا آسـکو
می باشد ،صاحب بالفصل ادعا است؛ ولی خوانده ،شرکت نفت اظهار میدارد که قرارداد مورد بحـث بـین آسـکو و
«اینبوکن اینترنشنال کانسالتنتس» بوده و بنابراین ،ادعا از ناحیه طرف صحیحی اقامه نشده است.
 .4دیوان مالحظه میکند که در بخش یک قرارداد از اسکو و «اینبوکن اینترنشنال کانسـالتنتس» بـهعنـوان
طرفین قرارداد نام برده شده ،ولی در بند  3/0قرارداد قید شده که برخی اسناد منـدرج در قـرارداد ،از جملـه اصـل
پیشنهاد مناقصه خواهان «مجتمعاً» تشکیلدهنده کل قرارداد بین طرفین محسـوب مـی گردنـد» .سـند پیشـنهاد
مناقصه بهروشنی توسط دبلیو .ا .گا ،از طرف «اینبوکن اینترنشنال لیمیتد» امضا شده است .خواهان در توضیح این
تناقص ظاهری ،در ل وایح خود اظهار داشت که اینبوکن اینترنشـنال کانسـالتنتس نـامی اسـت کـه بعضـی اوقـات
اینبوکن تحت آن عنوان «عمل میکند» و هر دو نام یک واحد است .دیوان متقاعد گردیده که همانطور که ادعا
شده طرف قرارداد واقعاً اینبوکن بوده است.
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 .1همچنین برای دیوان محرز شده است که اینبوکن یک شرکت انگلیسی است که در چهارم مـه 34[3382
اردیبهشت ماه  ]3113تشکیل شده و شرکت انگلیسی دیگری به نام اینبوکن لیمیتد ،مستقیماً یا از طریق مالکیـت
منافع سهام ،صاحب تمامی اینبوکن است.
 .3مدارک تسلیمی همچنین نشان میدهد که اینبوکن لیمیتد در  00مارس [ 3318پنجم فروردینماه ]3130
تشکیل شده و از آن تاریخ «به طور مستمر و بدون وقفه» موجودیت داشته است .برای دیوان محرز شده است که
شرکت امریکایی ریالینس ورلد ترید کامپنی لیمیتد در کلیه اوقات ذیربط مالک کلیه  004000222سـهم صـادره و
در جریان اینبوکن لیمیتد به استثنای  4/222سهم آن بوده اسـت .در مـورد ایـن  4/222سـهم باقیمانـده ،دیـوان
متقاعد گردیده که  0/022سهم از این تعداد به طور امانی در مدت ذیربط برای ریالینس ورلد ترید کامپنی لیمیتد
نگاهداری میشده و قسمتی از  3022سهم دیگر به طور امانی برای لیسکو ورلد تریـد کـامپنی لیمیتـد و قسـمتی
دیگر برای ریالینس کانسالتینگ گروپ اینکورپوریتد که به ترتیب شرکتهای سـلف و جانشـین ریالیـنس ورلـد
ترید کامپنی لیمیتد بودهاند ،نگاهداری میشده است .بنابراین ،تمامی سهام صادره و در جریان اینبـوکن لیمیتـد در
کلیه اوقات ذیربط مستقیماً یا از طریق مالکیت منافع سهام ،متعلق به ریالینس ورلد ترید کامپنی لیمیتد (یا سـلف
یا جانشین آن) بوده است.
 .31دیوان همچنین متقاعد گردیده که خود ریالینس ورلد ترید کامپنی لیمیتد ،طبـق گـواهیهـای تشـکیل
شرکت و سایر اسناد شرکت در  32مه  02[ 3382اردیبهشت ماه  ]3142در ایالت دلهور تشکیل شده و مدتی قبل
از 12سپتامبر [ 3323هشتم مهرماه  ]3102خواهان مالک تمامی سهام صادره و در جریـان ریالیـنس ورلـد تریـد
کامپنی لیمیتد بوده است .دیوان همچنین نتیجه گرفته است که در آن تاریخ ،خواهان این سـهام را جـزء سـرمایه
ریالینس کانسالتینگ گروپ اینکورپوریتد منظور داشته و در  03اکتبر  03[ 3322مهرمـاه  ]3103ریالیـنس ورلـد
تریدینگ لیمیتد در ریالینس کانسالتینگ گروپ اینکورپوریتد ادغام گردیده است.
 .33همچنین محرز است که ریالینس کانسـالتینگ گـروپ اینکوپوریتـد در تـاریخ هفـتم فوریـه 32[ 3324
بهمنماه  ]3100در ایالت دلهور ایاالت متحده تشکیل گردیده و از تاریخ تأسیس ،شرکت فرعی کامالً متعلـق بـه
خواهان بوده و همین وضع پس از تجدید سازمان شرکت که در هشتم ژانویه  32[ 3320دیماه  ]3182صـورت
گرفت ادامه داشته است.
 .30باالخره مدارک تسلیمی نشان میدهد که شرکت خواهان نیز در ایالت دلـهور بـه ثبـت رسـیده و در 04
ژوئن [ 3380سوم تیرماه  ]3144تشکیل شده و از آن تاریخ تاکنون موجودیت داشته است .مدارک همچنین ثابـت
میکند که در کلیه اوقات ذیربط ،بیش از  32درصد سهامداران مذکور در لیست سهامداران خواهان «دارای نشانی
در ایاالت متحده» بودهاند .بهعالوه ،مدارک ثابت میکند که در سال  13/1 ،3323درصد سهام صادره و در جریان
خواهان متعلق به سهامدارانی بود که مالک  0درصد یا بیشتر سهام و دارای نشانی در ایاالت متحده بودهاند و در
سال  00/30 ،3323درصد این سهام در دست چنین سهامدارانی بوده است.
 .31دیوان نتیجه می گیرد که مدارک تسلیمی خواهان حائز شرایط صالحیتی مندرج در بیانیـه حـل و فصـل
دعاوی میباشد (رجوع شود به :دستور مورخ  02دسامبر  03[ 3320آذرمـاه  ]3183صـادره شـعبه یـک دیـوان در
پرونده شماره  ،18فلکسی وان لیسینگ اینکورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران ،که در 1 Iran- U.S. C.T.R.

413

 مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده /جلدهشتم

 455به طبع رسیده و نیز دستور مورخ  03ژانویه [ 3321اول بهمنماه  ]3183صادره شعبه یک دیوان در پرونـده
 ،34جنرال موتورز کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایـران کـه در  3 Iran-U.S. C.T.R. 1بـه چـاپ رسـیده
است).
 .37طرفین توافق دارند که دیوان نسبت به خواندگان ایران و شرکت نفت صالحیت دارد.
 .31خواندگان این سؤال را مطرح میکنند که آیا میتوان شرکت نفت را مسئول تعهدات آسکو که از قـرارداد
(منعقده بین آسکو و خواهان) ناشی میشود ،دانست یا خیر .دیوان معتقد است که نظـرات دیـوان عمـومی در ص
 03قرار اعدادی شماره 41ـ 32دیوان عمومی در پرونده اوایل فیلد آو تگزاس اینکورپوریتد و جمهــوری اسـالمی
ایران (نهـــم دسامبر3320ـ [ 32آذرماه  )]3183کـه در  1 Iran-U.S. C.T.R. 347,362بـه طبـع رسـیده،
مبنی بر اینکه شرکت نفت جانشین بالفعل «حقوق و تعهدات آسکو» میباشد ،جواب این سؤال است.
ب) موضوعات مربوط به ارزش ادعا

 .30خواندگان با اشاره به بند  1ماده سه بیانیه حل و فصل دعـاوی اظهـار مـیدارنـد کـه ارزش ادعـا کـمتـر از
ـ 0020222/دالر است .بنابراین باید توسط دولت ایاالت متحده امریکا اقامه میشد و به صورتی که مطـرح شـده
قابل استماع در دیوان نیست.
 .34خواهان در پاسخ اظهار میدارد که اوالً ارزش ادعا در واقع بـیش از ـ 0020222/دالر اسـت ،زیـرا بهـره
متعلقه قبل و بعد از صدور حکم باید به اصل مبلغ مورد مطالبه افزوده شود .ثانیـاً خواهـان اظهـار مـیدارد کـه در
موقع طرح ادعای حاضر ادعای دیگری به مبلغ ـ 2220118/دالر در پرونده شماره  32بـه ثبـت رسـانده و گرچـه
ادعای حاضر با ادعای مطروح در پرونده شماره  32ادغام نشده و پرونده شماره  32نهایتاً به دلیل فقد صالحیت رد
شد (ریالینس گروپ اینکورپوریتد و شرکت ملی نفت ایران ،حکم شماره 30ـ32ـ( 0هشـتم دسـامبر 3320ــ[32
آذرماه  ،]3183جمع مبلغ ادعاهای خواهان در دیوان در موقع طرح بیش از میزان ـ 0020222/دالر مقرر در بیانیـه
حل و فصل دعاوی بوده و در نتیجه ،رسیدگی به ادعاهای حاضر موجه میباشد.
 .31هرچند که بهره مورد ادعا نسبت به ارزش ادعا ایجاد ابهام مینماید ،دیوان استدالل خواهان را مبنـی بـر
این که بهره مورد ادعا باید در تعیین ارزش ادعا ملحو گردد تا منظور بند  1ماده  1بیانیـه حـل و فصـل دعـاوی
احراز شود ،رد مینماید .در مورد موضوع ادغام ادعاها ،دیـوان متـذکر مـیشـود کـه دیـوان عمـومی در بیسـت و
چهارمین نشست خود در تاریخ  32دسامبر  02[ 3323آذرماه  ]3182مقرر داشت که چند ادعای ثبـت شـده یـک
خواهان واحد «از لحا ثبت» قابل ادغام میباشند .در نتیجه واضح است که ادعاهای مطروح توسـط خواهـان در
دیوان در موقع ثبت طبق تصمیم دیوان عمومی قابل ادغام بود .خواهان هیچ دلیلـی بـرای آنکـه چـرا از دیـوان
تقاضای چنین کاری نکرد ،ارائه نداده است .معهذا دیوان متذکر میشود که وقتی تشخیص دهد که ادغـام ادعاهـا
ضروری است معموالً از خواهانها دعوت میکند که برای ادغام ،از دیوان کسب اجازه کننـد .گرچـه مـیبایسـت
چنین دعوتی در این پرونده به عمل میآمد ،ولی به عمل نیامده است .با توجه به جمیع شرایط و اوضاع و احـوال
پرونده حاضر ،دیوان نتیجه میگیرد که رد ادعای حاضر صرفاً به چنین دلیلی ،غیرمعقول و غیرعادالنه خواهد بود.
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چهارم) ادعا
الف) ماهیت
 .3سابقه قراردادی

 .33بحثی نیست که در حدود مارس  ،3322نمایندگان آسکو با اینبوکن در لندن تماس گرفتند تا برای شرکت در
مناقصه یک قرارداد خدمات پیشنهاد بدهد .ایـن خـدمات شـامل حسابرسـی و نظـارت برخـی جنبـههـای پـروژه
ساختمانی آسکو بود که در آن زمان در منطقه پازنان در جنوب ایران در دست اجـرا بـود («پـروژه پازنـان») .ایـن
پروژه طرح عظیمی بود که مشتمل بر ساختمان واحدهای خط لوله گاز در دو محل میشد و پیمانکار کـل پـروژه
یک شرکت امریکایی به نام فلور اینترنشنال اینکورپوریتد («فلور») بود .به نظر مـیرسـد کـه هزینـههـای پـروژه
پازنان ،از زمان تجهیز ،خیلی بیش از پیشبینی فلور و آسکو شده بـود و بنـابراین ،آسـکو مـیخواسـت یـک تـیم
متشکل از کارشناسان متخصص در چند رشته استخدام کند تا هزینههای گذشته و جاری پروژه پازنـان را بررسـی
نموده و اضافه مطالبات و اشتباهات صورتحسابهایی را که آسکو قبالً پرداخته بود تعیین و آن اضافه پرداختها و
اشتباهات را اثبات کند تا آسکو بتواند جمـع آن مبلـغ را از فلـور پـس بگیـرد .همچنـین تـیم وظیفـه داشـت کـه
روشهایی برای کنترل صحیح هزینهها در آینده ایجاد نماید.
 .01آسکو از اینبوکن دعوت نمود تا در مناقصه قـرارداد ،پیشـنهاد بدهـد و اینبـوکن در  02آوریـل 13[3322
فروردینماه  ] 3102پیشنهاد خود را تسلیم نمود .پیشنهاد مزبور عبارت بـود از یـک طـرح کـار کـه طبـق آن کـار
پیش بینی شده به سه مرحله تقسیم میشد .آسکو تصمیم گرفت قرارداد را به چند شرط بـه اینبـوکن اعطـا کنـد.
طرفین در  30ژوییه  03[ 3322تیرماه  ]3102قولنامهای («قولنامه») امضا کردند .در این قولنامه ذکر شده بود که
آسکو قصد دارد با اینبوکن قراردادی منعقد کند که نهایتاً منعقد گردید و ضمن سایر شروط در آن قید شده بود که:
حدود کار شا مل مرحله یک کار مندرج در پیشنهاد شما نبوده و براساس مذاکراتی خواهد بود که در روز چهارشنبه
 37تیرماه [ 0012پنجم ژوییه  ]3322در اهواز و در روز شنبه  32تیرمـاه [ 0012هشـتم ژوییـه  ]3322در تهـران
انجام شد.
انتصاب شما مشروط بر این است که اینبوکن یک رهبر گروه و سایر پرسنل اصلی برای کار تعیـین کنـد کـه
مورد قبول آسکو باشند .بدینوسیله از شما درخواست میشود که اسامی و مشـاغل پیشـنهادی گـروه اولیـه را در
اختیار ما بگذارید تا قبل از شروع خدمات ،مورد تصویب ما قرار گیرد .پس از آن شما می توانید به محض تصـویب
کتبی ما کار تجهیز را آغاز نمایید .هزینههایی که به موجب مجوز این نامـه متحمـل مـیشـوید بایـد بـه تناسـب
احتیاجات ما معقول باشد و ما حق خاتمه دادن به اختیاراتی را که به موجب این نامه به شـما داده شـده و در هـر
موقع برای خود حفظ می کنیم که در آن صورت ،مسئولیت ما محدود خواهد بود به جبران هزینههای معقولی کـه
متحمل شدهاید.
 .03به نظر می رسد که اینبوکن دست به کار انتخاب پرسنل مـورد نیـاز گردیـد و در ایـن ضـمن قـرارداد در
جریان انعقاد بود .آسکو و اینبوکن نهایتاً قرارداد را به ترتیب در پنجم دسـامبر  34[3322شـهریور  ]3102و سـوم
اکتبر  33[ 3322مهرماه  ]3102امضا کردند.
 .00در بند  3/1قرارداد تاریخ اجرا از  30ژوییه  03[3322تیرماه  ]3102تعیین شـده بـود و خـدماتی کـه بـه
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موجب این قرارداد باید انجام میشد و طبق بند  3/2قرار بود ظرف مدت دوازده ماه تکمیل شود ،در بند 32قرارداد
توصیف شده بود که نکات مهم آن عبارتند از:
 .31/1/3خدمات گروه ناظر چند مهارتی برای کمک به گروه فعلی شرکت در این پروژه مراقبت و نظارت بر کـار
پیمانکاران ساختمانی در مرحله ساختمان واحدهای گاز طبیعی مایع  322و 3222در پازنان در جنـوب ایـران الزم
است .این گروه موظف است اعمال خاص مراقبت و نظارت و تحقیق در مورد جنبههای اداری ،قـراردادی ،مـالی،
استفاده و بهرهبرداری از مصالح انجام داده و کمکهای الزم را به گروه طرح شرکت بدهد.
 .31/1/0یکی از هدفهای عمده گروه ناظر این خواهد بود که توصیههایی راجع به کاهش هزینههای قابـل
بازپرداخت برای عملیاتی که پیمانکاران اصلی ساختمانی به حساب شرکت انجام میدهند ،بدون اینکـه لطمـهای
متوجه زمانبندی تکمیل کار گردد ،ارائه نمایند.
 .31/1/1این گروه از یک مدیر برای تمام خدمات ارائه شده ،مهندسان مناسب دارای چنـد رشـته تخصـص،
کارشناسان کمیت ،حسابداران و امثال آنان تشکیل خواهد شد .گروه در محوطه طرح مستقر خواهد شد ،ولی الزم
است که گهگاه طبق الزام کارهای در دست اجرا به دفاتر مرکزی پیمانکاران ساختمانی در تهران ،اهـواز ،آبـادان و
احتماالً به هلند مسافرت نماید.
در سایر قسمتهای بند  32قرارداد ،روشهای مختلفی که وظایف محوله بایـد طبـق آنهـا انجـام مـیشـد
بهتفضیل بیان شده است.
 .01طبق بند 4قرارداد ،قرار بود آسکو در ازای تأمین این گروه ناظر («گروه») براساس نرخ واحد ماهانه برای
هر عضو گروه ،مبلغی بـه اینبـوکن بپـردازد .طبـق آن بنـد ،گـروه مزبـور حـداکثر از یـک نفـر بـرای هریـک از
«مهارتهای» چهاردهگانه مذکور در فهرست تشکیل میشد .در این بند ،نرخ واحد روزانه و نرخ اضافه کار هریک
از اعضای گروه نیز تعیین شده بود.
 .0تأیید صورتحسابها

 .07ادعای مطروح در پرونده حاضر بابت پرداخت بهای انجام خدماتی است که طبق شش صورتحساب در مدت
بین سپتامبر  3322تا پایان فوریه  3323ارائه شده است .خواهان ضمن سایر مدارک ،به نامه مورخ  00اکتبر3323
[سوم آبانماه  ]3102آقای آلمارک ،مدیر ساختمان پروژه پازنان آسکو («تأییدیه») استناد میکند .عنوان این نامـه
تأییدیه «گاز مایع طبیعی پازنان  322و 3222ـ اینبوکن» و متن آن چنین است:
بدینوسیله گواهی مـی شـود کـه اینجانـب بـه عنـوان مـدیر سـابق سـاختمان آسـکو در پـروژه فـوقالـذکر
صورتحساب هایی را که ریز اقالم آن در ذیل آمده ،در مورد کاری که اینبوکن انجام و خدماتی که ارائه داده ،تأیید
مینمایم.
دیوان مالحظه میکند که این صورتحسابها با صورتحسابهای مورد اختالف در پرونده حاضر مطابقت دارد.
 .01خواندگان قبول ندارند که چنین تصویبی توسط یک مقام مجـاز آسـکو بـه عمـل آمـده باشـد .در مـورد
تأییدیه ،شرکت نفت به شهادتنامه آقای آلمارک استناد میکند که نامبرده در آن اظهار میدارد:
من یک چنین نامهای را ننوشتهام و اصالً اطالع ندارم که چرا در آن زمان میبایست از امارات متحـده عربـی بـه
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آسکو در اهواز نامه بنویسم ،بدون اینکه در بادی امر طی نامهای از اینجانب تقاضا شده باشـد صورتحسـابهـای
«اینبوکن» را گواهی نمایم .یک نسخه از چنین تقاضایی چنانچه وجود داشته باشد شاید بتواند تا حدودی موضوع
را روشن نماید.
 .00دیوان مالحظه می نماید که طرفین از مکاتبات و اقدامات آقای آلمارک در آن زمـان چنـد مـورد را نقـل
کردهاند .نظر به اینکه نامبرده بعداً شرحی نوشته که حداقل با قسمتی از اظهارات قبلی او متناقض میباشـد ،الزم
است که اظهارات وی دقیقاً مورد تحلیل قرار گیرد .همچنین باید توجه داشـت کـه آقـای آلمـارک شخصـاً بـرای
شهادت در جلسه استماع حضور نیافت.
 .04در مورد تأییدیه مورد اختالف ،بحثی نیست که آقای آلمارک در موقع تحریر آن دیگر در استخدام آسـکو
نبوده است .بهعالوه ،تأییدیه خالف شهادت بعدی وی میباشد .به این دالیل دیوان نتیجه میگیـرد کـه تأییدیـه
مزبور باید نادیده گرفته شود.
 .01در نتیجه دیوان باید استحقاق احتمالی خواهان را براساس سایر مدارک تسلیمی بررسی کند.
 .1آغاز اجرا

 .03مسلماً بحثی نیست که قرارداد تا سوم اکتبر  33[ 3322مهرماه  ]3102امضا نشده بود ،ولی خواهـان اظهـار
می دارد که اجرای کار گروه از ششم سپتامیر 30[ 3322شهریورماه  ]3102آغاز شده بـود .طـرفین تلویحـاً توافـق
دارند که طبق قولنامه ،به خواهان اجازه داده شده بود قبل از سوم اکتبـر  33[ 3322مهرمـاه  ]3102کـار را آغـاز
نماید ،مشروط بر آنکه آسکو قبالً پرسنل مأمور انجام خدمات را تأیید کرده باشد .موضوعات مورد اختالف مربوط
است به تاریخ این تأیید و نیز اجرای این شرایط.
 .11خواهان اظهار میدارد که وی مستحق دریافت حقالزحمه از تاریخی است که گروه وی به محل اجـرای
پروژه وارد شد و کار را آغاز کرد ،یعنی از ششم سپتامبر  30[ 3322شهریورماه  .]3102خواهان استدالل مـیکنـد
که تأیید الزم قبل از ششم سپتامبر اخذ شده بود ،هرچند که تا  38سـپتامبر  00[ 3322شـهریورماه  ]3102رسـماً
نوشته نشده بود.
 .13خواندگان قبول ندارند که خواهان بابت کاری که قبل از  38سپتامبر  00[ 3322شهریورماه  ]3102انجام
داده استحقاق دریافت حقالزحمهای را داشته باشد .خواندگان به مفاد قولنامه استناد مینمایند کـه لـزوم تصـویب
کتبی در آن قید شده است.
 .10دیوان مالحظه میکند که تأیید کتبی در نامه مورخ  38سپتامبر  00[ 3322شـهریورماه  ]3102اینبـوکن
به آسکو داده شده است .این نامه به امضای آقای گا (مدیر موقت پروژه) و خطاب به آقای آلمـارک نوشـته شـده
است .در این نامه نام و سمت هریک از «پرسنل گروه پروژه» ذکر و اشاره شده که اینبوکن «قبل از تـاریخ نامـه
حاضر رونوشتی از خالصه سوابق تحصیلی و شغلی هر کارمند و شرح وظایف مربوطه به هریک از عناوین تعیـین
شده به استثنای عنوان نویسنده به آسکو ارسال داشته است» .در نامه ذکر شده که آقای گا «صرفاً» تا زمانی کـه
آسکو نیاز داشته باشد ...و بهویژه تا موقعی که آقای راد هریس مدیر پروژه مستقر شده باشـد ،در اسـتخدام پـروژه
باقی خواهد بود» .نهایتاً در نامه قید شده است که «قبولی اعضای گروه از جانب شما فقط بـا امضـا در چهارخانـه
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ذیل برگ تأیید میشود» .در چهارخانه ذیل برگ مزبور تحت عنوان «پذیرفته شد» امضایی دیده میشود.
 .11این نامه مورخ  38سپتامبر  00[ 3322شهریورماه  ]3102نشان میدهد که آسکو ،نهتنها اعضای گروه را
تأیید نموده ،بلکه همچنین نشانگر آن است که آسکو اطالعات الزم درباره این پرسنل را قبل از  38سپتامبر3322
[ 00شهریورماه  ]3102دریافت کرده بود .عالوه بر این ،آقای آلمارک در سمت خود بهعنوان مدیر ساختمان ظاهراً
می بایست در محل پروژه در پازنان حضور میداشت .در نتیجه وی می بایست از ورود اعضـای گـروه اینبـوکن در
ششم سپتامبر  30[ 3322شهریورماه  ]3102یا حوالی آن آگاه بوده باشد .هیچ مدرکی از این زمان مبنی بـر ایـراد
آسکو به این که اینبوکن قبل از تصویب کتبی وی اجرای کار را آغـاز کـرده ،وجـود نـدارد .بـا توجـه بـه مراتـب
پیشگفته ،دیوان نتیجه میگیرد که خواهان کار موضوع قرارداد را در ششم سـپتامبر  30[3322شـهریورماه ]3102
آغاز کرده و از آن تاریخ مستحق دریافت حقالزحمه است.
 .7اجرای قرارداد طی ماه سپتامبر 3341

 .17خواهان اظهار میدارد که گروه مأمور در محل پروژه از ششم سپتامبر  30[ 3322شهریورماه  ]3102کار خود
را طبق قرارداد و به رضایت صریح آسکو انجام داد.
 .11خواهان ضمن سایر مدارک به نامه مورخ  00سپتامبر [ 3322سوم مهرماه  ]3102استناد میکند که آقای
هریس ،مدیر پروژه اینبوکن به آقای آلمارک نوشته و طرح عملیاتی را که باید به زودی شروع شود اجمـاالً شـرح
داده و تصویب آقای آلمارک را درخواست و کسب کرده است .تصویب این عملیات طی نامـه مـورخ  08سـپتامبر
[چهارم مهرماه] آقای آلمارک و خطاب به اینبوکن ،تأیید گردید و حسب ادعا پس از آن کـار طبـق برنامـه پـیش
رفت و اینبوکن همراه نامه مورخ نهم اکتبر  32[ 3322مهرماه ]3102یک سند  13صفحهای تحت عنوان اولـین
گزارش اینبوکن (یا «مجلد اول») به آقای آلمارک تسلیم کرد .در این گزارش به طور کلی از«شـرح کـار و مـدت
پیشبینی شده عملیات مذکور در گزارش طبق مذاکرات قبلی» بحـث شـده اسـت .در تـاریخ  30اکتبـر0.[ 3322
مهرماه  ]3102آقای گا نامهای خطاب به آقای آلمـارک نوشـت و در آن پـس از اشـاره (در پـاراگراف چهـارم از4
پاراگراف) به اولین گزارش ،اشعار داشت که «چنانچه ظرف  4روز خبـری از آسـکو دریافـت نکنـیم چنـین تلقـی
خواهیم کرد که طبق شرح مجلد  3خود باید به کار ادامه دهیم» .آقای آلمارک  3روز بعد یعنی در  03اکتبر 3322
[ 03مهرماه  ]3102در پاسخ خود تصریح نمود که «وصول نامه فوقالذکر شما (مورخ  30اکتبر 3322ـ 02مهرمـاه
 )3102را اعالم میکنیم و نظرات شما در بندهای 4ـ 3آن نامه مالحظه شده و مورد تأیید است».
 .10شرکت نفت گرچه به این مدرک همزمان ایرادی ندارد ،معهذا اظهار میدارد که این گزارش مورد قبـول
واقع نشده بود .شرکت نفت به اظهارات آقای آلمارک استناد میکند که به نحو دیگری تأیید نشده و حاکی از این
است که این گزارش «به دلیل نارساییها و لحن آن پذیرفته نشد» .خواندگان همچنین اظهار میدارند که خواهان
قرارداد را رعایت نکرد؛ زیرا اولین گزارش صریحاً متضمن کاری بـود کـه در «طـرح کـار» تسـلیمی اینبـوکن در
پیشنهاد مناقصه خود بهعنوان «مرحله یک» نام برده شده ،در حالی که در قولنامه مرحله یک صریحاً مستثنا شده
بود.
 .14خواهان توضیح داده که کاری که ابتدا به عنوان مرحله یک مقدماتی و جداگانه پیشنهاد شده برای اجرای
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قرارداد ضروری بود ،هرچند که طبق مفاد قولنامه قرار نبود یک مرحله زمانی متمایز و جدا از سـایر کارهـای الزم
محسوب شود.
 .11دیوان مالحظه میکند که در قولنامه همچنین به مذاکراتی در اهواز و تهران اشاره شده است [رجوع شود
به :بند  02فوق] .دیوان معتقد است که توضیح خواهان در مورد استثنای مرحله یک معقول است و ایـن موضـوع
جزء موار دی بوده که طرفین طی مذاکرات خود در اهواز و تهران درباره آن بحث و توافـق کـرده بودنـد .در هـر
حال ،مدارک مربوط به آن زمان ثابت میکند که آسکو مفاد اولین گزارش را از این لحا کـه مطـابق بـا قـرارداد
بوده ویا از لحا اینکه به منزله شرح کار اضافی یا کار دیگری بوده که حسب توافق ،خواهان باید انجام میداده،
تصویب کرده است.
 .1اجرای قرارداد طی ماه اکتبر 3341

 .13یکی از موضوعات مورد اختالف مربوط است به استخدام آقای جی .ا .شیلتون در گروه اینبـوکن .نـام آقـای
شیلتون در نامه مورخ  38سپتامبر 00[3322شهریورماه  ]3102به عنـوان یکـی از افـراد مـورد تأییـد آسـکو دیـده
میشود .خواندگان اظهار میدارند که آقای شیلتون از سوم اکتبر  33[ 3322مهرماه  ]3102از پروژه «اخراج» شده
بود .خواندگان در تأیید ادعای خود به نامه مورخ پنجم اکتبر  31[ 3322مهرماه  ]3102آقای آلمارک بـه آقـای آر.
هریس استناد می کنند .عنوان این نامه «آقای جی .ا .شیلتون» بوده و ضـمن سـایر موضـوعات مشـعر اسـت بـر
اینکه:
بدین وسیله تصمیم خود را در مورد درخواست انتقال آقای جی .ا .شیلتون در اسرع وقت ممکن از ایـن پـروژه
که پس از مالقات مقدماتی آقای آر .هریس از آن شرکت با آقای ک .کلـرک از فلـور کانتیننتـال لیمیتـد در
حضور آقایان استنلی (آسکو) ،کینزلی و بنتون (فلور) در سوم اکتبر  33[3322مهرمـاه  ]3102بـه عمـل آمـد،
تأکید میکنم.
....
به دلیل خاتمه خدمت اخیر آقای شیلتون از فلور یوروپ ،ماهیت سمتی که نامبرده در آن سازمان داشته و نیاز
به حفظ حداکثر همکاری پیمانکار ما فلور کانتیننتال لیمیتد ،در سراسـر مـدت اشـتغال شـما و بـرای ایـنکـه
بهترین نتایج در این مورد عاید شما شود ،معتقدم که وجود آقای شیلتون در گروه شما به اعتبار شما و به اجرا
و منظور از هدف نهایی ما لطمه خواهد زد.
خواندگان اظهار می دارند که استخدام آقای شیلتون نقض بند  2/32/3قرارداد بود کـه مقـرر مـیکـرد آسـکو
« برای احراز شغل در گروه فقط کسانی را قبول خواهد کرد که از بین کارمندانی انتخاب شده باشند کـه اقـالً
دو سال برای پیمانکار (اینبوکن) در شغل مناسبی خدمت کرده باشند».
 .71خواهان غیر از حفظ ادعای خود بابت حقالزحمه کار آقای شیلتون ،اظهارات خواندگان در این قسـمت را
تکذیب نکرده است.
 .73بحثی نیست که آسکو مأموریت اولیه آقای شیلتون را تصویب نموده بود .در نتیجـه ،خوانـدگان از طـرح
ادعای نقض قرارداد از ناحیه خواهان درخصوص صالحیت آقای شیلتون ممنوع هستند .همچنین واضح است کـه
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قرارداد به طور یکجانبه به آسکو حق نمیداد که هیچیک از افراد مأمور از طـرف اینبـوکن را اخـراج کنـد .معهـذا
دیوان براساس مدارک تسلیمی نظر میدهد که حداقل تا سوم اکتبر  33[3322مهرماه  ]3102به اینبـوکن اطـالع
داده شد که حضور آقای شیلتون برای آسکو ایجاد مسأله کرده بود .هرچند که اینبوکن طبـق قـرارداد متعهـد بـه
اخراج آقای شیلتون نبود ،دیوان نمی تواند فرض کند که اینبوکن که با چنین اخطـاری روبـهرو شـده بـود ،بـدون
موافقت بعدی با آسکو آقای شیلتون را در گروه خود نگاه میداشت .معهذا قابل ذکر است کـه غیـر از نامـه آقـای
آلمارک در مدارک تسلیمی هیچیک از طرفین ،دیگر هیچ اشارهای به این حادثه نشده اسـت .بـا توجـه بـه جمیـع
جهات ،دیوان باید نتیجه گیرد که هرچند آسکو بدواً ممکن است در این مورد شکایتی کرده باشد ،ولی صرف ادامه
کار آقای شیلتون در پروژه نشانه این است که این موضوع بعداً بین آسکو و اینبوکن حل شده بوده است.
 .70در مورد عملکرد کلی اینبوکن طی ماه اکتبر ،آقای گا اظهار داشته است که اینبوکن گزارش دومی تسلیم
نمود که آن هم حسب ادعا با پرسنل آسکو مورد بحث واقع شده و آنان «اظهار رضایت» نموده و برنامههای بعدی
را تصویب کرده اند .آقای آلمارک با عباراتی که تا حدودی مبهم است ،تلویحاً وصول این گزارش توسـط آسـکو را
تأیید کرده است .آقای آلمارک همچنین اظهار داشته است که «در یادداشـت روزانـه ویـا در خـاطره خـود چیـزی
نمییابم که خودم شخصاً یا یکی از کارمندان من در محل از کوششهای گروه نظارت اظهار رضایت کرده باشد»
و قبول ادعای خواهان «دشوار است».
 .71دیوان متذکر میشود که در قرارداد الزامات دقیقی برای تسلیم یا تصویب گزارشها بهطور ماهانه یا غیـر
آن تعیین نشده است و شرکت نفت ادعا نمیکند که قرارداد ،کار موضوع گزارش دوم را درذبر نمـیگرفتـه اسـت.
دیوان با توجه به همه جهات موضوع معتقد است که مدارک حـاکی از ایـن اسـت کـه آسـکو واقعـ ًا گـزارش دوم
اینبوکن را دریافت کرده است .به نظر دیوان چون هیچ اظهار [عدم] رضایتی از طرف آسـکو نسـبت بـه عملکـرد
اینبوکن در آن زمان وجود ندارد ،این امر تلویحاً به منزله تصویب کار اینبوکن طی ماه اکتبر بوده است.
 .0اجرای قرارداد تا  03نوامبر ( 3341هشتم آذرماه )3114

 .77شرکت نفت اظهار میدارد که اینبوکن در ماه نوامبر 3322کار خود را به نحـو رضایتبخشـی انجـام نـداده و
برای اثبات آن ،به نامه مورخ  02نوامبر  03[ 3322آبانماه  ]3102آقای آلمارک به آقای ا .جی .استون از اینبوکن
استناد میکند که نوشته است «ما از (کوششهای) شرکت شما طی چند هفته گذشته راضی نبـودهایـم و از شـما
درخواست می کنیم بدون تأخیر بیشتر و به خاطر منافع متقابل ما در اصالح این وضع اقدام نمایید» .در نامـه بـه
این موضوع که «در حال حاضر فقط دو نفر از طرف اینبوکن در محل پروژه هستند» و اینکه آقای هریس ،مـدیر
پروژه «از  38اکتبر  04[ 3322مهرماه  ]3102در محـل نبـوده» و ایـنکـه «کارمنـدان اضـافی الزم» هنـوز وارد
نشدهاند ،اعتراض شده است.
 .71خواهان اظهار می دارد که طی این ماه کار خود را به نحو رضایتبخشی انجام داده است .آقای گـا اظهـار
داشته است که گزارش سومی در شرح فعالیتهای اینبوکن طی ماه نوامبر  3322تهیه شده بود .خواهان همچنین
اظهار میدارد که آقای هریس با تأیید آسـکو از  38اکتبـر  04[3322مهرمـاه ]3102بـرای سـفر بـه انگلسـتان و
مصاحبه با کارمندان احتمالی آتی و سپس رفتن به دفاتر فلور در هارلم هلند و اجرای کار قرارداد به خارج از ایـران
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رفته بود .در فرض دیگر ،تا جایی که موضوع عدم اجرای رضایتبخش کار خواهان طی مـاه نـوامبر  3322مطـرح
است ،وی اظهار میدارد که این امر در نتیجه حالت فورسماژور بوده است .هرچند خواهان رسماً به آسـکو اخطـار
نکرد که به فورسماژور استناد میکند ،خواهان اظهار میدارد که آسکو از مشکالت اینبوکن آگاه بود و بـه آنهـا
اذعان داشته است .خواهان خاطرنشان می نماید که ارتباطات بین ایران و انگلستان طی مـاه نـوامبر  3322چنـان
نامنظم و غیرقابل اعتماد بود که گویی عمالً وجود نداشت و در خطوط بینالمللی و داخلی نیز شـرکت هواپیمـایی
در حال اعتصاب بود .در نتیجه ،طبق ادعای خواهان ،پرسنلی که در حال گذرانـدن مرخصـی اسـتحقاقی خـود در
انگلستان بودند و نیز پرسنل جدیداالستخدام اضافی ،در یافتن وسیله حمل و نقل هوایی با مشکالت جدی روبهرو
بودند .بهعالوه ،طبق اظهار خواهان ،اینبوکن در تحصیل اجازه کار الزم بـرای پرسـنل خـود بـا مشـکالت جـدی
روبهرو بود.
 .70در مورد اظهارات خواهان درباره آقای هریس ،دیوان معتقد اسـت کـه آسـکو از سـفر آقـای هـریس بـه
انگلستان اطالع داشت و در حقیقت آن را تصویب کرده بود .با اینکه آقای هریس در آن موقع از دفاتر فلور دیدن
نکرد ،معهذا به نظر دیوان آقای هریس در آن موقع مشغول انجام کارهای دیگری از طرف آسکو بود .دیوان معتقد
است که این امر همچنین ثابت شده است که تأخیرهای مربوط به مراجعت پرسنل اینبـوکن و تجهیـز کارمنـدان
جدیداالستخدام ،به دالیلی خارج از کنترل اینبوکن بوده است .بدین قرار دیوان نتیجه مـیگیـرد تـا حـدودی کـه
اینبوکن در اثر نداشتن تعداد کافی پرسنل حاضر در محل ،قرارداد را اجرا نکرده به دلیل فورسماژور معـذور بـوده
است.
 .74دیوان مالحظه میکند که در سوابق موجود ،اعم از همزمان ویا در موقع دیگر ،ادعایی از طرف خواندگان
مطرح نشده که کاری که پرسنل حاضر در محل عمالً انجام میدادنـد رضـایتبخش نبـوده اسـت .دیـوان از نبـود
اعتراض در این مورد چنین استنباط میکند که آسکو کار انجام شده را تصویب کرده است.
 .4تخلیه پرسنل از محل پروژه در  03نوامبر [ 3341هشتم آذرماه ]3114

 .71بحثی نیست که در پایان نوامبر  3322کلیه پرسنل اینبوکن که در آن هنگام در ایران بودنـد از کشـور تخلیـه
شده بودند .طبق مدارک مربوط به آن زمان ،برای دیوان همچنین محرز اسـت کـه اینبـوکن از  03نـوامبر 3322
[هشتم آذرماه  ]3102دیگر در محل پروژه در پازنان حضور نداشت (رجوع شود به :بند 03زیر).
 .73خواهان اظهار میدارد که اوضاع ناآرام ایران در آن زمان موجب این تخلیه شده بود .طبق اظهار خواهان،
از 30نوامبر  04[ 3322آبانماه  ]3102به بعد «وضع امنیتی بهسرعت رو به وخامت رفت» .آقای گا اظهـار داشـته
است که به کمپ محصور محل اداره مرکزی پروژه هجوم به عمل آمد.
 .11خواندگان در این مورد مواضعی اتخاذ کردهاند که تا حدودی متناقص است .طبق تلکسهای مربـوط بـه
آن زمان که مورد انکار واقع نشده ،آقای آلمارک تأیید و قبول کرد که «صالح این است کـه تـا بـه شـما اطـالع
ندادهایم کارمندی اعزام نکنید»؛ زیرا «در حال حاضر مسافرت در داخل کشور دشوار و غیرمطمئن اسـت» .معهـذا
آقای آلمارک در یک اظهاریه کتبی تسلیمی به دیوان اظهار داشته است که «هیچ مشکل امنیتـی عمـدهای در آن
زمان وجود نداشت» .طبق اظهار خواندگان ،عزیمت خواهان از ایران در حکم نقض قرارداد بوده است .خوانـدگان

481

 مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده /جلدهشتم

همچنین یک «یادداشت داخلی» تسلیم نمودهاند که به تاریخ ششم دسـامبر  30[ 3322آذرمـاه  ]3102بـوده و در
آن آقای آلمارک خطاب به رؤسای خود چنین نوشته است:
در  03نوامبر 2[ 3322آذرماه  ]3102کارکنان اینبوکن محل پـروژه را تـرک کردنـد و نهایتـاً بـه انگلسـتان
مراجعت نمودند .هیچ اطالعی غیر از پیام شفاهی به منشی اینجانب مبنی بر اینکه به اهواز مـیرونـد داده نشـده
بود.
در  02نوامبر [ 3322هفتم آذرماه  ]3102سه کارمند دیگر از انگلستان وارد شـدند .آنهـا نیـز در روز  03بـا
سایرین کشور را ترک کردند.
طرز کار آن شرکت در گذشته در این پروژه ،همراه با کار غیرمسئوالنه اخیر مرا ناگریز میکند که توصیه کنم
قرارداد آنها فسخ شود .خواهشمند است در این مورد اقدام بفرمایید.
 .13برای دیوان محرز است که در اواخر نوامبر  3322اوضاع ایران طوری بود که اقدام خواهـان را در تخلیـه
پرسنل خود در  03نوامبر [ 3322هشتم آذرماه  ]3102توجیه می کرد .در نتیجـه ،بـه نظـر دیـوان تخلیـه پرسـنل
اینبوکن در حکم نقض قرارداد نیست .دیوان همچنین متذکر میشود که با وجود توصیه آقای آلمارک دایر بر فسخ
قرارداد  ،هیچ مدرکی وجود ندارد که آسکو در این مورد اقدام دیگری کرده باشد .دیوان نتیجه میگیرد که آسکو با
وجود این توصیه سببی برای فسخ قرارداد نیافت .این امر نیز تلویحاً نتیجهگیری دیوان را تأیید میکند کـه آسـکو
از طرز کار اینبوکن در نوامبر  3322ناراضی نبود (رجوع شود به :بند  42فوق).
 .1اجرای قرارداد از  03نوامبر [ 3341هشتم آذرماه ]3114

 .10خواهان ادعا میکند که پس از عزیمتش از ایران ،به اجرای قرارداد در انگلستان ادامه داده است .طبق اظهار
خواهان ،قرارداد صراحت دارد که کار خواهان نه نظارت بر کارهای مهندسی ،بلکه معاضدت در کنتـرل هزینـههـا
بود .خواهان استدالل میکند که چون اینبوکن توانسته بود طی ماههای قبل مطالب کافی جمع کند ،مـیتوانسـت
این خدمات را در انگلستان با همان کیفیت کار در محل پروژه پازنان انجام دهد .خواهان اظهار میدارد که در هـر
صورت ،آقای واتسون یکی از نمایندگان آسکو ،طی تلکس مورخ دهم دسامبر  33[ 3322آذرماه  ]3102یـا حـدود
آن صریحاً به اینبوکن دستور داده بود که تا وصول اطالع بعدی از آسکو هیچیک از پرسـنل [اینبـوکن] نبایـد بـه
ایران مراجعت کند .خواهان همچنین اظهار می دارد که همان آقای واتسون به اینبوکن اجـازه داد کـه بـه اجـرای
قرارداد در لندن ادامه دهد .آقای گا اظهار میدارد که آقـای واتسـون در 03و  03دسـامبر  12[3322آذر و هشـتم
دیماه ]3102در لندن با پرسنل اینبوکن مالقات کرد و موافقت نمود که کار موضوع قـرارداد در انگلسـتان ادامـه
یابد و در مواقع ممکن در آینده از طریق سفرهایی به هلند و در صورت امکان به ایـران ،تکمیـل گـردد .خواهـان
همچنین طی نامه مورخ  33ژانویه  03[ 3323دیماه  ]3102از آسکو مصراً درخواست کرد که ترتیب دسترسی به
دفاتر فلور در هارلم هلند را فراهم نماید و این موضوع طی مالقات دیگری با آقای واتسون از شرکت آسـکو در00
ژانویه [دوم بهمنماه ] در لندن مورد بحث قرار گرفت ،ولی هرگز چنین ترتیباتی فراهم نگردید .اینبوکن در مـورد
چگونگی ادامه کار کسب دستور نمود و آمادگی خود را برای ادامه کار اعالم داشت .اینبوکن نهایتاً طی نامه مـورخ
پنجم فوریه  38[ 3323بهمنماه  ]3102نتیجه گرفت که در نبود چنـین دسـتورهایی بایـد گـروه و کـار موضـوع
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قرارداد را تعطیل نماید.
 .11خواندگان اظهار می دارند که خواهان نه حق داشت و نه مـیتوانسـت کـار موضـوع قـرارداد را در جـای
دیگری غیر از محل پروژه در پازنان اجرا نماید .خواندگان به مفاد صریح قرارداد استناد و بهویژه استدالل میکننـد
که حدود خدمات موضوع قرارداد طوری بود که پرسنل اینبوکن الزاماً باید کار ساختمان را در پازنان نظارت میکرد
و این کار مسلماً در انگلستان قابل اجرا نبود .خواندگان بهویژه منکر اختیار آقای واتسون در تفسیر ،تغییر یا اصالح
قرارداد منعقده بین آسکو و اینبوکن میباشند.
 .17دیوان در وهله اول نظر میدهد که قرارداد به خواهان اجازه نمیداد در مقابل حقالزحمه در انگلستان کار
کند و در نتیجه حق خواهان نسبت به حقالزحمه موکول به این است که تعیین شود آیا آسـکو و اینبـوکن توافـق
کرده بودند قرارداد را اصالح کنند یا به توافق جداگانه دیگری در این مورد رسیده بودند یا خیر .اظهارات خواهـان
مبتنی بر توافق ادعایی با آقای واتسون است که بنا بر اظهار خواهان نماینده آسکو بود .دیوان مالحظه میکند که
هیچ یک از مدارک مربوط به آن زمان و مورد استناد خواهان از ناحیه این آقای واتسون نشأت نمیگیرد .بهعـالوه،
دیوان ذکر این نکته را به جا میداند که خواهان نه هیچ شهادتنامهای از آقای واتسون تسـلیم نمـوده و نـه وی را
به عنوان شاهد به دیوان معرفی کرده است و نیز دلیلی برای آن ارائه نداده است .حتی اگر فرض شود آنطـور کـه
خواهان اظهـار مـی دارد آقـای واتسـون اختیـار هـم مـی داشـت ،بـرای دیـوان روشـن نشـده کـه چـرا خواهـان
صورتحساب های مورد اختالف در پرونده را برای تصویب به آقای واتسون تسـلیم نکـرده اسـت .اینبـوکن طبـق
قرارداد ملزم بود صورتحساب ها را در پایان هرماه برای تصویب به آسکو تسلیم کنـد .بـا توجـه بـه همـه جهـات
موضوع ،دیوان نتیجه می گیرد که آسکو و اینبـوکن در مـورد اصـالح قـرارداد توافـق ننمـوده و بـه هـیچ توافـق
جداگانهای هم نرسیده بودند که به خواهان استحقاق مطالبه حقالزحمه بابت خدماتی که حسب ادعا از  03نـوامبر
 3322به بعد [هشتم آذرماه  ]3102در انگلستان انجام داده ،بدهد.
 .11دیوان متذکر میشود که خواهان همچنین استدالل کرده که آسکو مسئول پرداخت اجرتالمثل خـدماتی
است که اینبوکن انجام داده و هزینههایی که وی متحمل گشته است .دیوان ایـن اسـتدالل را رد مـیکنـد؛ زیـرا
همان طور که هم اکنون متذکر شد ،کاری که بعد از  03نوامبر [ 3322هشـتم آذرمـاه ]3102در انگلسـتان انجـام
شده ،نه طبق درخواست و نه مورد قبول بوده است.
 .3فسخ قرارداد

 .10دیوان مالحظه میکند که هیچیک از ادعاهای مطروح نزد دیـوان نیـازی بـه تصـمیمگیـری دیـوان دربـاره
موضوعات مربوط به فسخ قرارداد را ندارد.
 .31خسارت

 .14دیوان به این نتیجه رسیده است که خواهان بابت خدماتی که از هفتم سپتامبر  38[3322شـهریورماه]3102
تا پایان روز  02نوامبر [ 3322هفتم آذرماه  ]3102انجام داده مستحق دریافت حقالزحمه است .دیوان بر این نظر
است که سه صورتحساب مربوط به این مدت از لحا پرسنلی که نامشان در آنها ذکر شده و تا حدودی که ایـن
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پرسنل و نرخهای مطالبه شده بابت آنها منطبق با ضوابط قرارداد (بند  )4بوده ،معتبر میباشند.
 .11مبالغی که بابت پرسنل مطالبه شده به نظر دیوان در موارد مذکور در زیر منطبق با ضوابط مقرر در بند 4
قرارداد نمیباشند:
 .13مبالغ مطالبه شده بابت آقای گا بهعنوان مدیر موقت پروژه به نظر دیوان در قرارداد پیشبینی نشده است.
چنین پستی در بند 4قرارداد پذیرفته نشده و باالترین پست محدود به یک «مدیر پروژه» بوده است .قـبالً مبلغـی
بابت آقای هریس به عنوان مدیر پروژه و بابت تمام روزهایی که هریک از پرسنل از تاریخ تجهیز در سـپتامبر کـار
کرده ،تا خاتمه فعالیتهای آقای گا (و همچنین بعد از آن) مطالبه شده است .دیوان معتقد است کـه فعالیـتهـای
آقای گا را باید بهعنوان یک قلم مخارج باالسری که اینبوکن باید در ارتباط با شروع عملیات قرارداد تقبل نمایـد،
شناخت که بدون شک مانند سایر فعالیتهایی است که اینبوکن بابت آنها پرداخته است.
 .01نرخ روزانه برای مدیر پروژه طبق بند 4قرارداد ـ 010022/ریال برای هر روز اسـت ،نـه ـ 010222/ریـالی
که ادعا شده است.
 .03دیوان معتقد است که برای آقای ا .جی استون باید نرخ روزانه ـ 020222/ریالی که در اولین صورتحساب
برای سپتامبر  3322مطالبه شده اختصاص داده شود ،نه نرخ ـ 030222/ریالی که بعداً مطالبه شده اسـت؛ هرچنـد
که طبق بند  4قرارداد مبلغ باالتر برای معاون مدیر پروژه که عنـوان آقـای اسـتون در صورتحسـابهـای بعـد از
سپتامبر بوده اختصاص داده شده بود .در قرارداد فقط یک چنین پستی معین شده که از مـاه سـپتامبر بابـت آقـای
جی .ا .شیلتون مطالبه شده بود .به نظر دیوان خواهان آگاه بوده که استحقاق داشت فقط آن مبلغ کـمتـر را بابـت
آقای استون مطالبه کند ،زیرا نام آقای استون در نامه  38سپتامبر  00[3322شهریورماه  ]3102بهعنوان «مهندس
ارشد هزینه و برنامه» ذکر شده (و لذا نامبرده مورد قبول آسکو واقع شده) که طبق بند  4قرارداد ،عنوان مزبـور در
گروه حقوقی پایین تر قرار داشته است .در واقع ،در صورتحساب سپتامبر  ،3322اینبوکن نرخ پـایینتـری را بـرای
نامبرده تحت عنوان« سرپرست برنامه و طرح» مطالبه کرده بود.
 .00نام چهار نفر آقایان استورجن ،اولیور ،مویر و اسپینال برای اولین بار در صورتحساب نوامبر دیده میشـود.
خواندگان اظهار می دارند که «در  02نوامبر [ 3322هفتم آذرماه ]3102سه نفر کارمند دیگر از انگلستان به محـل
وارد شدند و روز  03با سایرین ایران را ترک کردند» (رجوع شود به :بند 03فوق) .براساس این مدرک بالمعارض،
دیوان معتقد است که این چهار نفر به مدت الزم برای آنکه خدمات با ارزشی انجام داده باشـند در محـل پـروژه
حضور نداشتهاند.
 .01بدین قرار دیوان ارزش صورتحسابهای سپتامبر و اکتبر و نوامبر  3322را کالً مبلغ ـ 203280122./ریال
میداند.
 .07دیوان متذکر میشود که بند  2/24قرارداد مقرر میدارد که کلیـه مبـالغ پرداختـی بـه خواهـان مشـمول
مالیات تکلیفی ایران است .دیوان همچنین مالحظه میکند که در این پرونده ،هیچیک از طرفین به این موضـوع
نپرداخته اند که آیا این شرط قرارداد قابل اعمال هست یا خیر .دیوان نمیتواند تعیین کند طرفین در عمـل چگونـه
این شرط را اعمال کردند ،زیرا هیچیک از صورتحسابهای موضوع قرارداد پرداخت نشده است .در چنین شرایطی
دیوان معتقد است که سکوت خواندگان در این موضوع را نمیتوان بهعنوان اعراض از حق صریح قراردادی نسبت
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به کسر  0/0درصد از مبالغ پرداختی به خواهان تلقی کرد .در نتیجه ،دیوان از مبالغی که قابل پرداخت دانسته 0/0
درصد کسر میکند و مبلغ ـ 204200003/ریال به نفع خواهان حکم میدهد.
پنجم) ارز قابل پرداخت

 .01خواهان اظهار می دارد وجهی که باید به او پرداخت گردد باید به دالر امریکا باشـد ،نـه ریـال ایـران کـه در
قرارداد پیشبینی شده است .وی همچنین اظهار می دارد که نرخ تبدیل قابل اعمال باید 22ریال در برابر هـر دالر
امریکا باشد .خواندگان قبول ندارند که خواهان طبق قرارداد حق دارد وجهی به دالر دریافت کند.
 .00مسلم است که دیوان یک شرط معتبر و الزماالجرای قرارداد را در مورد نوع ارزی که بایـد بـه خواهـان
پرداخت شود ،تنفیذ مینماید (رجوع شود به :ص 44ـ[ 43مـتن انگلیسـی] حکـم شـماره 000ــ23ــ 1در پرونـده
مککالو اند کامپنی اینکورپوریتد و وزارت پست و تلگراف و تلفن مـورخ  00آوریـل [ 3328دوم اردیبهشـت مـاه
 .)]3180معهذا چون وجوهی که در حساب تضمینی نگاهداری میشود به دالر امریکا میباشد ،احکام این دیـوان
که باید از محل این حساب پرداخت شود تنها به این وجه قابل پرداخت می باشند .در نبود هیچ شرط مغایر ،احکام
صادره به ریال ایران باید در تاریخ صدور دستور کارگزار امانی به بانک امـین دایـر بـر پرداخـت از محـل حسـاب
تضمینی ،به نرخ رایج روز به دالر امریکا تبدیل شوند .دیوان متذکر میشود که تضمینی ،به نرخ رایج روز بـه دالر
امریکا تبدیل شوند .دیوان متذکر می شود که نرخ تبدیل در حال حاضر ،طبق آخرین نرخ منتشره 1موجود قبـل از
صدور این حکم  2300131ریال ایران در برابر هر دالر امریکا («نرخ تبدیل فعلی») میباشد .دیوان معتقد است که
میزان تنزل ارزش ریال ایران از زمان نقض قرارداد به اندازهای است که برای تعدیل مبلغ پرداختی حکـم حاضـر،
حقی به خواهان نمیدهد (رجوع شود به :همان مأخذ) .دیوان مقرر میدارد که مبلغ ریـالی حکـم صـادره بـه نفـع
خواهان ،به نرخ تبدیل فعلی به دالر امریکا تبدیل شود.
ششم) بهره

 .04خواهان نسبت به مبالغ حکم صادره در این پرونده بهره مطالبه نموده ،ولی نرخ معینی را مشخص نکرده است.
دیوان طبق رویه قبلی خود خواهان را در این پرونده مستحق دریافت بهره میداند و با کاربرد اصـولی کـه در ص
43ـ[ 11متن انگلیسی] حکم صادره در پرونده مککالو (مذکور در فوق) اعالم نمود ،نرخ عادله بهره را  32درصـد
تعیین میکند.
 .01دیوان متذکر می گردد که خواهان در پرونده حاضر ثابت ننموده که قبل از ثبت دادخواست پرونده حاضر،
صورتحساب های مورد اختالف را به آسکو یا جانشین منافع وی ،شرکت نفت تسلیم نموده است .در نتیجه ،دیوان
مقرر میدارد که بهره از تاریخ ثبت دادخواست ،یعنی  32نوامبر 02[ 3323آبانماه  ]3182به وی تعلق میگیرد.
 .03در نتیجه ،دیوان نسبت به کلیه مبالغ قابل پرداخت به خواهان ،به نرخ  32درصد از  32نـوامبر02 [3323
 .1در دوم سپتامبر  33[ 3322شهریورماه  ]3188که در چهارم سپتامبر  31[3322شـهریورماه  ]3188در فایننشـال تـایمز لنـدن منتشـر
شده است.
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آبانماه  ]3182حکم بهره صادر مینماید.
هفتم) هزینهها

 .41خواهان جبران هزینههای داوری خود در پرونده حاضر را مطالبه کرده است.
 .43در شرایط این پرونده ،دیوان مقتضی میداند که هریک از طرفین هزینههای داوری خود در پرونده حاضـر را
متقبل شود.
هشتم) حکم

 .40به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حکم صادر میکند:
الف) شرکت ملی نفت ایران متعهد است که مبلغ هفت میلیون و چهارصـد و هفتـاد و یـک هـزار و پانصـد و
بیست و نه (ـ )204230003/ریال ایران به عالوه بهره ساده آن به نرخ  32درصد در سال (براساس  180روز) از 32
نوامبر  02[ 3323آبانماه  ]3182تا پایان روزی که کارگزار امانی به بانک امین دستور پرداخت مبلغ حکم از محل
حساب تضمینی را صادر میکند به ریالینس گروپ اینکورپوریتد بپردازد.
ب) این تعهد با پرداخـت از محـل حسـاب تضـمینی مفتـوح بـه موجـب بیانیـه مـورخ  33ژانویـه 03[3323
دیماه ]3103دولت جمهوری دمکراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهد شد .بدینوسیله به کارگزار امانی دسـتور داده
میشود پس از تبدیل این مبلغ با استفاده از نرخ تبدیل 2300131ریال در برابر هر دالر امریکا ،این مبلغ را به دالر
امریکا پرداخت نماید.
ج) کلیه ادعاهای دیگر مردود اعالم میشوند.
د) هریک از طرفین باید هزینههای داوری مربوط به خود را متقبل گردد.
 .41بدینوسیله حکم حاضر به منظور ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میشود.
الهه به تاریخ  30اکتبر  3314برابر با  07مهرماه 3100
میشل ویرالی ـ رئیس شعبه سه

چارلز ان .براوئر

پرویز انصاری معین

نظر موافق و مخالف

موافق با قسمتی و مخالف با قسمت دیگر

پرونده شماره  511ـ شعبه سه
حکم شماره 822ـ511ـ8
خواهان :اکسان کورپوریشن
خواندگان :شرکت ملی نفت ایران ،بانک مرکزی ایران ،دولت ایران
تاریخ3100/1/31 :
حکم

حاضران

از طرف خواهان :آقای آلبرت پ .لیندمن ،جونیور ،خانم کارالک .رایهال
وکالی خواهان ،آقای جرج تی اچ .فاونده تاکیس ،مشاور حقوقی.
از طرف خواندگان:

آقای محمد کریم اشراق ،نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
آقای دکتر تقی نادری ،مشاوره حقوقی نماینده رابط
آقای حسین پیران ،دستیار نماینده رابط
آقای حمید فرودیان ،نماینده شرکت ملی نفت ایران
آقای علی اکبر ماهرخ زاد ،مشاور شرکت ملی نفت ایران
آقای حسینعلی فرزاد ،نماینده بانک مرکزی
سایر حاضران :آقای جان آر .کروک ،نماینده رابط ایاالت متحده
اول) گردش کار

 .3در تاریخ  34دسامبر  01[ 3323آذرماه  ،]3103اکسان کورپوریشن («اکسان یـا خواهـان») دادخواسـتی علیـه
شرکت ملی نفت ایران («شرکت نفت») ،بانک مرکزی ایران («بانک مرکزی») و دولت ایران («ایران») به ثبـت
رسانید و مبلغ  1220121دالر بابت کاالهایی که فروخته و خدماتی که ارائه داده ،ولی وجهی بابت آنهـا پرداخـت
نشده ،مطالبه نمود .خواهان همچنین خواستار بهره و حقالوکاله و هزینه داوری است.
 .0شرکت نفت و ایـران در تـاریخ  12آوریـل [ 3320دهـم اردیبهشـت مـاه  ] 3183یـک «الیحـه دفاعیـه
مقدماتی» ثبت و در آن به ادعاهایی که بر اساس قراردادهای منعقده با شرکت خدمات نفت ایران ( آسـکو) اقامـه
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شده بود ،اعتراض نمودند .شرکت نفت و بانک مرکـزی در تـاریخ  2مـارس 32[ 3321اسـفند مـاه  ]3103لـوایح
دفاعیه ای درباره بقیه مسائل ثبت کردند و ایران نیز در تاریخ  13مـارس  33[ 3321فـروردینمـاه  ]3180الیحـه
دفاعیهای به ثبت رساند .خواهان در تاریخ  13مه  [ 3320دهم خردادماه  ] 3184الیحه استماع و ادلـه و مـدارکی
به ثبت رسانید .شرکت نفت در تاریخ  02فوریه  [ 3328نهم اسفندماه  ] 3180جوابیهای تسلیم نمود و خواهان در
 34مه  [ 3328اردیبهشت ماه  ] 3180الیحه معارضی در مورد آن ثبت کرد.
 .1در تاریخ  12اکتبر [ 3328هشتم آبانماه  ] 3180جلسه استماعی در این پرونده برگزار گردید.
دوم) صالحیت
الف) خواهان

 .7خواهان اظهار می دارد که شرکتی است که به موجب قوانین ایالت نیوجرسی تشکیل شده و بیش از  02درصد
سهام آن مستقیماً یا بهطور غیرمستقیم متعلق به اتباع ایاالت متحده میباشد .به این ترتیب ،خواهان مدعی اسـت
که شرکت او تبعه ایاالت متحده به مفهوم مندرج در بیانیه حل و فصل دعاوی میباشد و بهعنوان دلیل این ادعـا،
یک گواهی از دبیر ایالت نیوجرسی تسلیم نموده که نشان میدهد اکسان کورپوریشن در سال  3220بهطور قانونی
در ایالت نیوجرسی تشکیل شده و در تاریخ اول فوریه  30[ 3321بهمنماه  ]3180هنوز موجودیـت داشـته اسـت.
خواهان مضافاً شهادتنامهای از آقای راجر ای .چندلر ،معاون دبیر شرکت خود تسلیم نموده که در آن گواهی شـده
که درصد سهام واجد حق رأی متعلق به سهامداران دارای آدرس ایالت متحده در طول تمام مدت ذیربط بـیش از
 30درصد بوده است .خواهان همچنین نسخ وکالتنامههای حق رأیی را کـه در سـالهـای  3320و  3323بـرای
مجامع ساالنه سهامداران شرکت به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایاالت متحده ارائه شده بـود ،تسـلیم نمـود.
این وکالتنامهها نشان میدهند که هیچ سهامداری مالک بیش از  0درصد سهام اکسان نیست و آقای چندلر تأییـد
نموده که در طول سالهای ذیربط ،چنین سهامدارانی وجود نداشتهاند.
.1خواهان اظهار می دارد که دو واحدی از شرکت او که مستقیماً طـرف معـامالت مـورد اخـتالف در پرونـده
حاضر می باشند ،یعنی اکسان کامپنی ،یو.اس.آ (اکسان یو.اس.آ) و اکسان اینترنشنال کامپنی (اکسان اینترنشـنال)،
دو شعبه ثبت نشده و «جزء الینفک اکسان هستند» و «هویت و موجودیت حقوقی مجزایی ندارند» .طبـق اظهـار
خواهان ،این شعب «قسمتی از شخصیت حقوقی هستند که اکسان را تشکیل میدهد» .خواندگان ایراد میگیرنـد
که اکسان کورپوریشن حق طرح دعاوی این دو شعبه ثبت نشده خود را ندارد ،لکن از جهات دیگـر منکـر تابعیـت
خواهان نشدهاند.
 .0به نظر دیوان در سوابق موجود ،مدارک کافی دال بر این مطلب وجود دارد کـه اکسـان کورپوریشـن تبعـه
ایاالت متحده به مفهوم بند  3ماده هفت بیانیه حل وفصل دعاوی میباشد .این نظر بـا یافتـههـای قبلـی دیـوان
مطابقت دارد (رجوع شود به :بند  41حکم شـماره 133ــ302/23/28/24ــ 1مـورخ  34ژوییـه  01[ 3322تیرمـاه
 ]3188صادره در پرونده موبیل اویل ایران اینکورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران و بندهای  8و  3حکـم شـماره
122ـ300ـ 1مورخ  3ژوئن  33[ 3322خردادماه  ]3188صادره در پرونده اکسان ریسرچ اند انجینیرینگ کامپنی و
شرکت ملی نفت ایران).
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 .4از آنجا که دلیلی مبنی بر اینکه اکسان یو.اس.آ و اکسان اینترنشنال از لحـا حقـوقی واجـد موجودیـت
جداگانهای هستند ،وجود ندارد ،دیوان بر این نظر است که اکسان کورپوریشن طرف صـحیح بـرای اقامـه ادعـای
حاضر است.
ب) خواندگان

 .1خواهان اظهار می دارد که چون شرکت نفت و بانک مرکزی کالً متعلق به ایران و تحت کنترل آن میباشـند،
بنابراین ،دو واحد مزبور به اتفاق ایران ،بهوضوح در شمول تعریف «ایران» به صورت مندرج در بند  1مـاده هفـت
بیانیه حل و فصل دعاوی میباشند .خواهان توضیح میدهد که در عین حال که ایران از لحـا کنتـرل خـود بـر
شرکت نفت نهایتاً متعهد دو قرارداد موضوع ادعا است ،خواهان بانک مرکزی را از لحا اینکه تعهداتی در رابطـه
با نگاهداری حساب تضمینی مفتوح به منظور تضمین پرداخت احکام صادره علیه ایـران دارد ،در عـداد خوانـدگان
قرار داده است.
 .3خواندگان استداللی مبنی بر اینکه مشمول تعریف «ایران» در بیانیه حل و فصل دعاوی نمیباشند ،مطرح
نکردهاند ،ولی بانک مرکزی منکر آن است که در این پرونده باید بهعنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرد ،زیرا طرف
هیچ قرارداد یا معاملهای با خواهان نبوده است.
 .31شرکت نفت بهوضوح واحدی تحت کنترل ،طبق مفاد بیانیه حل و فصل دعاوی میباشد و دیوان پیش از
این نیز نظر داده است که دعاوی مطروح علیه آن در حیطه صالحیت دیوان قرار دارند .هرچند خواندگان دیگر نیز
مشمول تعریف ایران میباشند ،لکن در مورد هیچیک از آن ها ادعـا نشـده اسـت کـه مسـتقیم ًا تعهـدی در قبـال
خواهان دارد که در  33ژانویه  03[ 3323دیماه  ]3103پا بر جا بوده باشد .بنابراین ،تصمیم دیوان این اسـت کـه
بانک مرکزی و ایران در این پرونده خوانده الزم نیستند.
ج) ادعا

 .33ادعای حاضر بهوضوح ناشی از «دیون ،قراردادها ...یا سایر اقدامات مؤثر بر مالکیت» است که در بیانیه حل و
فصل دعاوی مقرر گردیده و بر این اساس ،دیوان صالحیت رسیدگی به ادعا را دارد.
 .30موضوع صالحیت دیوان نسبت به ادعاهای متقابل شـرکت نفـت ،در بخـش از ایـن حکـم کـه ماهیـت
ادعاهای متقابل در آن مورد بحث واقع شده ،بررسی خواهد شد.
سوم) ماهیت ادعا

 .31ادعای خواهان به سه جزء تقسیم شده است .جزء اول ادعایی است به مبلـغ  3120822دالر (امریکـا) بابـت
قیمت مقادیری روغن توربو که در سال  3323به شرکت نفت فروخته شده است .جزء دوم ادعایی است بـه مبلـغ
 3220202/02دالر (امریکا) بابت وجه صورتحسابهای پرداخت نشده برای استرداد هزینههایی که خواهـان بابـت
خدمات ارائه شده به شرکت نفت ،متحمل شده است .جزء سوم ،ادعایی است به مبلـغ  830200/40دالر (امریکـا)
بابت مانده پرداخت نشده برخی حقوقها و وجوهی که حسب ادعا ،خواهان به خاطر شرکت نفـت پرداخـت کـرده
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است.
الف) فروش روغن توربو
 .3شرح ماوقع
 .37در تاریخ  30سپتامبر  04[ 3323شهریورماه  ]3102شرکت نفت سفارش خریدی به شمارهPPM-80320-

 TN-CO101برای خرید  382،02لیتر ( 31 ،000گالن) «روغن موتور هواپیما ،سیستم احتـراق داخلـی ،از نـوع
سنتتیک به مشخصات یو.اس.ام.آی.ال ـ 01833ـ روغن اسو توربو  0122در بشکههای درجـه  32نـوی فـوالدی
 023لیتری» از قرار  32/02دالر امریکا برای هر گـالن ،کـال بـه قیمـت  313 ،348دالر امریکـا ،فـوب []FOB
نیویورک ،ارسال داشت.
 .31در سفارش خرید شرکت نفت قید شده بـود کـه ترتیبـات حمـل بایـد از طریـق ال.ای.پـی .ترانسـپورت
اینکورپوریتد (ال.ای.پی) ،کـارگزار حمـل و نقـل آن شـرکت داده شـود و شـرکت نفـت در مقابـل ارائـه صـورت
بسته بندی ،صورتحساب فروشنده ،گواهی مبدأ ،گواهی بازرسی و گواهی دریافت کارگزار حمل و نقل بـه نماینـده
شرکت نفت در نیویورک ،پرداخت الزم را به عمل خواهد آورد.
 .30اکسان اینترنشنال طی نامه مورخ  32اکتبر  32[ 3323مهرماه  ]3102رسید سفارش خرید و قبولی مفـاد
و شرایط آن را بجز تغییر مختصری در مورد عالمتگذاری بشکهها اعالم نمود .این نامه بهعنوان شـرکت نفـت در
تهران ارسال و رونوشت آن برای نماینده شرکت مزبور در نیویورک و ال.ای.پی .فرستاده شد .روغن مورد سفارش
در تاریخ  04اکتبر [ 3323دوم آبانماه  ]3102به ال.ای.پی .تحویل شد و محموله  43382لیتـری ( 310022گـالن
امریکا) روغن بر روی کشتی «آریاشاد» بارگیری شد.
 .34در تاریخ  34نوامبر  01 [ 3323آبانماه  ،]3102اکسان اینترنشنال اسناد مندرج در سفارش خریـد را کـه
جهت پرداخت الزم بود ،به انضمام صورتحساب شماره  323283مورخ  04اکتبر [ 3323دوم آبانمـاه  ]3102کـالً
به مبلغ  3120822دالر امریکا که ظرف  12روز باید پرداخت میشد ،به نماینده شـرکت نفـت در نیویـورک و نیـز
ال.ای.پی .تسلیم کرد ،ولی شرکت نفت وجه الزم را پرداخت نکرد.
 .31در تاریخ  0فوریه  38[ 3320بهمنماه  ،]3183اکسان اینترنشنال تلکسی از کاال لیمیتد («کاال») نماینده
شرکت نفت در ارتباط با سفارش خرید روغن توربو دریافت نمود .در این تلکس ،متن تلکسـی کـه قـبالً کـاال در
تاریخ  08نوامبر  [ 3323پنجم آذرماه  ] 3182فرستاده بود ،به شرح زیر نقل شده بود:
«پیرو تلکسهای قبلی و آخرین تلکس مورخ  )3182/8/00( 23/3/38این شرکت ،موکل ما [شـرکت نفـت]
اطالع داده است :شروع نقل قول« :خواهشمند است به فروشنده دسـتور دهیـد بـرات بـدون قیـد و شـرطی
برعهده این شرکت از طریق یکی از بانک های اروپایی برای دریافت مبلغ مربوط ،ارسال نماید ...این شـرکت
برات را به محض ارائه قبول خواهد نمود» پایان نقل قول .بنابراین خواهشمند اسـت ترتیبـات الزم را جهـت
انجام این معامله فراهم آورید تا موضوع فوراً فیصله یابد».
 .33خواهان اظهار میدارد که علیرغم این دستورات« ،کوشش او جهت دریافت وجه طبق دسـتورات منـدرج
در تلکس مورخ  0فوریه [ 38بهمنماه] شرکت نفت تاکنون به نتیجه نرسیده است» .در تاریخ  03سـپتامبر 3320
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[ 2مهرماه  ]3183خواهان تلکس دیگری از کاال دریافت نمود که در آن به سفارش خرید روغن توربو اشاره شـده
و متن آن به شرح زیر است:
عطف به تلکس شماره  220مورخ  38اوت ( 00مرداد) شما ،به ما اطالع داده شده است که چـون اکسـان در
الهه علیه شرکت نفت دادخواستی به ثبت رسانده ،تصفیه هرگونه ادعا منوط به تصمیم دیوان خواهد بود.
 .01هیچگونه مکاتبات و مراسالت دیگری بین طرفین در پرونده وجود ندارد.
 .0اظهارات طرفین

 .03خواهان اظهار میدارد که وی کلیه تعهدات خود را طبق قرارداد مندرج در سفارش خرید شرکت نفت و نامـه
قبولی اکسان اینترنشنال به انجام رسانیده و به کلیه شرایط الزم جهت پرداخت محموله عمل کرده اسـت .مضـافاً
اظهار میدارد که چون شرکت نفت هیچ گاه به صورتحساب و مبلغ مندرج در آن اعتراضـی نکـرده ،وی مسـتحق
دریافت کل مبلغ صورتحساب میباشد.
 .00شرکت نفت اذعان دارد که قرارداد فروشی با اکسان اینترنشنال منعقد و محموله روغن دریافـت گردیـده
است و انکار نیز نمی کند که وجه محموله را پرداخت نکرده است .دفاع شرکت نفت بر این واقعیت مبتنی است که
صورتحساب اکسان اینترنشنال در تاریخ  34نوامبر  01[ 3323آبانماه  ،]3102یعنی روزی به وی تحویل شد کـه
کلیه اموال ایران در ایاالت متحده ،طبق تصمیم رئیس جمهور این کشور مسدود و بدین ترتیب پرداخت غیرممکن
شده بود .شرکت نفت اظهار میدارد که وی در سال  3320حسننیت خود را با پیشنهاد پرداخت در خارج از ایـاالت
متحده نشان داد ،ولی استدالل میکند که خواهان «با ثبت دادخواست شماره  304در دیوان ،امکان تصفیهحساب
با وی را زائل ساخت .باالخره شرکت نفت درخواست مینماید که این ادعای خواهان «با بدهیهای اکسان که در
دو پرونده دیگر دیوان داوری (یعنی پروندههای شماره 302و  )300توسط شرکت نفت مطرح گردیده است ،تهـاتر
شود».
 .01اکسان اینترنشنال در پاسخ به دفاع شرکت نفت اظهار میدارد که انسداد اموال ایران مانع پرداخـت وجـه
توسط شرکت نفت نمی شده ،زیرا این امکان وجود داشت که بدهی این شرکت با استفاده از وجود واقع در خارج از
ایاالت متحده تصفیه شود.
 .1تصمیم دیوان

 .07مدارک نشان می دهد که طبق قرارداد فروش ،اکسان اینترنشنال  310022گالن روغن توربو به شرکت نفـت
تحویل داده و قیمت مورد توافق هنوز پرداخت نشده است .شرکت نفت نیز در واقع اذعان نموده است که این مبلغ
باید پرداخت شود .اظهار تمایل شرکت نفت به پرداخت از طریق یک بانـک اروپـایی ،اسـتدالل وی را مبنـی بـر
اینکه انسداد اموال ایران تصفیه بدهی وی را غیرممکن ساخته بود ،نقض میکند.
 .01بنابراین ،دیوان نظر میدهد که شرکت نفت مبلغ  3120822دالر امریکا به خواهان بدهکار است.
 .00دیوان درخواست شرکت نفت را مبنی بر این که این جزء ادعای خواهان بـا ادعاهـای متقـابلی کـه ایـن
شرکت در پروندههای شماره  302و  300علیه اکسان اقامه نموده تهاتر شود ،رد مینماید ،زیـرا ادعاهـای متقابـل
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مزبور ارتباطی به این پرونده ندارند و مضافاً اینکه پرونده شماره  300قبالً مختومه شده است.
ب) خدمات پورتا ـ کمپ
 .3شرح ماوقع

 .04در تاریخ های  0و  00ژوئن  30[ 3324خرداد و چهارم تیرماه  ]3101اکسان یو.اس.او .خدمات نفت ایران با
مسئولیت محدود («آیروس») موافقتنامهای منعقد ساختند («قرارداد فروش») که قسمت ذیربط آن بـه شـرح زیـر
است:
این [قرارداد فروش] به منزله موافقتنامهای بین آن شرکت (آیروس) و اکسـان کـامپنی یـو.اس.آ( .قسـمتی از
اکسان کورپوریشن) میباشد که طبق آن ،اکسان کامپنی یو.اس.آ .بهعنوان کارگزار ،هرچنـد یـکبـار ترتیـب
خرید اجناس و تجهیزات و ارائه خدمات مربوطه را طبق درخواست و به حساب آن شرکت خواهد داد.
.....
اکسان کامپنی یو.اس.آ .کلیه ترتیبات الزم و مورد نظر ،منجمله امضای اسناد ،پرداخت پول و تصفیه مطالبات
را به نیابت از طرف شما انجام و اجناس و تجهیزات را به بنادر و نقاطی که تعیین نمایید ،ارسال خواهد نمود.
اکسان کامپنی یو.اس.آ .صورتحسابهای مربوط به این اجناس و تجهیزات و خدمات را پرداخت و از مجـاری
بین شرکتها حساب شما را بدهکار خواهد کرد.
 .01در تعقیب قرارداد فروش ،اکسان یو.اس.آ .در سال  3323سه فقره سفارش خرید به یک فروشنده وسایل
حوزههای نفتی ،به نام پورتا ـ کمپ منیو فکچرینگ کامپنی («پورتا ـ کمپ») برای ارائه کمک فنی در رابطـه بـا
احداث کمپهای سیار در نقاط مختلف ایران که توسط آسکو اداره میشد ،صادر کرد.
 .03سفارشهای خریـــد مزبور عبارت بودنـــد از :سـفارش خریـــد شـماره D80360/KWA 71307
مورخ  02مارس  03 [ 3322اسفندماه  ،] 3108سفارش خرید شماره  71664 D80359/KWAبــه همـــان
تاریـــخ که در مــه  3322به شـماره  KWZ/ 71664تغییـر داده شـد و سـفارش خریـد شـماره D81541/
 KWZ 73560مورخ  33سپتامبر  02 [ 3322شهریورماه  .]3102در هریک از سفارشات خرید قید شده اسـت
که «کار طبق قرارداد آسکو انجام خواهد شد» و «صورتحسابهای ماهانه کارها و هزینههای این سفارش جهـت
پرداخت به اسکان کامپنی یو.اس.آ« .تسلیم و پس از تأیید نماینده آسکو ،پرداخت خواهد شد».
 .11پورتا ـ کمپ بعداً کار را انجام داد و تعدادی صورتحساب کـه تـاریخ آنهـا بـین  32فوریـه  3322و 02
دسامبــر  02[ 3322بهمنماه و  03آذرماه  ]3102بــود و کالً به  3340212/40دالر بالــغ میگردید ،به اکسـان
یو.اس.آ .تسلیم نمود.
 .13اکسان یو.اس.آ .صورتحسابهای پورتا ـ کمپ را به محض وصول برای آیروس ارسال و آیروس موضوع
تصویب صورتحسابها توسط آسکو را هرچند یکبار به اکسان یو.اس.آ.عالم میکرد .اکسان یو.اس.آ .بـه مجـرد
دریافت تأییدیه صورتحسابها توسط آسکو ،مبالغ صورتحسابها را به پورتاکمپ میپرداخت و صورت آن را جهت
بازپرداخت به آیروس تسلیم مینمود .در فاصله  34آوریل  3322تا نهم مارس  00[ 3323فروردینماه  3102الـی
 32اسفندماه  ] 3102اکسان یو.اس.آ .شش فقره صورتحساب جهت باز پرداخـت وجـوهی کـه بـه پورتـا ـ کمـپ
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پرداخت کرده بوده ،برای آیروس صادر کرد.
 .0موضع طرفین
الف) موضع خواهان

 .10خواهان اظهار میدارد که گرچه آیروس صورتحسابهای دیگری را که جهت استرداد هزینـههـای متحملـه
اکسان یو.اس.آ .صادر شده بود پرداخت کرد ،با این حال ،هیچگونه وجهی در رابطه بـا صورتحسـابهـای پورتـا ـ
کمپ تا  38اکتبر  04[ 3323مهرماه  ]3102دریافت نشد .در تاریخ یاد شده ،آقـای جـان مـک کنـا ،مـدیر خریـد
صادراتی اکسان یو.اس.آ ،.طی نامهای به آقای آر .دبلیو کوپر مدیر مالی آیروس ،مبـالغ الزمالتأدیـه را بـا ضـمیمه
کردن مدارک مؤید اعالم و از وی خواست که دلیل عدم پرداخت صورتحسابها را جویا شـود .آقـای کـوپر طـی
تلکس مورخ  03اکتبر [ 3323هفتم آبانماه  ] 3102اظهار داشت «قبـل از آنکـه آیـروس بتوانـد جهـت تصـفیه
صورتحساب های مزبور اقدام کند ،الزم است اجازه و اختیار مالی الزم را از شرکت نفت تحصیل کنیم .»...متعاقبـاً
آیروس چکی به مبلغ  340123/28دالر امریکا ،که عبارت زیر به تاریخ  34ژانویه  04[ 3322دیماه  ]3102در آن
اضافه شده بود ،برای اکسان یو.اس.آ .ارسال داشـت« :بابـت پرداخـت صورتحسـابهـای شـماره  2802و 2882
(پورتاکمپ هیوستون)» .معهذا هیچگونه وجه دیگری بابت صورتحسابهای پورتا ـ کمپ دریافت نشد و در تـاریخ
هشتم دسامبر  32[ 3322آذرماه  ]3103اکسان یو.اس.آ .خالصه صورتحسابی بابت مانده صورتحسابها بـه مبلـغ
 3220202/02دالر امریکا تسلیم نمود و این همان رقمی است که حسب ادعا هنـوز پرداخـت نشـده بـاقی مانـده
است.
 .11خواهان اظهار می دارد که شرکت نفت مسئول بقیه وجه پرداخت نشده است ،زیرا که آیـروس بـهعنـوان
کارگزار آسکو با اکسان یو.اس.آ .معامله کرده و نیز به آن علت که شرکت نفت ،کلیه تعهدات آسکو طبـق قـرارداد
فروش را به عهده دارد.
 .17خواهان در تأیید این ادعای خود که آیروس عامل آسـکو بـوده بـه «قـرارداد  3321خـدمات» فیمـابین
شرکت نفت و آسکو استناد میکند که حسب ادعا «ایجاد رابطـه کـارگزار و موکـل بـین آیـروس و آسـکو در آن
پیشبینی شده است» .خواهان همچنین به قرارداد  3321بین آسکو و آیروس استناد مینماید که بنا بـه گفتـه او،
بهروشنی حاکی از آن است که قرار بوده آیروس «منحصراً طبق دستور آسـکو و بـه نماینـدگی وی» عمـل کنـد.
قرارداد مزبور چنین مقرر میدارد:
 .3آی روس طبق تقاضای کتبی شرکت خدمات نفت [آسکو] و با وجوه تأمین شده توسط شرکت نفت ،امور زیر
را درخارج از ایران برای آسکو انجام خواهد داد:
الف) خرید کلیه وسایل و کاالها و موادی که گهگاه ممکن است آسکو از جانب شرکت نفت بـرای عملیـاتش
در ایران الزم داشته باشد و ترتیب حمل و تحویل آنها.
......
ج) مذاکره و عقد قرارداد با هر شخص یا اشخاص ،شرکت یا شرکت ها ،برای اسـتخدام مشـاور ،نقشـهبـردار،
پیمانکار مهندسی ویا متخصصان دیگری که خدمات ایشان از جانب شرکت نفت برای آسکو در ایـران مـورد
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نیاز باشد.
د) کال انجام هر نوع خدمات دیگری خارج از ایران که ممکن است آسکو گهگـاه در ارتبـاط بـا عملیـاتش در
ایران برای شرکت نفت الزم داشته باشد.
......
 .0آسکو هزینه واقعی کلیه خدمات انجام شده طبق این قرارداد ،از جمله هزینههای باالسـری اداری و تمـام
هزینههای دیگر را به آیروس خواهد پرداخت.... .
 .1شرکت نفت وجه الزم برای ایفای تعهدات مربوط به تأمین خدمات فوق برای آسکو را پیشاپیش در لنـدن
به آیروس پرداخت خواهد کرد.
 .11خواهان استدالل میکند که چنین رابطهای بـین آیـروس و آسـکو را فقـط مـیتـوان بـهعنـوان رابطـه
کارگزاری تلقی کرد .خواهان تأکید مینماید که آیروس وظیفهای جز تهیه مواد مورد نیاز جهـت عملیـات شـرکت
نفت در ایران نداشته است و فقط « طبق تقاضای کتبی آسکو و با استفاده از وجوهی که شرکت نفت برای آسـکو
تأمین میکرد ،اجازه داشت اقدام به عقد قرارداد نماید» .بدینسان ،طبق اظهار خواهان آیروس بهوضـوح کـارگزار
خرید بوده و نه یک انباردار یا توزیع کننده مستقل کاال و ایـن مطلـب از ایـن واقعیـت هویـدا اسـت کـه آیـروس
هیچگونه سودی از خدماتش کسب نمیکرده و متقبل ریسکی هم نمیشده ،زیرا دقیقاً فقط هزینه خدماتی را کـه
ارائه میکرد دریافت مینمود و این هزینه نیز پیشاپیش به وی پرداخت میشد .خواهان مدعی است که آیروس در
زمینه ارائه کاالها و خدمات فعالیت نداشته ،بلکه فقط در مورد نیازهای قراردادی آسکو بهعنوان یک مسأله اداری
اقدام میکرده است.
 .10خواهان مدعی است که طرفین راجع به رابطه کارگزاری آیروس تفاهم داشتند و خواهان هیچگـاه بـرای
دریافت وجه ،نهایتاً متکی به آیروس نبود؛ زیرا آسکو را متعهد به پرداخت دیـون مـیدانسـت .خواهـان اسـتدالل
میکند که سفارشهای خرید پورتا ـ کمپ مؤید این تفاهم است ،زیرا در آنهـا قیـد شـده کـه سـفارشهـا تـابع
«قرارداد و شرایط عمومی آسکو» است و نیز اینکه اکسان یو.اس.آ .فقط با تأیید آسـکو بـه پورتـا ـ کمـپ پـول
پرداخت خواهد کرد.
 .14خواهان مضافاً استدالل میکند که سمت کارگزاری آیروس را اظهارات خود آیـروس تأییـد مـیکنـد .در
نامهای که آقای ار .دبلیو کوپر ،دبیر شرکت آیروس ،در  32ژوییه  02 [ 3321تیرماه  ] 3180ارسـال نمـوده ،قیـد
شده است که مبالغ الزم التأدیه بابت خـدماتی کـه از طریـق آیـروس بـه آسـکو ارائـه شـده از جملـه و بـهویـژه
صورتحسابهای پورتا ـ کمپ« ،مشخصاً بدهی آیروس تلقی نمیشود» و در عوض ،پیشنهاد کرده بـدهی مزبـور
«باید از حساب های آیروس حذف و ... .مستقیماً از شرکت نفت مطالبه شود» .خواهـان اظهـار مـیدارد کـه ایـن
اظهار ،مؤید واقعیتی است که طبق استدالل وی ،از دالیل فوق آشکار میشود ،بدین قرار که آسکو و بعداً شـرکت
نفت ،اصیلهای آیروس بودهانـد .بـهطـوری کـه آقـای کـوپر اظهـار داشـته «مـا در گذشـته همـواره بـهعنـوان
«پستخانه»ای بین شما و ایران عمل کردهایم».
 .11به عالوه خواهان استدالل میکند که شرکت نفت در لوایح خود عمـالً قبـول کـرده اسـت کـه آیـروس
کارگزار آسکو بوده ،زیرا که در الیحه توجیهی خود ذکر کرده که« :دلیل و فلسفه انعقاد قرارداد آسکوـ آیروس این
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بود که آسکو نمیخواست خود را با عده کثیری فروشنده لوازم و وسایل مورد نیاز خود روبهرو و طرف گرداند و بـه
همین دلیل ،آسکو قراردادی با آیروس منعقد کرد» .بنا به اظهار خواهان ،ایـن مطلـب مبـین منظـور و مقصـود از
نصب کارگزار و وظایف او است.
 .13باالخره خواهان این استدالل را مطرح می سازد که طبق اصول معمول حقوقی ،لزومی ندارد کـه رابطـه
کارگزاری در هر معامله ای تصریح گردد ،بلکه الزم است اوضاع و احوال پیرامون معامله و رابطه واقعی بین طرفین
بررسی شود تا معلوم گردد طرفی بهعنوان نماینده طرف دیگر عمل میکرده است ،یا خیر (رجوع شود به:
Restatement (Second) of Agency section 12; Schmitthoff Agency in International
;)Trade, Academie de Droit International I Recueil des Cours 170, 180 (1970
Fridman, The Law of Agency 10-11 (3d ed. 1971)).

خواهان همچنین به مواد  808تا  821قانون مدنی ایران اشاره میکند که مقرر میدارد یک طـرف مـیتوانـد
طرف دیگری را برای انجام تمام امور ویا امر یا امور خاصی نایب خود سازد و «وکالت .. .به هر لفظ یا فعلی کـه
داللت بر آن کند ،واقع میشود» .خواهان ادعا میکند که به علت مراودات طوالنی با آیروس و به دلیل عضـویت
در کنسرسیوم نفت که هم صاحب آسکو و هم صاحب آیروس بود ،کامالً از رابطه کارگزاری آگاه بود و لذا لزومـی
نداشت که در هریک از معامالت فیمابین خواهان و آیروس قید کند که آیروس از جانب اصیل خود ،آسـکو عمـل
میکند.
 .71بنابراین ،خواهان نتیجه میگیرد که آیروس در تهیه و تأمین خدمات پورتا ـ کمپ ،کارگزار آسکو بـوده و
این دین جزء تعهداتی بوده که شرکت نفت هنگام جانشینی آسکو در سال  3323تحصیل نمود.
 .73خواهان در تأیید این ادعای خود که شرکت نفت مسئول بدهیهای آسکو است ،به رأی دیـوان در قـرار
اعدادی شماره 41ـ 32مورخ نهم دسامبر  32[ 3320آذرماه  ]3183دیوان عمومی صادره در پرونده اویـل فیلـدز آو
تکزاس اینک و جمهوری اسالمی ایران استناد میکند که در آن ،دیوان نتیجهگیری کرد که« :شـکی نیسـت کـه
شرکت نفت مسئول تعهدات قراردادی آسکو و از جمله تعهدات قراردادی است که به دلیل اقـدامات کـارگزاران از
جانب آسکو ،نسبت به نامبرده الزامآور تلقی میشده است» .از این رو ،خواهان ادعا میکنـد کـه آیـروس کـارگزار
آسکو بوده و لذا شرکت نفت بابت تعهداتی که آیروس از جانب آسکو تقبل کرده ،از جمله صورتحسابهای پورتا ـ
کمپ مسئول است.
ب) موضع شرکت نفت

 .70شرکت نفت مسئولیت بازپرداخت صورتحسابهای پورتا ـ کمپ را انکار میکند ،ولی منکر آن نمیشود کـه
خدمات مورد بحث طبق قراردادی که مستلزم بازپرداخت وجه توسط آیروس بوده ،ارائه گردیده ویا هزینـه آن بـه
اکسان پرداخت نشده است .لکن شرکت نفت منکر آن است که آیروس کارگزار آسکو بوده و استدالل میکند کـه
آیروس پیمانکار مستقلی بوده و هرگونه بدهی قراردادی به اکسان بابت کاالها و خدمات ارائه شـده ،منحصـراً بـر
ذمه آیروس است و نه آسکو یا شرکت نفت .بنا به اظهار شرکت نفت:
ارتباط اکسان با آیروس کامالً مجزا از رابطه آیروس و آسکو بوده و همیشه حد ارتباط و نامـههـا و مکاتبـات
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اکسان به آیروس ختم می شده .. .و این ترتیب مؤید این واقعیت است که اوالً رابطه آسکو و آیروس جدا از ارتباط
اکسان وآیروس بوده و ثانیاً غیر از جنبه حقوقی موضوع ،در عمل نیز هیچگاه ارتباط مستقیمی بین آسکو و اکسان
وجود نداشته است.
 .71شرکت نفت استدالل میکند که چون اکسان صورتحسابها را به آیروس تسلیم میکرده و آیروس نیـز
صورتحسابها را ولو قسمتی از آن ها را پرداخت کرده ،بنابراین ،روشن است که تلقی طرفین این نبوده که اکسان
و آسکو رابطه قراردادی با هم دارند .بدین طریق ،شرکت نفت استدالل میکند که «اگر خواهان ادعایی دارد ،باید
آن را علیه آیروس مطرح نماید و توجیهی در ارجاع مستقیم ادعا به آسکو و شرکت نفت وجود ندارد» .شرکت نفت
همچنین تأکید میکند که:
« در کلیه قراردادهای مورد بحث در این دعوا ،قصد طرفین به طور واضح ذکر شده است و نظر به اینکـه در
قرارداد آیروس و آسکو هرگز کلمه «کارگزار» و «نماینده» ذکر نشده ،توصیف آیروس بهعنوان نماینده آسکو
و شرکت نفت برخالف قصد طرفین است».
بنابراین ،شرکت نفت نتیجه میگیرد که« :واضح است که رابطه بین آیروس و شرکت آسکو را نمیتـوان بـه
هیچ طریق رابطه وکالت و نمایندگی توصیف کرد».
شرکت نفت همچنین به دو نامه آقای مک ویرتر مشاور حقوقی آیروس که به ترتیب در تـاریخهـای  30دسـامبر
 04[ 3321آذرماه  ]3180و  08ستامپر  4[ 3324مهرماه  ]3181به آن شرکت نوشته ،اسـتناد مـینمایـد .در نامـه
اخیر ،آقای مک ویرتر اظهار داشته است که:
آیروس نه «تبعه» ایران و نه تبعه ایاالت متحده است و بدان سبب ،یک سـازمان فرعـی سیاسـی ،مؤسسـه،
واحد و تشکیالتی نیست که تحت کنترل دولت ایران یا دولت ایاالت متحده باشد.
شرکت نفت استدالل میکند که این نامه و اظهار آقای مک ویرتـر دایـر بـر ایـنکـه آیـروس «بـه موجـب
قراردادهای خدمات [منعقده بین دو] اصیل» خدماتی را برای صنعت نفت ایران انجام میداده ،مؤیـد اظهـارات آن
شرکت میباشد.
 .77شرکت نفت مضافاً انکار میکند که رأی صادره در پرونده اویل فیلـدز آو تکـزاس دال بـر آن اسـت کـه
شرکت نفت مسئول بدهیهای ادعایی است و استدالل میکند که «نمیتوان دامنه شمول این رأی را چنان بسط
داد که شرکت نفت در مقابل اشخاصی که در عین حال با پیمانکاران آسکو طرف قرارداد بودهاند ،به جـای آسـکو
مسئول قلمداد شود».
 .71باالخره شرکت نفت این استدالل را مطرح میسازد که حتی اگر بتوان فرض کرد که آیروس عامل آسکو
بوده ،شرکت نفت هیچ گونه مسئولیتی بابت آن بخش از ادعا که پیش از سال  3323به وجـود آمـد نداشـته ،زیـرا
شرکت نفت فقط بعد از مارس  3323تعهدات آسکو را تقبل کرد.
 .1تصمیم دیوان

 .70ظاهراً اختالفی بین طرفین نیست که اکسان یو.اس.آ .حقالزحمه خدماتی را که پورتاــ کمـپ بـرای آسـکو
انجام داده پرداخت نموده و چه آسکو و چه شرکت نفت هزینههای فوق را به اکسان یو.اس.آ .بازپرداخت نکردهاند.
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بنابراین ،مسألهای که در دیوان مطرح است این است که آیا شرکت نفت پس از آنکه قائممقام تعهدات آسکو شد،
مسئول بازپرداخت هزینه آن خدمات به اکسان یو.اس.آ .گردید یا خیر.
 .74گرچه در قرارداد فروش  3324فیمابین اکسان یو.اس.او .آیروس قید شده است که حقالزحمههـا توسـط
آیروس به اکسان یو.اس.آ .پرداخت خواهد شد ،با این حال ،سوابق امر نشان میدهـد کـه پرداخـت وجـه توسـط
آیروس منوط به کنترل و تأیید آسکو بوده و خود وجوه مربوط توسط شرکت نفت تأمین مـیشـده اسـت .قـرارداد
مورخ  02نوامبر  03[ 3321آبانماه  ]3100فیمابین آسکو و آیروس حاکی است که آیـروس وظیفـهای جـز ارائـه
خدمات «از جانب شرکت نفت» ندارد .گرچه عبارت «از جانب» الزاماً به مفهوم وجود رابطه نماینـدگی نیسـت ،بـا
این حال ،ادله و مدارک موجود به این نتیجهگیری میانجامد که آیروس بهعنوان کارگزار آسکو عمل کرده است.
 .71آیروس هیچکدام از خصوصیاتی را که از یک پیمانکار مستقل مـیتـوان انتظـار داشـت ،نـدارد .آیـروس
پیشنهاد خرید یا معاملهای به آسکو نداده ،بلکه فقط به تقاضای صریح آسکو عمل کـرده اسـت .آیـروس ریسـکی
تقبل نکرده و سودی عایدش نشده و هزینههای آن تماماً از طریق آسکو توسط شرکت نفت بازپرداخت شده است.
آیروس اقدامی به عمل نمیآورد تا خدماتش را در اختیار اشخاص دیگر قرار دهد ،بلکه توسط آسکو ایجاد شـده و
منحصراً مورد استفاده وی بوده است .آیروس کاالیی را انبار نمیکرد ویا پرسنلی را برای ارائـه خـدمت بـه آسـکو
استخدام نمی نمود ،بلکه صرفاً کاالها و خدمات مورد نیاز آسکو را تهیه و تأمین میکرد .همانطور که دبیر شرکت
آیروس اظهار داشته ،آیروس خود را مسئول دیونی که از جانب آسکو متحمل میشد نمیدانسته ،بلکه صرفاً خـود
را رابط بین طرفهای قرارداد ،یعنی خواهان و آسکو تلقی میکرده است.
 .73بررسی قرارداد مورخ  02نوامبر  03 [ 3321آبانماه  ] 3100فیمابین آیروس و آسـکو و قـرارداد خـدمات
 3321فیمابین شرکت نفت و آسکو مؤید این مطلب است که آیروس منحصراً به منظـور ارائـه «خـدمات اداری و
فنی» به آسکو تأسیس شد .به عالوه ،حتی با توجه به نبود توصیف روشنی از قرارداد ،این نتیجهگیری که آیـروس
بهعنوان پیمانکار مستقلی عمل کرده ،با توجه به شرط صریح سفارشهای خرید مبنی بر اینکه «کار طبق قرارداد
آسکو انجام» و حقالزحمه آن «پس از تأیید آسکو قابل پرداخت خواهد بود» ،منطقی نیست.
 .11باالخره خواهان به عنوان عضو کنسرسیوم نفت که هم صاحب آیروس و هـم صـاحب آسـکو بـود ،بایـد
اطالع کامل از رابطه حقوقی بین آیروس و آسکو داشته باشد.
 .13اوضاع و احوال پیشگفته دال بر آن است که در پرونده حاضر ،آیروس بهعنوان کارگزار آسکو عمل کـرده
و بدان وسیله آسکو را نسبت به رابطه قراردادی که با خواهان به وجود آورده ،متعهد ساخته است .از آنجـایی کـه
شرکت نفت هنگامی که قائم مقام آسکو شد ،بدون تردید منافع خدمات ارائه شـده طبـق قـرارداد را پـذیرفت ،لـذا
دیوان دلیلی نمییابد که شرکت نفت را در عین حال منتقلٌالیه این تعهدات نداند .از این رو ،نظر دیوان این اسـت
که شرکت نفت مسئول بازپرداخت وجه صورتحساب هایی است که خواهـان پرداخـت نمـوده و لـذا دیـوان مبلـغ
 3220202/02دالر از این بابت حکم میدهد.
ج) حسابهای باز (جاری) برای خدمات «ام.سی.ا» (کمک توسط شرکتهای عضو)

 .10به موجب قرارداد  3321فیمابین کنسرسیوم شرکتهای نفتی و ایـران و شـرکت نفـت ،خواهـان بـهعنـوان
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عضوی از اعضای کنسرسیوم که صاحب آیروس و آسکو بود ،خدمات فنـی پرسـنل مختلفـی را ارائـه کـرد .ایـن
خدمات ،بهعنوان «کمک توسط شرکتهای عضو» یا خدمات «ام.سی.ا» خوانده میشد.
 .3موضع خواهان

 .11خواهان ادعا میکند که شرکت نفت بابت حسابهای دریافتنی معوقه جهت خدماتی که به تقاضای آیـروس
و آسکو به نفع شرکت نفت ارائه و صورتحساب آنها از طریق آیروس و آسکو مطالبه شده ،مبلغ  200083/40دالر
بدهکار است .خواهان اظهار میدارد که خدمات «براساس قرارداد کتبی رسمی انجام نشده ،بلکـه ترتیـب اجـرای
آن ها ،به طور غیررسمی توسط آیروس و بنا به تقاضای شرکت نفت داده میشد» .خواهـان مـیگویـد کـه طبـق
مراوداتی که بین طرفین به وجود آمده بود و به دلیل تنوع خدمات ارائه شـده ،اکسـان بـرای هریـک از عملیـات،
صورتحساب صادر نمیکرد ،بلکه حسابهای جاری بابت گروههای مختلف خدمات ارائه شـده نگـه مـیداشـت و
خواهان به طور ادواری صورتحساب کل ارزش کار انجام شده بابت گروههای مختلف خدماتی را به شـرح منـدرج
در حسابهای مزبور برای آیروس میفرستاد.
 .17خواهان مدعی است که از تاریخ  33ژانویه  03[ 3323دیماه  ]3103چهار فقره حساب باز به شرح زیـر،
مانده بدهکار نشان میداده است )3 :حساب شماره 222ـ ،322با مانده بـدهکار  330240/28دالر جهـت پرداخـت
حقوق و مزایای متحمله توسط خواهان برای انجام خدماتی که از طریق آیروس به شـرکت نفـت ارائـه شـده)0 ،
حساب شماره 3332ـ  322نیز بابت حقوق و مزایای پرداختی بابت خدمات ارائه شده بـه آیـروس اسـت کـه بـه
حساب آیروس منظور شده و حسب ادعا مانده بدهکاری بالغ به  300018/24دالر امریکا نشان میدهد )1 ،حساب
شماره 1222ـ  322بابت صورتحسابهای تسلیمی به آیروس بابت خدماتی است که در رابطه با پروژههای خاص
شرکت نفت برای شرکت نامبرده ارائه گردیده و حسب ادعا  330031/20دالر امریکا مانده بدهکار نشان میدهـد،
و  )4حساب شماره 1342ـ 322شامل مبـالغی اسـت کـه طـی نـه فقـره صورتحسـاب جداگانـه ،جمعـ ًا بـه مبلـغ
 300023/21دالر امریکا بابت هزینههای متحمله کارکنان اکسان که خدماتی برای آسکو انجام دادهاند ،بـه آسـکو
صورت داده شده است.
 .11در تاریخ  30اوت  03[ 3322مردادماه  ]3103خواهان نامهای در مورد برخی از صورتحسابهای پرداخت
نشده مزبور به آقای ام.آر.کوپر از مسئولین آیروس نوشت .در پاسخ به نامه مزبور و تلکـس تعقیبـی مـورخ ششـم
فوریه  32[ 3323بهمنماه  ،]3103آیروس طی تلکس مورخ دهم فوریه  03[ 3323بهمنماه  ]3103چنین پاسـخ
داد« :جزئیات صورتحسابهای شما در تاریخ  )03/3/30 ( 22/30/8به ایران تسلیم گردیده و هنـوز منتظـر اجـازه
پرداخت آنها هستیم» .متعاقباً در تاریخ  32ژوییه  02[ 3321تیرماه  ]3100آقای آر .دبلیو کوپر ضمن نامـهای بـه
خواهان نوشت که صورتحسابها از طریـق « شـرکت خـدمات نفتـی ایـران پرداخـت نخواهـد شـد» و لـذا بایـد
صورتحسابها «مستقیماً به شرکت نفت تسلیم شود».
 .10خواهان بهعنوان مدرک ادعایش ،دفاتر حسابهای دریافتنی مختلف را که حاوی هزینههای معوقه است،
تسلیم نموده است .عالوه بـر ایـن ،خواهـان نسـخهای از صورتحسـابهـای ارسـالی بـه آسـکو را بـه اسـتثنای
صورتحساب شماره  CDM059به مبلغ  40281/12دالر امریکا ،که حسب اظهار خود وی در پروندههای اکسـان
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یافت نشده ،تسلیم نموده است.
 .14خواهان ادعا میکند که ترتیباتی که طبق آن اکسان خدمات را ارائه میکرد ،رابطهای قراردادی به وجود
آورد که براساس آن ایروس به عنوان نماینده آسکو و آیروس و آسکو ،هر دو از جانب شرکت نفت عمل میکردند.
خواهان ضمن استناد به آرای مختلف دیوان ،از جمله آرای صادره در پرونــدههـای چـاس تـی .مـین اینترنشـنال
اینــک و سازمان آب و برق خوزستان ،قرار اعدادی شماره 0ـ302ـ 01مورخ  00ژوییه  13[ 3321تیرمـاه ]3180
که در  3 Iran-U.S. C.T.R. 270نیز چاپ شده و ایکانامی فورمز کورپ و جمهوری اسـالمی ایـران ،حکـم
شماره 00ـ380ـ 3مورخ  34ژوئن  04[ 3321خردادمـاه  ]3180کـه در  3 Iran-U.S. C.T.R. 42نیـز چـاپ
شده ،استدالل میکند که «رفتار طـرفین نمایـانگر تفـاهم فیمـابین در ایجـاد تعهـدات قـراردادی اسـت و ارائـه
صورتحساب ها و اوراق دفاتر دلیل کافی بر وجود قرارداد میباشد» .خواهان مضـافاً اظهـار مـیدارد کـه پرداخـت
بخشی از مبلغ صورت داده شده بابت خدمات ام.سی.ا .در فاصله ژانویه  3322الی سپتامبر « 3323در حکم اذعان
صریح تعهد شرکت نفت مبنی بر بازپرداخت هزینه این قبیل خدمات به اکسان است».
 .0پاسخ شرکت نفت

 .11شرکت نفت انکار نمیکند که خدماتی ارائه شده ،بلکه استدالل میکند که هیچگونه مسئولیتی بابت پرداخت
وجه این خدمات ندارد ،زیرا آیروس بهعنوان یک پیمانکار مستقل ،این هزینهها را متحمل شده است.
 .13عالوه بر این ،شرکت نفـت در طـول رسـیدگیهـای شـفاهی خاطرنشـان سـاخت کـه تـاریخ دو فقـره
صورتحساب کالً به مبلغ  80131/14دالر امریکا مؤخر بر تاریخ بیانیه حل و فصل و لذا خارج از صـالحیت دیـوان
میباشد.
 .1تصمیم دیوان

 .01اختالفی در این مورد نیست که خدماتی ارائه شده ،ولی حقالزحمه آنها پرداخت نشده است .بـا اسـتفاده از
همان استداللی که در مورد ادعای مربوط به صورتحسابهای پورتا ـ کمپ به عمل آمد ،دیوان نتیجه میگیرد که
بدهیهای متحمله توسط آیروس یا آسکو از شرکت نفت قابل مطالبه است.
 .03دیوان داوری با شرکت نفت موافق است که دو فقره صورتحسابی که تاریخ آنها مؤخر بر تـاریخ بیانیـه
حل و فصل دعاوی است خارج از صالحیت دیوان قرار دارد .این دو قلم که در حساب شماره 1222ــ 322منـدرج
است ،جمعاً بالغ بر  80131/14دالر امریکا میباشد .لذا رقم مزبور از طلب خواهان کسـر و مبلـغ  000103/33دالر
امریکا حکم داده میشود.
د) ادعای متقابل شرکت نفت

 .00شرکت نفت ضمن طرح ادعای متقابلی خواستار صدور حکمی گردیده که «خواهان را به جبـران زیـانهـای
متحمله خوانده ملزم سازد».
 .01گرچه ادعای متقابل علیالظاهر در حیطه صالحیت دیوان قرار دارد ،با این حـال ،شـرکت نفـت دلیـل و
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مدرکی در تأیید آن ارائه نکرده است.
 .07با توجه به فقد ادله و مدارک در تأیید این ادعا که شرکت نفت متحمل زیـانهـایی شـده ،دیـوان داوری
ادعای متقابل شرکت نفت را مردود میشناسد.
چهارم) بهره و هزینهها
الف) بهره

محکومبه پرداخت شود.
ٌ
 .01خواهان تقاضا کرده است که  30درصد بهره از تاریخ نقض قرارداد نسبت به مبالغ
 .00با توجه به فقد هرگونه شرط قراردادی مبنی بر پرداخت بهره ،دیوان منطقی میداند که طبق اصول مقرر
در حکم شماره 000ـ23ـ 1مورخ  00آوریل  [ 3328دوم اردیبهشت ماه  ]3180صـادره در پرونـده مـککـالو انـد
کامپنی اینک و وزارت پست ،تلگراف و تلفن نرخ بهره را ده درصد در سال تعیین کند.
 .04بهره بر اساس این عرف مورد قبول عام محاسبه خواهد شد که هر صورتحسـابی ظـرف  12روز پـس از
تسلیم آن قابل پرداخت است .بنابرابن ،بهره مبالغ مورد حکم بابت فروش روغن توربو از تـاریخ  01نـوامبر 3323
[دوم آذرماه  ]3102و بهره مبالغ مورد حکم بابت ادعای مربوط به صورتحسابهای پورتاـ کمپ از تاریخهای زیـر
محاسبه خواهد شد:
ـ صورتحسـاب شـماره 22ــ22ــ 24از تـاریخ  31مـه  01[ 3322اردیبهشـت مـاه  ]3102نسـبت بـه مبلـغ
 120222/42دالر امریکا،
ـ صورتحساب شماره 22ـ22ـ 24از تاریخ  02مه  12[ 3322اردیبهشت ماه  ]3102نسبت به مبلغ 00208/28
دالر امریکا،
ــ صورتحســاب شــماره 32ـ ـ22ــ 20از تــاریخ دهــم ژوئــن  02[ 3322خردادمــاه  ]3102نســبت بــه مبلــغ
 3220003/12دالر امریکا،
ـ صورتحسـاب شـماره 32ــ22ــ 22از تـاریخ  03سـپتامبر [ 3322هفـتم مهرمـاه  ]3102نسـبت بـه مبلـغ
 340283/00دالر امریکا،
ـ صورتحساب شماره 22ـ22ـ 32از تاریخ  33نوامبر  02[ 3322آبانمـاه  ]3102نسـبت بـه مبلـغ 00222/30
دالر امریکا،
ـ صورتحساب شماره 28ـ22ـ 21از تـاریخ هفـتم آوریـل  32[ 3323فـروردینمـاه  ]3102نسـبت بـه مبلـغ
 330238/20دالر امریکا.
 .01طبق تقاضای خواهـان ،بهـره مبـالغ پرداختـی بابـت خـدمات ام.سـی.ا .از تـاریخ  33ژانویـه 03[ 3323
دیماه ]3103پرداخت خواهد شد.
 .03همچنین طبق درخواست خواهان ،بهره مورد حکم تا تاریخ حکم حاضر محاسبه خواهد شد.
ب) هزینهها

 .41خواهان هزینههای داوری خود ،از جمله حقالوکاله و مخارج را مبلغ  3210232دالر امریکا ذکر کـرده اسـت.
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دیوان بابت هزینههای بابت داوری مبلغ  300222دالر امریکا حکم میدهد.
پنجم) حکم

 .43بنا به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حکم صادر میکند:
الف) شرکت ملی نفت ایران ملزم است مبالغ زیر را به اکسان کورپوریشن بپردازد:
 .3مبلغ یکصد و سی و هشت هزار و ششصد دالر ( )3120822امریکا به اضافه بهره ساده به نـرخ ده درصـد
( )%32در سال (بر مبنای  180روز) از تاریخ  01نوامبر [ 3323دوم آذرماه ،]3102
 .0مبلغ یکصد و هشتاد هزار و بیست دالر و پنجاه و هشت سنت ( 202،322/02دالر امریکا) بهعالوه بهـره
ساده به نرخ  32درصد در سال (براساس  180روز) به شرح زیر تعلق خواهد گرفت :نسـبت بـه مبلـغ120222/42
دالر امریکا ،بهره از تاریخ  31مه  01[ 3322اردیبهشت ماه ،]3102
نسبت به مبلغ  00208/28دالر امریکا بهره از تاریخ  02مه  12[ 3322اردیبهشت ماه ،]3102
نسبت به مبلغ  3220003/12دالر امریکا ،بهره از تاریخ دهم ژوئن  02[ 3322خردادماه  ،]3102نسبت به مبلغ
 340283/00دالر امریکا ،بهره از تاریخ  03سپتامبر [ 3322هفتم مهرماه  ،]3102نسبت بـه مبلـغ  00222/30دالر
امریکا بهره از  33نوامبر  02[ 3322آبانماه  ]3102و باالخره
نسبت به مبلغ  230833/20دالر امریکا ،بهره از تاریخ هفتم آوریل  32 [ 3323فروردینمـاه ]3102 ،محاسـبه
خواهد شد.
 .1مبلغ پنجاه و پنج هزار و سیصد و پنجاه و نه دالر و یازده سنت ( 000103/33دالر امریکا) به اضافه بهـره
ساده به نرخ ده درصد ( )%32در سال (بر مبنای  180روز) از تاریخ  33ژانویه  03[ 3323دیماه .]3103
 .4در کلیه این موارد ،بهره تا تاریخ حکم حاضر محاسبه خواهد شد.
ب) خوانده ،شرکت ملی نفت ایران ملزم است مبلغ پانزده هزار دالر ( ـ 300222/امریکا)
بابت هزینه داوری به اکسان کورپوریشن بپردازد.
ج) کلیه تعهدات باال با پرداخت از محل حساب تضمینی مفتوح طبق بند  2بیانیه مورخ  33ژانویـه 03[ 3323
دیماه  ] 3103دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهد شد.
د) ادعای متقابل شرکت نفت به علت فقد دلیل رد میشود.
بدینوسیله حکم حاضر به منظور ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ ششم نوامبر  3314برابر با  31آبانماه 3100
میشل ویرالی ـ رئیس شعبه سه
چارلز ان .براوئر
نظر موافق

پرویز انصاری معین
مخالف با قسمتی از حکم و موافق با قسمتی دیگر

پرونده شماره  101ـ شعبه یک
حکم شماره 828ـ101ـ5
خواهان :هریس اینترنشنال تله کامیونیکیشنز اینک
خواندگان :جمهوری اسالمی ایران ،وزارت دفاع جمهوری اسالمی ایران ،بانک مرکـزی ،بانـک
ملی ایران
تاریخ3100/1/33 :
حکم جزئی
حاضران

از جانب خواهان :آقای ال الستنبرگر  ،وکیل خواهان ،خانم ا .بارت ،دستیار حقوقی
آقای ج .کریتون ،مشاور ،آقای ج .اسکات ،آقای پی .استیت نمایندگان خواهان
از جانب خواندگان :آقای محمد کریم اشراق ،نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
آقای علی اکبر ریاضی ،مشاور حقوقی نماینده رابط
آقای حسن غالمی ،دستیار نماینده رابط
آقای علی اکبر استادیفر ،آقای احساناله صمیمی مفخم نمایندگان وزارت دفاع جمهـوری اسـالمی ایـران ،آقـای
حسینعلی فرزاد نماینده بانک مرکزی ،آقای محمد حسین مبین ،نماینده بانک ملی
سایر حاضران :آقای ج.آر.کروک ،نماینده رابط ایاالت متحده امریکا
فهرست مطالب

یک .واقعیات و اظهارات
دو .دالیل حکم
 .3موضوعات شکلی
الف) تاریخچه پرونده
ب) اسناد و مدارکی که با تأخیر ثبت شدهاند
ج) توجه دعوا به بانک مرکزی و بانک ملی
د) اصالحیههای ادعا
هـ) ادعای متقابلی که دیر به ثبت رسیده
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و) شهود
 .0صالحیت
الف) قید انتخاب مرجع رسیدگی
ب) تابعیت امریکایی خواهان
 .1اصل دعوا
الف) فسخ قرارداد
ب) آثار حقوقی فسخ (قرارداد)
الف الف) ادعاهای مربوط به اجرای قرارداد
ب) ادعاهای فسخ قرارداد
ج) ادعاهای خسارت و زیان
ـ ادعای خسارت به روابط پیمانکاران
ـ ادعای عدمالنفع
ـ ادعای ناشی از مطالبه وجه اعتبارات اسنادی
د د) بهره
هـ هـ) اعتبارات اسنادی و ضمانتنامههای بانکی متقابل
ج) رسیدگیهای ایران
د) ادعاهای متقابل
الف الف) مانده پیشپرداخت و خسارات
ب ب) حقوق بیمههای اجتماعی و جرائم دیرکرد
ج ج) اسناد حمل
هـ) هزینهها
سه) حکم
 .3ادعای حاضر ناشی از قراردادی است که بخشـی از پـروژه مشـهور بـه «آیـبکس» ( )IBEXرا تشـکیل
می دهد .هدف از پروژه مزبور مدرنیزه کردن و توسعه سیستم جمعآوری الکترونیک اطالعـات نظـامی ایـران بـود
(رجوع شود به :پرونده سیلوانیا تکنیکال سیستمز اینک .و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 322ـ84ــ3
[ 02ژوئن  /3320ششم تیرماه  ،] 3184کوئستک اینک .و وزارت دفاع ملی جمهوری اسالمی ایران ،حکم شـماره
333ـ02ـ 00 [ 3سپتامبر  /3320سوم مهرماه  ،]3184توش راس اند کامپنی و جمهـوری اسـالمی ایـران ،حکـم
شماره 332ـ422ـ 12[ 3اکتبر  /3320هشتم آبانماه  ،]3184فورد ارو اسـپیس انـد کامیونیکیشـنز کورپوریشـن و
دولت جمهوری اسالمی ایران و سایرین ،حکم جزئـی شـماره 023ــ31ــ 03 [ 3ژانویـه  /3322نهـم بهمـنمـاه
 .)]3180به موجب قرارداد پرونده حاضر ،قرار بود خواهان ،هریس اینترنشنال تله کامیونیکیشنز اینک («هـریس»)
خدمات نظارت برای هماهنگی پروژه آیبکس ارائه و بهعنوان هماهنگکننده برنامه و مدیر تهیه ،نصـب و کـاربرد
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مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده /جلدهشتم

تجهیزات الکترونیک ،عمل نماید .خواهان مدعی است که وزارت دفاع جمهوری اسالمی ایـران («وزارت دفـاع»)
در سال  3323قرارداد را نقض و نفی کرد و چندین بار کوشید به طـور غیـر قـانونی از ضـمانتنامههـای بـانکی و
اعتبارات اسنادی که در رابطه با قرارداد صادر شده بود ،برداشت کند .خوانـده وزارت دفـاع اظهـار مـینمایـد کـه
خواهان قرارداد را اجرا نکرده و آن را نقض نموده است .خوانده ادعای متقابلی را مطرح ساخته است .بانک مرکزی
و بانک ملی ایران که خواهان علیه آن ها نیز طرح دعوا کرده است ،منکر آنند که دعوا متوجه ایشان است .دولـت
جمهوری اسالمی ایران ،وزارت دفاع و بانک ملی ادعای متقابلی علیـه خواهـان و چـیسمنهـتن بنـک راجـع بـه
ضمانتنامههای بانکی مربوط به قرارداد شماره  303مطرح ساختهاند .جلسه استماع مقـدماتی در تـاریخ  01نـوامبر
 [ 3321دوم آذرماه  ]3180و استماع پرونـده در روزهـای  30و  31سـپتامبر  03[ 3328و  00شـهریورماه ]3180
برگزار گردید.
یک) واقعیات و اظهارات

 .0همان طور که اشاره شد ،قرارداد مورد بحث در این پرونده یعنی قرارداد شماره  303بخشی از پـروژه آیـبکس،
یعنی برنامه نیروی هوایی ایران جهت مدرنیزه کردن و گسترش سیستم موجود جمعآوری الکترنیک اطالعات بـه
کمک تکنولوژی پیشرفته در اواسط دهه  3322بود .پیمانکاران مختلف آیبکس می بایست تجهیزات الکترونیک را
فراهم نمایند ،پرسنل را جهت استفاده و نگهداری تجهیزات آموزش دهند ،تأسیسات آموزشی ،جمعآوری و پرورش
اطالعات ،احداث نمایند و خدمات لجستیکی را توسعه دهند .قرار بود سیستم مزبور پس از تکمیل ،اطالعات را به
وسیله هواپیما ،تأسیسات ثابت زمینی مستقر در تعدادی از قرارگاه های نظامی نزدیـک مرزهـای ایـران و نیـز بـه
وسیله کامیونهای سیار جمع آوری نماید .همچنین قرار بود یک مجتمع مرکـزی جهـت کامپیوترهـای پرورشـی
اطالعات ،یک مؤسسه آموزشی دائمی و یک دپوی لجستیکی در پایگاه هوایی دوشان تپـه تهـران مسـتقر شـود.
مرکز پرورش اطالعات ،میبایست اطالعات جمعآوری شده را تجزیه و تحلیـل و گـزارشهـای اطالعـاتی تهیـه
نماید.
 .1خواهان در تاریخ دهم سپتامبر  33[ 3322شهریورماه  ]3108قرارداد شماره  303را با وزارت دفـاع منعقـد
ساخت .همان طور که در شرح کار در پیوست یک قرارداد تصریح شده ،خواهان بهعنوان یک «پیمانکار همـاهنگی
دستگاهها» مسئول یکپارچه کردن سخت افزار ،نرم افزار ،تسهیالت و سایر اموال برنامه بود که ایران برای پـروژه
آیبکس از سایر پیمانکاران امریکایی خریداری مینمود .خواهان خود ملزم نبود هیچگونـه تجهیزاتـی را فـراهم یـا
تسهیالتی را احداث نماید ،بلکه میبایست گزارشهایی راجع به یکپارچکی و طرحریزی سیستم و برنامه زمـانی و
کنترل فعالیتهای برنامه ،تسلیم نماید .خواهان همچنـین مـیبایسـت خـدمات معینـی مثـل مخـابرات برنامـه و
نگاهداری مرکز اطالعاتی شامل کلیه اسناد و مدارک پروژه آیبکس را انجام دهد.
 .7وزارت دفاع اظهار می دارد که خواهان پیمانکار اصلی پـروژه بـود و مسـئول نحـوه کـار سـایر پیمانکـاران
آیبکس در مقابل ایران به شمار میرفت .خواهان منکر این مطلب است .نامبرده تأکیـد مـینمایـد کـه نقـش وی
محدود میشد به نظارت بر فعالیتهای شرکتهای دیگر ،تهیه گزارشهایی در مورد پروژه ،انتقال اسناد و مدارک
تسلیمی سایر پیمانکاران به ایران و ارائه نظر مشورتی و راهنمایی به مدیر منصوب ایران در برنامه آیـبکس؛ ولـی
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کنترل مستقیم و تصویب نهایی کلیه کارهای انجام شده برای پروژه آیبکس در دست ایران بود.
 .1برآورد قیمت بابت اجرای قرارداد توسط خواهان ـ 8002200311/دالر بود که شامل  30درصد سود میشد.
از این رقم مبلغ ـ 8108420328/دالر بابت خدمات و ـ 304040202/دالر بابـت مـواد و مصـالح بـود .وزارت دفـاع
پیشپرداختی به مبلغ ـ 3202220222/دالر از کل قیمت قرارداد پرداخت کرد .در قرارداد سـه نـوع اعتبـار اسـنادی
مقرر شده بود .خواهـان بابـت پـیشپرداخـت دریـافتی از ایـران ،تعـدادی ضـمانتنامه بـانکی («ضـمانتنامههـای
پیشپرداخت») و نیز بابت تضمین اجرای قرارداد ،ضمانتنامهای به مبلغـ 002280031/دالر ،معادل  32درصد قیمت
قرارداد («ضمانتنامه حسن اجرا») تحصیل کرد .ایران بهنوبه خود جهت تضمین پرداخت بهـای قـرارداد ،اعتبـارات
اسنادی غیرقابل برگشتی افتتاح نمود .ضمانتنامههای پیشپرداخت شامل هفت فقره ضمانتنامه هریک بـه مبلـــغ
ـ 301200222/دالر (به شمارههــای دی 03314/تا دی )03342/و یـک فقــره به مبلـــغ ـ 2800222/دالر (بـه
شماره دی )03343/میشد .این ضمانتنامهها توسط بانک ملی صادر گردیـده و متـــکی بـه هشـت فقـره اعتبـار
اسنــادی متقابل (به شمارههای پی ـ  120040الی پی ـ  120040و پی ـ  120048الی پـی ـ  )120043صـادره
توسط چیس منهتن بنک به نفع بانک ملی بود .تاریخ انقضای ضمانتنامههای بانکی طوری تعیین شده بود کـه بـا
استهالک تدریجی پیش پرداخت به موازات پیشرفت کار مطابقت کند .ضمانتنامه حسـن اجـرای کـار (بـه شـماره
دی )03340/نیز از بانک ملی تحصیل و در قبال آن یک فقره اعتبار اسنادی متقابل (بـه شـماره پـی ـ )120022
توسط چیس منهتن بنک به نفع بانک ملی صادر گردید .اعتبارات اسنادی ایـران جهـت تضـمین پرداخـت قیمـت
قرارداد شامل دو فقره اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت بود که توسط بانک مرکزی به نام بنک آو امریکا صادر شد.
یکی از این اعتبارات به مبلغ ـ 0108420328/دالر و دیگری به مبلغ ـ 304040202/دالر بود .پرداخت قیمت قرارداد
شامل دو فقره اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت بود که توسط بانک مرکزی به نام بنک آو امریکا صادر شد.
 .0به موجب قرارداد ،صورتحساب های تسلیمی توسط خواهان ابتدا توسط حسابرس وزارت دفاع ،تـوش راس
اند کامپنی گواهی می شد ،سپس به امضای مدیر منصوب وزارت دفاع جهت برنامه آیبکس مـیرسـید و سـرانجام
توسط خواهان جهت پرداخت به بنک آو امریکا تسلیم میشد و نامبرده آن را از حسـاب بانـک مرکـزی پرداخـت
کرده و مبالغ اعتبارات اسنادی را به همان مقدار کاهش می داد .طبق این رویه ،وزارت دفاع تعداد  03صورتحساب
جمعاً به مبلغ ـ 3101080288/دالر پرداخت کرد؛ بدین ترتیـب کـه حـدود  30درصـد از مبلـغ صورتحسـاب بابـت
پیش پرداخت کسر گشته و مابقی از اعتبار اسنادی صادره توسط بانک مرکزی پرداخت مـیشـد .آخـرین پرداخـت
وزارت دفاع روز چهارم یا پنجم فوریه  30[ 3323یا  38بهمنماه  ]3102بابت صورتحساب شماره  203برای کـار
انجام شده تا پایان نوامبر [ 3322نهم آذرمـاه  ]3102صـورت گرفـت .رویهـم مبلـغ ـ 002420314/دالر از ایـن
صورتحسابها با کسر از پیشپرداخت تأدیه شد و در نتیجه قسـمت مسـتهلک نشـده پـیشپرداخـت ،بـه میـزان
ـ 203000288/دالر باقی ماند.
 .4خواهان اظهار میدارد که وی تا دهم فوریه  03[ 3323بهمنماه  ]3102تعهدات قراردادی خـود را چـه در
ایران و چه در ایاالت متحده به طور کامل انجام داده است .نامبرده مدعی است که تا پایان سـال  3322بـیش از
 02درصد کل پروژه آیبکس و حدود  10درصد کارهای الزم طبق قرارداد شماره  303تکمیل شـده و قـرارداد بـه
پایان مرحله طرحریزی و گزارشهای اولیه رسیده بود .خواهان اظهار مینماید که به دنبال حملهای کـه در دهـم
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فوریه  03[ 3323بهمنماه  ]3102به پایگاه هوایی دوشان تپه ،که اکثر کارکنان وی در آن مستقر بودند ،صـورت
گرفت  ،مدیر ایرانی برنامه آیبکس به کارکنان هریس دستور داد که پایگاه هوایی را ترک نموده و تا اطالع ثـانوی
مراجعت نکنند .نامبرده ادعا مینماید که مدیر برنامه ،بدون اینکه جانشینی توسط ایـران بـرای وی تعیـین شـود،
ناپدید شد و کارکنان وی مجبور شدند در  38فوریه  02[ 3323بهمـنمـاه  ]3102ایـران را تـرک کننـد .نـامبرده
می گوید که وی کماکان کوشید قرارداد را حتی المقدور در ایاالت متحده اجرا کند ،چون بـه هـر صـورت ،قسـمت
اعظم کار وی نیز در این مرحله ،قرار بود در آنجا انجام گیرد.
 .1در اواسط ماه فوریه بنک آو امریکا تلکسی از شورای نظارت انقالب ایران دریافت کرد مبنی بر تعلیق اجازه
و اختیار وی در برداشت از حساب بانک مرکزی تحت اعتبارات اسنادی غیر قابل برگشتی کـه ایـن بانـک جهـت
پرداخت صورتحسابهای خواهان افتتاح کرده بود .خواهان صورتحسابهای کاری را که پس از  12نـوامبر 3322
[نهم آذرماه  ]3102انجام شده بود تسلیم کرد ،لکن وجهی بابت آنها دریافت ننمود.
 .3خواهان طی نامههای مشابهی به تاریخ روزهای دوم و پـنجم مـارس  33[ 3323و  34اسـفندماه ،]3102
ضمن نقل بند  1ماده شش قرارداد ،اطالعیه فـورسمـاژور تسـلیم نمـوده و بـه ایـران اطـالع داد کـه بـه علـت
رویدادهای ایران که خارج از حیطه اختیار او است ،مجبور شده است عملیاتش را کـاهش دهـد و کارکنـانش را در
 38فوریه  02[ 3323بهمنماه  ]3102یا در آن حوالی از ایران خارج سازد.
 .31نماینده ایرانی آیبکس در واشنگتن طـی نامـهای بـه تـاریخ  02مـارس  03[ 3323اسـفندماه  ]3102از
خواهان درخواست کرد که توزیع کلیه اطالعات تحویل دادنی برنامه را موقتاً متوقف سـاخته و هـیچگونـه سـند و
مدرکی ،مگر در صورت تقاضا ،ارسال ننماید و آنها را در کتابخانه مرکزی طرح نگاه دارد.
 .33خواهان پس از کاهش تعداد پرسنل خود از  002نفر به  10تفر تا مارس  ،3323نامهای به تـاریخ ششـم
آوریل  32[ 3323فروردینماه  ]3102به وزارت دفاع فرستاد و متذکر شد که پس از تسـلیم اطالعیـه مربـوط بـه
وجود حالت فورسماژور به ایران ،نامبرده کوشش های ناموفق زیادی جهت تماس با مقامات ایرانی به عمل آورده
است تا راجع به این مسأله و آینده طرح و قرارداد با آنها مذاکره نماید .وی اعالم کـرد کـه نـاموفق مانـدن ایـن
اقدامات ،همراه با تقل یل سطح فعالیت سایر پیمانکاران ،خواهان را مجبور سـاخته اسـت کـه فعـالیتش را بـاز هـم
کاهش دهد .هریس درخواست کرد که «هر دو طرف جلسه مالقاتی داشته باشند تـا بتـوان راهحـل مـورد توافـق
متقابلی به شرح پیشبینی شده در بند فرعی  1ماده  8قرارداد ،درباره فورسماژور پیدا کـرد» .بـه ایـن درخواسـت
پاسخی داده نشد.
 .30در تاریخ دهم آوریل  03[ 3323فروردینماه  ]3102اعتبارات اسنادی صادره توسط بانک مرکـزی بـرای
بنک آو امریکا و تضمین پرداخت صورتحسابهای خواهان پس از آنکه درخواستهـای متعـددی جهـت تمدیـد
آنها از ایران به عمل آمد و بینتیجه ماند منقضی گردید.
 .31در  00ژوئن [ 3323چهارم تیرماه  ،]3102خواهان نامهای به وزارت دفاع ارسال و تقاضای مساعدت کرد
که مفاد نسخ چهارنامه مشابهی را که همگی به تاریخ  34ژوئن  04[ 3323خردادماه  ]3102و ضمیمه نامه بودند،
به اطالع «مقامات ذیربط جمهوری اسالمی برسانند» .نامه ها خطاب به وزیـر دفـاع ملـی ،معـاون وزارت جنـگ،
قائم مقام معاون وزارت جنگ و مدیر برنامه آیبکس در تهران نوشته شده بود .در این نامهها خواهان متـذکر شـده
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است که قرارداد «مقرر می دارد که در صورت وقوع رویدادی که فورسماژور تلقی شود ،طرفین باید بـرای یـافتن
طرق مقابله با اوضاع با هم مشورت و تبادل نظر کنند» .خواهان همچنین ضمن اشاره به اقـدامات نـاموفق قبلـی
خود جهت تماس با ایران ،خاطرنشان ساخت که چنانچه راهحل مرضیالطرفینی ظرف سه ماه یافت نشـود ،طبـق
شرایط قرارداد هر طرف میتواند آن را فسخ کند .نامبرده مضافاً اعالم کرد که در نبود هرگونه تمـاس بـا مقامـات
ایرانی و هرگونه راهحل مرضیالطرفینی« ،هریس کورپوریشن با کمال تأسف به اطالع میرساند که قرارداد شماره
 303را به موجب بند فرعی 1ـ 8ماده شش آن ،فسخ شده تلقی میکند» .بـاالخره نـامبرده اعـالم مـیکـرد کـه
پیشنهاد فسخ در آتیه نزدیک ارسال خواهد شد.
 .37در تاریخ اول اوت  32[ 3323مردادماه  ]3102خواهان «پیشنهاد مبنی بر حل و فصل ادعا» را بـه وزارت
دفاع ارسال و خاطرنشان ساخت که وی «طبق بندهای فرعی 1ـ4 ،8ـ 8و 2ـ 8ماده شش قـرارداد اطالعیـه داده
است که قرارداد شماره  303را فسخ شده تلقی میکند» و پیشنهاد فسخ وی ،طبق شرایط فـورسمـاژور قـرارداد،
حاوی «ادعای وی جهت حل و فصل حسابهای مالی او با دولت ایران» در هنگام فسخ قرارداد میباشد.
 .31در هشتم اوت  32[ 3323مردادماه  ]3102خواهان نامهای به تاریخ  38ژوییه  00[ 3323تیرمـاه ]3102
از سازمان مخابرات و الکترونیک ایران دریافت کرد که در آن اعالم شده بود که از تاریخ دهـم فوریـه 03[ 3323
بهمنماه « ]3102انجام کلیه کارها و هزینههای مربوط به قرارداد شماره  ،303به علـت تحـوالت اخیـر ناشـی از
انقالب اسالمی ایران متوقف شده تلقی میگردد» .در این نامه از خواهان تقاضا شده بـود کـه نماینـدهای جهـت
«مذاکره راجع به قرارداد» به تهران اعزام نماید.
 .30در تاریخ  32اوت  02[ 3323مردادماه  ]3102جلسه مالقاتی بین طرفین برگزار شـد کـه در آن خواهـان
نسخه ای از پیشنهاد مورخ اول اوت [ 3323دهم مردادماه  ]3102جهت حل و فصل ادعا را به ایران تسـلیم کـرد.
خوانده از خواهان تقاضا کرد که گزارشی از وضعیت قرارداد شماره  303و برنامه آیبکس تـا تـاریخ انقـالب را کـه
شامل پیشنهادهایی بر ای سیستم جدیدی جهت کاهش عملیات باشد ،تهیه نماید .تهیه گزارش مزبور در تاریخ 03
سپتامبر [ 3323هفتم مهرماه  ]3102به پایان رسید و در نوامبر  3323به سازمان مخابرات تحویل گردید .خواهان
پاسخی به این گزارش دریافت نکرد.
 .34در سال  ،3323بانک ملی ضمن تقاضاهای متعددی که جهت تمدیـد اعتبـارات اسـنادی صـادره توسـط
چیس منهتن بنک به عمل آورده ،اظهار داشت که تقاضاهای مزبور ،در صورت امتناع خواهان از موافقت با تمدیـد
باید به منزله تقاضای پرداخت تلقی شود .خواهان در دادگاههای ایاالت متحده اقدام قانونی آغـاز کـرد ،مبنـی بـر
درخواست صدور قراری دایر به الزام چیس به تسلیم اطالعیه به خواهان و دادن چنـد روز فرصـت بـه وی جهـت
اعتراض به هرگونه تقاضای پرداخت اعتبار اسنادی .لکن خواهان موافقت نمود که اعتبارات اسنادی در طول سال
 3323تمدید شود و سرانجام در ژانویه  3322از قبول هرگونه تقاضای دیگری برای تمدید آنها امتنـاع نمـود .در
هشتم ژانویه  32[ 3322دیماه  ]3102بانک ملی یکی از اعتبارات اسنادی را که هنوز طبق قـرارداد پابرجـا بـود،
مطالبه کرد .خواهان باز قراری از دادگاههای ایاالت متحده مبنی بر منع چیسمنهتن بنک از پرداخت وجـه اعتبـار
اسنادی فوق به دست آورد .در  08فوریه [ 3322هفتم اسـفندماه  ]3102بانـک ملـی کوشـید سـه فقـره دیگـر از
اعتبارات اسنادی وصول نشده را مطالبه نماید و خواهان بار دیگر با تحصـیل قـرار منـع پرداخـت کلیـه اعتبـارات
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اسنادی وصول نشده ،مانع از پرداخت شد .بانک ملـی در اجـرای دسـتور مـورخ  30مـارس  03[ 3322اسـفندماه
 ]3102وزارت دفاع ،در ششم آوریل  32[ 3322فروردینماه  ]3103با نادیده گرفتن دستور منع پرداخت صـادره از
دادگاه ایاالت متحده ،اعتبارات اسنادی را که قبالً اقدامی جهت برداشت وجوه آنها به عمل نیاورده بـود ،مطالبـه
کرد .خواهان باز قراری از دادگاه ایاالت متحده تحصیل کرد .سرانجام این اقـدامات در تـاریخ  12سـپتامبر 3321
[هشتم مهرماه  ]3180به تقاضای دولت ایاالت متحده متوقف و جریان امر به اقدام دیوان داوری راجع به خواسته
مورد تقاضای خواهان موکول گردید.
 .31در  00سپتامبر [ 3323سوم مهرماه  ]3182جلسه مالقات دیگری در وین صورت گرفـت کـه ضـمن آن
خواهان ادعای دیگری در مورد فسخ قرارداد ارائه نمود .خواهان مدعی است که طـی ایـن مالقـات ایـران اظهـار
داشت که هیچگونه ادعایی بابت هزینه فسخ نمیپذیرد ،بلکه مایل است اجرای قرارداد ادامه یابد؛ مشروط بر آنکه
فقط کارکنان ایرانی در ایران کار کنند .خواهان همچنین اظهار میدارد که وی از ایـران دعـوت کـرد کـه اسـناد
نگاهداری شده در کتابخانه مرکزی در فلوریدا را بازرسی نماید ،اما هیچگونه بازرسـی بـه عمـل نیامـد .همچنـین
استفسارهای بعدی خواهان در مورد وضعیت امور نیز بالجواب ماند.
 .33خواهان می گوید که ایران با دیدن دستور به کارکنان وی مبنی بر خروج از ایران ،بـا عـدم نصـب مـدیر
جدیدی برای برنامه ،فراهم نکردن تسهیالت کار و امکان دسترسی خواهان به سایر پیمانکاران که روی پروژه کار
میکردند ،با پاسخ ندادن به اطالعیه فورسماژور خواهان و امتناع از مشورت ،با عدم پرداخـت صورتحسـابهـای
تسلیم شده ،عدم تمدید اعتبارات اسنادی جهت تضمین پرداخت و باالخره با اقدامات غیرقانونی در سـال  3323و
اوایل  3322جهت مطالبه اعتبارات اسنادی که خواهان جهـت تـأمین ضـمانتنامه حسـن اجـرا و ضـمانتنامههـای
پیشپرداخت افتتاح کرده بود ،قرارداد را نقض کرده است .نامبرده مدعی است که ایـران قـرارداد را نفـی نمـوده و
قرارداد ،یا به علت فورسماژور ویا به علت فسخ یکجانبه ایران ،مختومه گردیده است.
 .01خواهان مبلغ ـ 100220222/دالر بابت کاری که حسب ادعا از اول دسـامبر  3322الـی  00ژوئـن 3323
[دهم آذرماه  3302الی چهارم تیرماه  ]3102انجام شده ،مطالبه میکند .نـامبرده همچنـین بـه ترتیبـی کـه قـبالً
اصالح نموده و در جلسه استماع آن را تغییر داده ،جمعاً مبلغ  303010840/00دالر بابت «هزینههای فسخ» و نیـز
جمعاً مبلغ  801020000/23دالر از جملـه مبلـغ ـ 003020222/دالر بابـت عـدمالنفـع قـرارداد شـماره 303مطالبـه
می نماید .عالوه بر این ،خواهان خواستار بهره و هزینه هـای داوری اسـت .نـامبرده از خواسـته نقـدی خـود مبلـغ
ـ 203000288/دالر بهعنوان بخش مستهلک نشده پیشپرداخت ایران ،کسر کرده است.
 .03عالوه بر این ،خواهان در دادخواست خود لغو و استرداد ضمانتنامههای بانکی و اعتبارات اسنادی مربوطه
را که طبق قرارداد جهت تضمین اجرای آن و نیز تضمین پیشپرداخت ایران افتتاح کرده بود ،خواستار شده اسـت.
نامبرده در الیحه تسلیمی  34ژوییه  01[ 3328تیرماه  ]3180خـود ،درخواسـت کـرده اسـت کـه دیـوان نـهتنهـا
ضمانتنامهها و اعتبارات اسنادی را لغو کند ،بلکه آنها را باطل و کانلمیکن اعالم نماید ،زیرا مـدت اعتبـار آنهـا
منقضی شده است.
 .00خواندگان دو اعتراض به صالحیت دیوان داوری نسبت به این ادعـا مطـرح سـاختهانـد .آنـان اسـتدالل
می کنند که به موجب شرط قراردادی مربوط به حل اختالفات فیمـابین طـرفین ،ایـن ادعـا در حیطـه صـالحیت
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انحصاری دادگاههای ایران میباشد و لذا از صالحیت دیوان خارج است .ایشان مضافاً اظهار میدارند که خواهـان
دلیل کافی در اثبات تابعیت امریکایی خود ارائه نکرده است.
 .01در رابطه با اصل دعوا ،وزارت دفاع منکر آن است که ایران قرارداد را نقض یا فسخ کرده است و مـدعی
است که خواهان قرارداد را به ترتیب مقـرر اجـرا نکـرده و بـا خـارج سـاختن کارکنـان خـود از ایـران بـه بهانـه
فورسماژور و بدون اطالعیه قبلی به خوانده ،مسئولیتهای قراردادی خود را رها کرده است .وزارت دفـاع مضـافاً
اظهار میدارد که خواهان هیچیک از اقالم را تحویل نداده و با خودداری از انتقال اسناد مربوط به پروژه آیبکس به
ایران که در کتابخانه فلوریدا نگهداری می شد ،قرارداد را نقض کرده و پروانه صادراتی الزم را تمدید نکرده اسـت.
وی ادعا مینماید که خواهان طی نامه مورخ  00ژوئن [ 3323چهارم تیرماه  ]3102خود ،قرارداد را فسـخ کـرده و
منکر آن است که خواهان محق به دریافت هرگونه هزینه یا خسـارت فسـخ اسـت .نـامبرده همچنـین اسـتدالل
میکند که ضمانتنامههای بانکی و اعتبارنامههای اسنادی را نمی توان لغو کرد ،زیرا خواهـان کـارش را تکمیـل و
حسابهایش را با ایران تصفیه نکرده است.
 .07جمهوری اسالمی ایران در الیحه دفاعیه خویش که در  02دسامبر [ 3320ششم دیماه  ]3183به ثبـت
رسید ،اظهار نمود که قرارداد شماره  303بین خواهان و وزارت دفاع منعقد شده است .نامبرده دفاعیـه و همچنـین
ادعای متقابلی را که وزارت دفاع به ثبت رسانده «در کلیت خویش» مورد تأییـد قـرار داده و از دیـوان درخواسـت
نموده ادعا را رد نماید .جمهوری اسالمی الیحه دیگری به ثبت نرسانده است.
 .01بانک مرکزی ضمن این استدالل که وی طرف قرارداد شماره  303نبوده ،منکر آن است کـه در پرونـده
حاضر خوانده واقعی می باشد .نامبرده از قبول هرگونه مسئولیتی بابت دعاوی مطروحه علیه وزارت دفاع به موجـب
قرارداد و پرداخت وجه آن به ارز خارجی خودداری مینماید .بانک مرکزی مضافاً اظهار میدارد کـه طبـق شـرایط
اعتبارات اسنادی ،صورتحساب های خواهان فقط با تصویب کارفرما قابل پرداخت بـوده و صورتحسـابهـایی کـه
پرداخت نشده فاقد امضای مجاز از جانب وزارت دفاع بوده است .به همین جهت ،بنک آو امریکا از پرداخت امتناع
نموده و آنها را به ایران فرستاده است .نامبرده همچنین منکر مسئولیت در مورد صورتحسابهایی است که پـس
از تاریخ های انقضای اعتبـارات اسـنادی تسـلیم شـده انـد .وی مضـاف ًا مـدعی اسـت کـه چـون ضـمانتنامههـا و
اعتبارنامههای اسنادی بالشرط بودهاند ،لذا بانک ملی مجاز بوده آنهـا را مطالبـه نمایـد و مسـئولیتی متوجـه آن
نیست.
 .00بانک ملی نیز منکر آن است که وی در پرونده حاضر خوانده واقعی است و ادعایی ناشی از قرارداد شماره
 303متوجه آن است .نامبرده استدالل مینماید که وی در قرارداد شماره  303شـرکت نداشـته و ضـمانتنامههـا و
اعتبارات اسنادی ،قراردادهای جداگانه و مستقلی به شمار میروند .نامبرده همچنین ادعا میکند که وی ملزم بوده
دستورات ذینفع را رعایت کند و فقط ذینفع است که میتوانسته فسخ ضمانتنامهها را تقاضا کند.
 .04خواهان اظهار می دارد که بانک مرکزی خوانده واقعی است ،زیرا اعتبارات اسنادی غیر قابـل برگشـت را
طبق قرارداد جهت تضمین پرداخت به خواهان بابت اجرای قرارداد صادر کرده اسـت .هـر مسـألهای در رابطـه بـا
اعتبارات اسنادی فوقالذکر ،ناشی از قرارداد و بخشی از آن محسوب میشـود .نـامبرده مـدعی اسـت کـه ایـران،
مقامات جدیدی برای تصویب صورتحسابها پس از انقالب تعیین نکرد و صورتحسابها به نحو صحیح و همـراه
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با مدارک مستند تسلیم شده است .وی همچنین اظهار مینماید که خودداری بانک مرکزی از پرداخـت ،در حکـم
مشارکت وی در نقض قرارداد توسط وزارت دفاع است.
 .01در رابطه با بانک ملی ،خواهان میگوید که هر طرف حسـابی ،در اعتبـارات اسـنادی و ضـمانتمامههـای
بانکی مجاز است به منظور جلوگیری از هرگونه برداشت غیرقانونی از ضمانتنامهها و اعتبـارات اسـنادی مسـتقیماً
علیه بانک صادرکننده آنها اقدام کند .نامبرده همچنین اظهار میدارد که بانـک ملـی کوشـید از اعتبارنامـههـای
اسنادی صادره توسط چیسمنهتن بنک برداشت کند ،گرچه در واقع هرگز پرداختی بابت ضمانتنامههای بانکی بـه
وزارت دفاع صورت نگرفت .باالخره خواهان ادعا مینماید که خواندگان به اتفاق یکدیگر کوشیدهاند تا از پرداخـت
وجه به خواهان جلوگیری و در عین حال وجه اعتبارات اسنادی را مطالبه کنند .خواهان مـدعی اسـت کـه بانـک
مرکزی و بانک ملی به دلیل این اقدام مشترک ،خواندگان واقعی در پرونده حاضر میباشند.
 .03وزارت دفاع در دادخواست متقابل خود که در  02دسامبر [ 3320ششـم دیمـاه  ]3183بـه ثبـت رسـید،
ادعای متقابلی بابت خسارات ناشی از قصور ادعایی خواهان در اجرای قرارداد ،جمعاً به مبلغ ـ 30202220222/دالر
اقامه نموده است .طبق درخواست مشخص تری که وزارت دفاع در الیحه تسلیمی  34مارس  01[ 3320اسفندماه
 ] 3181خود مطرح ساخته ،خواستهای به مبلغ ـ 203000288/دالر بابت بقیه پیشپرداخـت ،مبلـغ ـ3101080288/
دالر بابت صورتحسابهای پرداخت شده ،مبلغ ـ 102220222/دالر بابت خسارات تأخیر در اجرا ،طبق بنـد  0مـاده
شش قرارداد و مبلغ ـ 8202220222/دالر بابت سایر خسارات و در صورتی که دیوان مدافعه فورسماژور خواهان را
بپذیرد ،استرداد مبالغی را که حسب ادعا خواهان مازاد بر کاری که واقعاً انجام داده دریافت نمـوده ،خواسـتار شـده
است.
 .11عالوه بر این ،وزارت دفاع ادعای متقابلی به مبلغ ـ 03302820838/ریال مطرح ساخته کـه حسـب ادعـا
بابت حق بیمه های اجتماعی پرداخت نشده و جرائم دیرکرد است .خواهان انکار میکند که حق بیمه یا جریمـهای
بدهکاراست و اظهار میدارد که به هر صورت ،ادعـای متقابـل خـارج از صـالحیت دیـوان اسـت ،زیـرا از همـان
قراردادی که به مبنای ادعا بوده ناشی نمیشود.
 .13وزارت دفاع مضافاً خواستار آن است که دیوان به خواهان دستور دهد کلیه اسنادی را که نامبرده از سـایر
پیمانکاران پروژه آیبکس دریافت نموده و در کتابخانه اسناد و اطالعات در فلوریدا نگهداری میشود ،به وزارتخانه
تحویل دهد.
 .10دولت جمهـوری اسـالمی ایـران ،وزارت دفـاع و بانـک ملـی ایـران ،ادعـای متقـابلی علیـه خواهـان و
چیسمنهتن بانک اقامه نمودهاند .خواندگان از دیوان می خواهند که دستوری صادر کند مبنی بر اینکه خواهـان و
چیسمنهتن وجوه ضمانتنامههای بانکی مربوط به قرارداد شماره  303را همراه با بهره و غرامت بانک ملـی بابـت
زیانی که حسب ادعا در نتیجه ادعای بانکی مطروحه چیسمنهتن بنک در رابطه با این ضمانتنامهها به شـهرت و
اعتبار وی وارد شده ،بپردازند .خواهان به این ادعای متقابل اعتراض و استدالل مینماید که چـیسمنهـتن طـرف
پرونده حاضر نیست و به هر صورت ،ادعای متقابل با تأخیر زیاد به ثبت رسیده است .بانک مرکزی ادعای متقابلی
ثبت نکرد.
 .11باالخره خواندگان استرداد هزینهها و مخارجی را که در رابطه با مدافعات و ادعاهای متقابلشـان متحمـل
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شدهاند ،خواستارند.
دو) دالیل حکم
 .3موضوعات شکلی

 .17دیوان داوری ابتدا به موضوعات شکلی مطروح در این پرونده میپردازد .خواسته مورد تقاضا و اظهاریـههـای
مربوط به رسیدگی های دادگاه تهران به طور جداگانه در بخش مربوط به اصل دعوا مورد رسیدگی قرار گرفتـهانـد
(رجوع شود به :بخش «1ج»).
الف) تاریخچه رسیدگیها

 .11اختالفاتی که راجع به موضوعات شکلی بین طرفین پرونده حاضر به وجود آمده ،به نحو غیرعادی زیاد است.
برای اطالع از پیشینه تصمیمات دیوان راجع به این موضوعات ،الزم است تاریخچه رسیدگیها را بهتفصیل مـرور
کنیم.
 .10دادخواست پرونده حاضر (سند شماره  )3در تاریخ  32ژانویه  02[ 3320دیمـاه  ]3182بـه ثبـت رسـید.
در 02دسامبر[ 3320ششم دیماه  ]3183جمهوری اسالمی ایران ،وزارت دفاع ملی ،بانک مرکزی ایـران و بانـک
ملی ایران لوایح دفاعیه خود را (به ترتیب سند شماره ،32سند شماره  ،33سند شماره  ،30سند شماره )31بـه ثبـت
رساندند .وزارت دفاع در الیحه دفاعیه خود ادعای متقابلی جهت حق بیمههای اجتماعی مطرح کرد .در  12مارس
[ 3321دهم فروردینماه  ]3180خواهان جوابیه خود به لوایح دفاعیه و ادعای متقابل (سند شماره )02را همـراه بـا
ضمیمهای حاوی پیوستها (سند شماره  )03که متن فارسی آن ( سند شماره  )22در سوم ژوییه  30[ 3324تیرماه
 ]3181تسلیم شد ،به ثبت رساند .بانک مرکزی و بانک ملی پاسخهای خود به جوابیه خواهان (بـه ترتیـب اسـناد
شماره 03و )00را در اول سپتامبر [ 3321دهم شهریورماه  ]3180و وزارت دفاع پاسخ متقابل خـود را در 13اکتبـر
[ 3321نهم آبانماه  ]3180به ثبت رساند.
 .14متعاقــب جلســه اســتماع مقــدماتی  01نــوامبر[3321دوم آذرمــاه  ،]3180دیــوان طــی دســتوری کــه در
33دسامبر 02 [3321آذرماه  ]3180به ثبت رسید از خواهان خواست که خالصه اسناد و مدارکش را همراه با کلیه
مدارک مستند و هرگونه الیحه توجیهی تا تاریخ 30مـارس 04[ 3324اسـفندماه  ]3180بـه ثبـت رسـاند .مهلـت
خواندگان جهت ثبت چنین اسناد و مدارکی30 ،ژوئن  00[ 3324خردادماه  ]3181تعیین شد .همچنـین در همـین
دستور ،مهلت طرفین جهت ثبت ادله و مدارک معارضشان و نیز هرگونه الیحه توجیهی دیگـر تـا تـاریخ  30اوت
 04[ 3324مردادماه  ]3181تمدید شد .دستور یاد شـده هنگـامی کـه پرونـده در تـاریخ  03فوریـه [ 3324دهـم
اسفندماه  ]3180از شعبه دو به شعبه یک انتقال یافت ،کماکان به قوت خود باقی ماند.
 .11خواهان در تاریخ 30مارس  04[ 3324اسفندماه  ]3180یک الیحه قبل از استماع(سند شماره )22همـراه
با یک ضمیمه (سند شماره )23تسلیم کرد .خوانده درخواستهای متعددی جهت تمدید مهلت ثبت اسناد و مدارک
و هرگونه لوایح توجیهی به ثبت رساند کـه بـا همگـی موافقـت شـد .در دسـتوری کـه در 02دسـامبر 03[ 3324
آذرماه ]3181به ثبت رسید ،دیوان مهلت نهایی خواندگان را  30مارس  04[ 3320اسفندماه ]3181تعیین و متـذکر
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شد که «بدون دالیل مشخص و موجه» دیگر تمدید مهلتی صورت نخواهد گرفـت .در ایـن دسـتور همچنـین از
خواهان دعوت شد که هرگونه مدرک معارضی را ظرف  82روز پس از تاریخ ثبت لوایح و مـدارک خوانـدگان بـه
ثبت رساند .بانک مرکزی و بانک ملی لوایح توجیهی خود را (بـه ترتیـب اسـناد شـماره 334و  )330در تـاریخ 31
مارس  00[ 3320اسفندماه  ]3181و وزارت دفاع پاسخش (سند شماره  )302را یک روز بعد به ثبـت رسـاندند .در
 34مه  04[ 3320اردیبهشت ماه  ]3184خواهان «جوابیه بـه یادداشـتهـای قبـل از اسـتماع خوانـدگان» (سـند
شماره )301را همراه با ضمیمهای (سند شماره  )304ثبت نمود.
 .13دیوان داوری طی دستوری که در ششم مارس  30[ 3328اسفندماه  ]3184به ثبت رسید ،روزهـای  32و
 33سپتامبر 33[ 3328و 02شهریورماه  ]3180را برای استماع پرونده تعیین و توجه طرفین را به موارد زیـر جلـب
کرد:
 .3هیچ گونه مدرک جدیدی را نمیتوان قبل از جلسه استماع ارائه داد ،مگر با اجازه دیوان و مشروط بر آنکه
حداقل دو ماه قبل از جلسه استماع به ثبت رسیده باشد.
 .0هریک از طرفها می تواند هر استداللی را که مایل باشد در جلسه استماع ارائه نماید ،لکن مدرک جدیدی
نمی تواند ارائه دهد ،مگر با اجازه دیوان داوری و چنین اجازهای معموالً جز در مورد مدارک معارض با مـدارک
ارائه شده در جلسه استماع داده نخواهد شد.
 .1مقررات ماده  00قواعد دیوان درباره شهود به طرفین یادآور میشود.
 .71در سوم آوریل  34[ 3328فروردینماه  ،]3180وزارت دفاع دادخواستی تحت عنوان «ادعای متقابل ناشی
از ضمانتنامه» (سند شماره  ،)313اصالتاً و از جانب دولت جمهوری اسالمی ایران و بانک ملی ایران ،علیه هـریس
کامپنی و چیسمنهتن بنک به ثبت رساند .وزارت دفاع همچنین در همان روز پاسخی (سند شماره )342به جوابیه
و ضمیمه (اسناد شماره 301و  )304که خواهان در  34مه  04[ 3320اردیبهشت ماه  ]3184ثبت کرده بود ،همراه
با ضمیمهای حاوی ادله و مدارک مستند (سند شماره )343تسلیم نمود.
 .73عالوه بر این ،وزارت دفاع در تأیید ادعای متقابل خود جهت حق بیمههـای پرداخـت نشـده ادعـایی ،در
تاریخ  33ژوئن  03[ 3328خردادماه  ]3180یک «الیحه توجیهی و تکمیلی در مورد بیمههـای اجتمـاعی» (سـند
شماره  )340و نسخهای از «تذکاریه دولت جمهوری اسالمی ایران در تأیید صالحیت دیـوان بـرای رسـیدگی بـه
ادعاهای ناشی از عدم پرداخت حقوق تأمین اجتماعی» (سند شماره  )341تسلیم نمود.
 .70در  34ژوییه  01[ 3328تیرماه  ]3180چهار روز پس از ضرباالجل تعیین شده در دسـتور مـورخ ششـم
مارس  30[ 3328اسفندماه  ،]3184خواهان در نامهای که به ثبت رساند (سند شماره  )344ضمن اشاره به پاسخ و
ادله و مدارک تسلیمی خوانده در سوم آوریل 34[ 3328فروردینماه ( ]3180اسناد شماره 43ـ ،)313از دیوان اجازه
خواست «نظرات هریس راجع به الیحه غیرمجـاز ایـران» و «خالصـه ادلـه و مـدارک پـیش از اسـتماع» (سـند
شماره )340را همراه با ضمیمهای (سند شماره )348حاوی تعداد زیادی مدارک مستند به ثبت برسـاند .عـالوه بـر
این ،خواهان اجازه خواست نظراتش را درباره تذکاریههای وزارت دفاع در تأییـد ادعـای متقابـل وی جهـت حـق
بیمههای اجتماعی (اسناد شماره 340و « )341در تاریخی قبل از جلسه استماع» به ثبت رساند.
 .71در تاریخ  30ژوییه 04[ 3328تیرماه  ]3180نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران ،ضمن اشاره بـه
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بند  3دستور ثبت شده در ششم مارس  30[3328اسفندماه  ]3184و درخواسـتی کـه از وزارت دفـاع رسـیده بـود،
تقاضا کرد که دیوان به خوانده اجازه دهد که پارهای مدارک جدید(سـند شـماره  )343ثبـت نمایـد .نماینـده رابـط
توضیح داد که درخواست « 4روز پس از» مهلت دو ماههای که در دستور مقرر شده ،ثبت میگردد ،زیرا ارتباطـات
تلکس و تلفن بین ایران و خارج در طول چند روز گذشته قطع شده بوده است.
 .77در  32ژوییه  02[3328تیرماه  ]3180نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران اظهار داشـت خالصـه
ادله و مدارک و ضمیمه قبل از استماع خواهان (اسـناد شـماره 340و  )348کـه خواهـان در  34ژوییـه 01[3328
تیرماه  ]3180به ثبت رسانده (رجوع شود به :بند  40باال) ،حاوی عناصر جدیدی است و درخواست مربوط به اجازه
ثبت آن ها ،بدون دلیل و عذر موجهی دیر به ثبت رسیده و اجازه خواست در صورتی که دیوان تصمیم به پـذیرفتن
آنها بگیرد الیحه و ادله و مدارک معارض (سند شماره  )302به ثبت رساند.
 .71دیوان داوری طی دستور مورخ  00ژوییه [3328سوم مردادماه  ]3180از خواندگان دعـوت کـرد کـه بـه
خالصه ادله و مدارک و ضمیمه قبل از استماع خواهان (اسناد شماره 340و  )348که نامبرده تقاضـا کـرده بـود در
 34ژوییه  01[3328تیرماه  ]3180به ثبت رساند ،پاسخ دهند .دیوان متذکر شد که هرگونـه پاسـخی بایـد تـا دوم
سپتامبر  33[3328شهریورماه ]3180به ثبت رسد .دیوان همچنین یادآور شد که هرگونـه اظهاریـه دیگـری نظیـر
آنچه که ایران در  30ژوییه  04[ 3328تیرمـاه  ]3180درخواسـت نمـوده ،بایـد تـا  30اوت  04 [ 3328مردادمـاه
 ]3180به ثبت رسد .دیوان از خواهان دعوت کرد که تا تاریخ دوم سپتامبر  33[ 3328شهریورماه  ]3180به ایـن
اظهاریه پاسخ داده و راجع به لوایح تسلیمی وزارت دفاع (اسناد شماره  340و  )341در تأیید ادعای متقابل مربـوط
به حق بیمه اجتماعی اظهارنظر نماید .باالخره دیوان حق خود را صریحاً محفو داشت تا راجع به قابـل پـذیرش
بودن کلیه لوایح و اسناد سابقالذکر هر طرف ،بعد از جلسه استماع اتخاذ تصمیم نماید.
 .70در  33اوت  02[ 3328مردادماه  ]3180دفتر ثبت دیوان ،متن انگلیسی فهرست شهود خواهان را دریافت
کرد .متعاقب درخواست دفتر ،فهرست شهود خواهان به هر دو زبان انگلیسی و فارسـی ،در تـاریخ  02اوت 3328
[ 03مردادماه  ]3180در دفتر دیوان به ثبت رسید.
 .74در  30اوت  04[ 3328مردادماه  ،]3180خواهان همچنین پنج فقره سـوگندنامه (اسـناد شـماره  302تـا
 )383از برخی شهود مذکور در فهرست گواهان که خواهان از حضور آنها در جلسه استماع مطمئن نبـود ،تسـلیم
نمود .مستنداتی ضمیمه سه فقره از این سوگندنامهها بود .خواهان متذکر شد که سوگندنامههای این گواهان طبق
بند  0ماده  00قواعد دیوان ارائه شده است و توضیح داد که جمعآوری این ادله و مدارک زودتر امکانپذیر نبـوده؛
زیرا بسیاری از شهود مأموریتهایی در خارج داشتند ویا دیگر در استخدام خواهان نبودند.
 .71در  30اوت  04[ 3328مردادماه  ]3180نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایـران یـک نسـخه از سـه
مجلد ،همراه با  02نسخه از صفحه اول این مجلدها (سند شماره  )384به ثبت رساند .هـر کـدام از ایـن مجلـدها
حاوی فهرست اسناد و مدارکی بود که حسب ادعا متعلق به ایران بوده و توسط سایر پیمانکاران پروژه آیبکس بـه
خواهان تسلیم شده بود .وزارت دفاع ،ضمن یک یادداشت توضیحی ،درخواستهای قبلیاش را مجدداً مورد تأکید
قرار داد که دیوان به خواهان دستور دهد کلیه اسناد و مـدارک و تجهیـزات متعلـق بـه ایـران و آخـرین صـورت
موجودیها را تسلیم نماید( سند شماره .)381
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 .73در  03اوت [3328هفتم شهریورماه  ]3180خواهان «جوابیه به الیحه خواندگان در باره صالحیت ادعایی
دیوان نسبت به ادعاهای متقابل مربوط به حق بیمههای اجتماعی» (سند شماره  )388را به ثبت رساند.
 .11نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ضمن ثبت نامهای در دوم سپتامبر  33 [ 3328شـهریورماه ]3180
به دیوان اطالع داد که مهلت داده شده جهت ثبت لـوایح خوانـدگان کـافی نیسـت (سـند شـماره  .)382نـامبرده
خاطرنشان ساخت که چنانچه دیوان نخواهد استماع پرونده را به دلیل تأخیر خواهان در ثبت مدارکش بـه تعویـق
اندازد ،خوانده چارهای نخواهد داشت جز اینکه طی جلسه استماع نظراتش را اظهار نماید و در صورت لزوم اجـازه
خواهد خواست که الیحه پس از استماع تسلیم نماید.
 .13در سوم سپتامبر  30[ 3328شهریورماه  ]3180وزارت دفاع رسماً به پذیرش لـوایح  34ژوییـه 01[ 3328
تیرماه  ] 3180خواهان اعتراض کرد و بـه اطـالع دیـوان رسـاند کـه تسـلیم جوابیـه تـا دوم سـپتامبر 33[ 3328
شهریورماه  ]3180برای وی مقدور نیست (سند شماره  )382و از دیوان تقاضا کرد که مهلت تسلیم پاسخ به اسناد
شماره  344تا 342خواهان را تا سه ماه پس از تاریخ استماع تمدید نموده و از قبول هر سند دیگری کـه خواهـان
پیش از استماع یا در جلسه استماع تسلیم نماید ،خودداری ورزد.
 .10در هشتم سپتامبر  32[ 3328شهریورماه  ،]3180خواهان متن های اصالح شده دو فقره سوگندنامه (سند
شماره  )322را که در پانزدهم اوت  04[ 3328مردادماه  ]3180تسلیم کرده بود ،به ثبت رساند.
 .11به دنبال درخواستی که در هشتم سپتامبر  32[ 3328شهریورماه  ]3180جهت به تعویق انداختن اسـتماع
پرونده به دلیل بیماری ناگهانی مشاور حقوقی وزارت دفاع به ثبت رسید (سـند شـماره  )323دیـوان داوری ،طـی
دستور مورخ نهم سپتامبر  32[ 3328شهریورماه  ]3180استماع پرونده را تا روزهـای  30و  31سـپتامبر [ 03و 00
شهریورماه] به تأخیر انداخت (سند شماره .)320
 .17در دهم سپتامبر  33[ 3328شهریورماه  ]3180چیسمنهتن بانک اظهاریهای راجع بـه «عـدم صـالحیت
دیوان نسبت به برخی ادعاهای متقابل» (سند شماره  )320تسلیم نمود.
 .11در تاریخ دهم سپتامبر  33[ 3328شهریورماه  ]3180نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران به ثبـت
سوگندنامههای تسلیمی خواهان در  30اوت  04[ 3328مردادماه  ]3180بهعنوان اسـناد غیرمجـاز اعتـراض کـرد
(سند شماره  .)324در  30سپتامبر  03[ 3328شهریورماه  ]3180نماینده رابط همچنین به ثبت سـند شـماره 322
در تاریخ هشتم سپتامبر  32[ 3328شهریورماه  ]3180که حاوی متنهای اصالح شده دو فقره از سوگندنامهها بود
(سند شماره  )328اعتراض نمود.
 .10باالخره در تاریخ  32سپتامبر  02[ 3328شهریورماه  ]3180نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی به ثبت
دیر از موعد الیحه چیسمنهتن بنک اعتراض کرد (سند شماره .)322
ب) اسناد و مدارکی که با تأخیر ثبت شدهاند

 .14همان طور که در بحث مربوط به تاریخچه شکلی رسیدگیهای پرونده مالحظه شـد ،هـر دو طـرف پـس از
انقضای مهلت ثبتی که در دستور مورخ ششم مارس  30[ 3328اسفندماه  ]3180دیوان مقرر شـده بـود ،اسـناد و
مدارکی تسلیم نمودند .در جلسه استماع  ،دیوان داوری حق اتخاذ تصمیم راجع به قابل پذیرش بودن این اسـناد را
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محفو نگه داشت .اینک دیوان به بررسی این موضوع میپردازد.
 .11نقطه آغاز بررسی باید قواعد شکلی خود دیوان باشد .در رابطه با این تصمیمگیـری ،چهـار قاعـده وجـود
دارد .اوالً مواد  00و  01قواعد یاد شده به دیوان اختیار میدهند که برای تسلیم اظهاریههای کتبی تعیـین مهلـت
کند؛ لکن در تعیین این مهلتها ،دیوان باید ماده  30را نیز مدنظر قرار دهد که مقرر میدارد با طرفین با مسـاوات
رفتار شود.
 .13ماده  00مقرر میدارد« :دیوان داوری تصمیم خواهد گرفـت کـه عـالوه بـر دادخواسـت و دفاعیـه ،چـه
اظهاریههای دیگری را طرفها باید ارائه کرده یا می توانند ارائه نمایند و جهت ارائه چنـین اظهاریـههـایی تعیـین
مدت خواهد کرد».
بهعالوه بند  1ماده  02مقرر مینماید« :اگر یکی از طرفها که به نحو مقتضی به ارائه مستنداتی دعوت شده،
ظرف مدت مقرر و بدون ارائه دالیل کافی اینگونه مستندات را ارائه نکند ،دیوان داوری میتواند براساس ادلـه و
مستنداتی که در اختیار دارد ،حکم صادر کند».
 .01این قواعد ،بر روی هم متضمن اجازه و اختیار دیوان در تعیین مهلت ثبت مستندات کتبی و اعمـال ایـن
مهلتها میباشد ،مشروط بر آنکه با طرفین بهطور مساوی رفتار شود .این محدودیت حائز اهمیت است .مساوات،
یعنی «اصل اساسی عدالت» به معنای آن است که طرفین باید فرصت مساوی جهت ارائه اظهاریههـای کتبـی و
پاسخگویی به اظهاریه های یکدیگر داشته باشند (رجوع شود به :فورموسـت تهـران اینـک .و جمهـوری اسـالمی
ایران ،پرونده شماره ( 013 ،12شعبه یک ،دستور مورخ  30سپتامبر  04/3321شـهریورماه  .))3180دیـوان داوری
«مکرراً اعالم نموده است که هیچ طرفی نباید سندی را برای اولین بار در جلسه استماع یا اندکی پیش از اسـتماع
پرونده به ثبت رساند؛ به نحوی که طرف دیگر نتواند بدون اینکه در معرض بیعدالتی واقـع شـود ،بـدان پاسـخ
گوید» (سیلوانیا تکنیکال سیستمز اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 322ــ84ــ ،3ص 1
[متن انگلیسی] [ 02ژوئن /3320ششم تیرماه  ،]3184کوئستک اینکورپوریتد و وزارت دفاع ملی جمهوری اسالمی
ایران ،حکم شماره 333ـ03ـ ،3ص [ 4متن انگلیسی] [ 00سپتامبر \3320سوم مهرماه .)]3184
 .03در تصمیم راجع به پذیرفتن لوایحی که دیر به ثبت رسیدهاند ،دیوان مکـرراً الزامـات اساسـی مسـاوات و
انصاف بین طرفین 1و احتمال بیعدالتی نسبت به یک طرف 2را مورد توجه قرار داده است .عالوه بر این ،نظم در
 .1رجوع شود فیالمثل به :لوگوس دیولوپمنت کورپوریشـن و اینفرمیشـن سیسـتمز ایـران ـ جمهـوری اسـالمی ایـران ،حکـم شـماره
002ـ422ـ ،1بند  12( 1آوریل /3328دهم اردیبهشتماه  ،]3180مککالو اند کـامپنی اینکورپوریتـد و وزارت پسـت و تلگـراف و تلفـن،
حکم شماره 000ـ23ـ ،1بند  00( 8آوریل /3328دوم اردیبهشتماه  ،]3180فورد ارو اسـپیس انـد کامیونیکیشـنز کورپوریشـن و نیـروی
هوایی جمهوری اسالمی ایـران ،حکـم شـماره 018ــ303ــ ،1پـاراگراف  32[ 30ژوئـن  02/3328خردادمـاه  ،]3180فیـوچرا تریـدینگ
اینکورپوریتد و شرکت ملی نفت ایران ،حکم شماره 081ـ104ـ ،1پاراگراف  12[ 8اکتبـر /3328هشـتم آبـانمـاه  ،]3180آناکانداــ ایـران
اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران ،قرار اعدادی شماره 80ـ382ـ ،1پاراگراف  32[ 2دسامبر  33/3328آذرماه .]3180
 .2رجوع شود فیالمثل به :رکسنورد اینکورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 03ـ310ـ 1ص [ 8متن انگلیسـی] [ 32ژانویـه
 02/3321دیماه  ،]3183جان کارل وارنکه اند اسوشیتس و بانک ملت ،حکم شماره 20ــ304ــ ،1پـاراگراف [ 1دوم سـپتامبر 33/3321
شهریورماه  ،]3180آلن کریگ و وزارت نیروی جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 23ـ148ــ ،1ص [ 1مـتن انگلیسـی] [دوم سـپتامبر
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رسیدگی ها نیز مستلزم آن است که مهلتهای زمانی تعیین و اعمال گردند (رجوع شود به :میدل ایست منیجمنت
اند کانستراکشن کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 020ـ030ـ ،0صفحات 4ـ[ 1مـتن انگلیسـی]
[ 00نوامبر /3320چهارم آذرماه .)]3184
 .00معهذا در انطباق این اصول با واقعیات ویژه هر پرونده ،دیوان ماهیت و محتوای اسنادی که دیر به ثبـت
رسیدهاند و نیز علت و طول مدت تأخیر در ثبت را مورد توجه قرار میدهد (رجوع شود فیالمثل به :هیـأت امنـای
دانشگاه کلمبیا و جمهوری اسالمی ایـران ،حکـم شـماره 000ــ32032ــ ،3پـاراگراف  38[ 01آوریـل 02/3328
فروردینماه  ،]3180رونالد استوارت کهلر و جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره001ـ33231ــ ،3پـاراگرافهـای
 38[ 2،02آوریل  02/3328فروردینماه  ،]3180سوالتایلز اینکورپوریتد و دولت جمهـوری اسـالمی ایـران ،حکـم
شماره 032ـ132ـ ،3پاراگراف  00[ 2آوریل /3322دوم اردیبهشتماه  .)]3188این عوامل ،در احتمال بـیعـدالتی،
تساوی رفتار با طرفین و اختالل در جریان داوری به علت تأخیر تأثیر میگذارند.
 .01اسنادی که حاوی واقعیات و مستندات هستند در صورت تأخیر در ثبت به اغلب احتمال موجب بیعدالتی
نسبت به طرف دیگر و اختالل در جریان داوری میگردند .هر طرف بار تشریح واقعیاتی را که مایل است دعوایش
را بر آن استوار کند و در صورتی که ادعاهای وی مورد معارضه واقع شوند ،طبق مفاد بند  3ماده  04قواعد دیوان،
بار سنگین تر «اثبات واقعیاتی را که در تأیید ادعا یا دفاع خود بدان استناد کـرده» ،بـر دوش دارد .در عـین حـال،
واقعیات و مستندات باید به ترتیب مصرح در دستورهای دیوان به موقع ارائه شوند تا پاسخگویی برای طرف دیگر
امکانپذیر باشد .همانطور که دیوان در پرونده اویل فیلد آو تگزاس اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران،
حکم شماره 002ـ41ـ ،3پاراگراف [ 2هشتم اکتبر  38/3328مهرماه  ]3180اظهار نمود «ادله و مدارکی که تسلیم
آنها ظرف این مهلتها امکانپذیر بوده ،معموالً در جلسه استماع پذیرفته نمیشوند ،مگر آنکـه دالیـل کـافی و
3
موجهی ارائه گردد».
 33/3321شهریورماه  ،]3180دیمز اند مور و جمهوری اسالمی ایـران ،حکـم شـماره 32ــ04ــ ،1ص  02[ 4دسـامبر  03/3321آذرمـاه
 ،]3180ویلیام ال .پرپرا اسوشیتس ،ایران و جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 338ـ3ـ ،1صفحات 4ــ[ 1مـتن انگلیسـی] [ 33مـارس
 03/3324اسفندماه  ،]3180میــدل ایست منیجمنت انـــد کانستراکشن کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمـــی ایران ،حکــم شـماره
020ـ030ـ ،0پاراگراف  00[ 2نوامبر /3320چهارم آذرماه  ،]3184بختل اینکورپوریتد و سایرین و دولت جمهوری اسـالمی ایـران ،حکـم
شماره 034ـ323ـ ،3پاراگراف [ 02چهارم مارس  31/3322اسفندماه  ،]3180حکم شـماره 134ــ04ــ ،3پـاراگراف  ،003مـورخ  34اوت
 01[ 3322مردادماه  ]3188صادره در پرونده استارت هاوزینگ کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران.
 .3بهعنوان مثال در پرونده بختل اینکورپوریتد (باال ،پاراگراف  )02یکی از خواندگان سندی تحت عنوان «اظهاریه جلسه استماع» حـین
استماع پرونده تسلیم کرد که به گفته وکیل نامبرده نسخه «کتبی» مطالب شفاهی بود که وی قصد داشت اظهار نمایـد .خواهـانهـا بـه
قبول این سند در چنین مرحله دیری از رسیدگی اعتراض کردند .دیوان توزیع آن را اجازه داد ،ولی از ثبت آن خودداری ،و تصمیم دربـاره
آن را به بعد از استماع موکول کرد .دیوان متعاقب جلسه استماع پس از بررسی سند متوجه شد که «اظهاریه جلسه استماع» مـورد بحـث،
در واقع الیحه استماع خوانده بوده که میبایست تا  30دسامبر  04[ 3320آذرماه  ]3184تسلیم میشد ،ولی تا قبل از جلسه اسـتماع کـه
در روزهای  31و  34فوریه [ 3328به ترتیب  04و  00بهمنماه  ]3184برگـزار شـد ،ارائـه نشـده بـود .دیـوان داوری نظـر داد کـه ایـن
«اظهاریه استماع» حاوی شرح مفصل و نسبتاً تازهای از ادعاهای ماهوی و استدالالت حقوقی است که «پذیرش آنها موجب بیعـدالتی
به خواهانها خواهد بود که فرصت کافی جهت اظهارنظر راجع به کل سند را نداشتهاند» .دیوان از پذیرش سند امتناع کـرد ،لکـن متـذکر
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 .07عالوه بر این ،دیوان مدارکی را که بهعنوان «ادله معارض» تسلیم شـده فقـط در صـورتی پذیرفتـه کـه
محتویات آنها واقعاً مشمول تعریف «معارض» باشد ،یعنی مطالبی که در پاسخ به مدارک مشخصی که قـبالً بـه
ثبت رسیده ،تسلیم شده باشد 4.در پرونده هنری اف تایکمن اینکورپوریتد و شرکت شیشه همـدان ،حکـم شـماره
084ـ084ـ ،3پاراگراف  30[ 01نوامبر  03/3328آبانماه  ،]3180بهعنوان مثال در پرونده تایکمن دیـوان تصـمیم
گرفت سندی را که عمدتاً مرکب از مطالب جدیدی بود ،نپذیرد؛ زیرا «پذیرش چنین سندی در زمانی چنان نزدیک
به تاریخ استماع ،عمالً طرف مقابل را از امکان بررسـی و رد قسـمت اعظـم مطالـب جدیـد محـروم مـیسـازد»
(همانجا .رجوع شود همچنین به حکم شماره 134ـ04ـ ،3مـورخ  34اوت  01[ 3322مردادمـاه  ]3188پـاراگراف
 ،003صادره در پرونده استارت هاوزینگ کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران که ضمن آن با حذف ادله و
مدارک جدیدی که دیر به ثبت رسیده ،اظهار شده که این امر «سبب آن میشود که با طرف دیگر بـا بـیعـدالتی
رفتار نشود.)»...
 .01از سوی دیگر ،هنگامی که لوایح دیر از موعد ،شامل هیچگونـه دلیـل و مـدرک تـازهای نیسـت و صـرفاً
برچسبهایی جهت تسهیل در شناسایی پیوستهای اسنادی که قبالً به موقع ثبت شـدهانـد ،بـدان افـزوده شـده،
دیوان اشکالی در قبول این قبیل لوایح ندیده است (حکم شماره 020ـ32208/32200/32204/32201ــ 3مـورخ
 32دسامبر  08[ 3328آذرماه  ،]3180پاراگراف  ،42صادره در پرونده یان ال .مـک هـارگ و جمهـوری اسـالمی
ایران ،ترینینگ سیستمز کورپوریشن و بانـک تجـارت ،حکـم شـماره 021ــ442ــ ،3پـاراگراف  33[ 32دسـامبر
 02/3328آذرماه  .)]3180عالوه بر این ،دیوان ثبت متن فارسی ادلـه و مـدارک مسـتند طرفـی را ده روز پـس از
مهلت مقرر پذیرفته است ،زیرا ثبت آن موجد هیچگونه بیعدالتی نسبت به طرف دیگر که مهلـت وی نیـز جهـت
ثبت مدارک مستند و الیحه توجیهیاش به مدت مشابهی تمدید شده بود ،نمیگردید (یان ال .مک هـارگ ،بـاال،
5
پاراگراف  .)48در هر دو مورد دیوان ثبت دیر از موعد مدارک را پذیرفت ،زیرا احتمال بیعدالتی بسیار اندک بود.
 .00عالوه بر بررسی محتوای مدارکی که دیر به ثبت میرسند ،دیوان دالیل یا معاذیری را که جهـت تـأخیر
در ثبت مدارک ارائه میشود مورد مالحظه قرار میدهد (رجوع شود فیالمثل به :فیوچرا تردیـدینگ اینکورپوریتـد،
باال ،پاراگراف  .8یان ال .مک هارگ ،باال ،پاراگراف  ،48هیأت امنای دانشگاه کلمبیا ،باال ،پاراگراف  ،01کوئستک،
شد که «استدالالت مندرج در آن را در حدی که در اظهارات شفاهی وکیل خوانده در طی استماع ارائه شده و قابل پیگیری بـوده ،در مـد
نظر قرار میدهد» .به خواهان فرصت داده شد که به استدالالت شفاهی خوانده شفاهاً پاسخ دهد.
 .4در پرونده اوتیس الویتـور کـامپنی و جمهـوری اسـالمی ایـران ،حکـم شـماره 124ــ024ــ 0پـاراگراف  03[ 00آوریـل /3322نهـم
اردیبهشتماه  ]3188دیوان اسناد متعددی را که با تأخیر به ثبت رسیده بودند ،پذیرفت و آنها را «جزء مدارک معارض دانست کـه قـبالً
توسط دیوان مجاز شناخته شده بود» و ضمناً یادآور شد که خواهانها به تأخیر در ثبت آنها اعتراض نکردهاند.
 .5همچنین در پرونده جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده امریکا ،قرار اعدادی شماره 82ـ ب 3ــ دیـوان عمـومی ،صـفحات 8ــ0
[متن انگلیسی] [چهارم آوریل  30/3328فروردینماه  ]3180دیوان اسنادی را که هر دو طرف با تأخیر به ثبـت رسـانده بودنـد ،پـذیرفت.
معهذا دیوان به طور مشخص خاطرنشان ساخت که لوایح تسلیمی به قدر کافی موجز و مختصر بـودهانـد کـه طـرفین بتواننـد در جلسـه
استماع راجع به آن اظهارنظر کنند و طرفین نیز چنین کردند .بدین ترتیب ،چون نسبت به هر دو طرف با مساوات رفتار میشـد و کیفیـت
لوایح تسلیمی نیز بیعدالتی را غیرمتحمل مینمود ،دیوان آن اسناد را پذیرفت.
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باال صفحات 0ـ 1اوتیس الویتور کامپنی ،باال ،پاراگراف  ،00بختل اینکورپوریتد ،باال ،پاراگراف  .)03حتی هنگـامی
که احتمال بیعدالتی نباشد یا خیلی کم باشد ،نظم در جریان داوری ایجاب میکند کـه چنانچـه توضـیحی بـرای
تأخیر داده نشود ،مهلتهای تعیین شده اجرا شوند (استارت هاوزینگ کورپوریشن ،باال ،پاراگراف .)003
 .04همین مالحظات مربوط به تساوی در رفتار ،احتمال بیعدالتی و اختالل در جریان داوری باعث شـدهانـد
که دیوان از پذیرش اظهاریههای غیرمجاز پس از استماع خودداری نماید 6.گرچه دیـوان در مـواردی بـه طرفـی
اجازه داده است که در پاسخ به مدارک جدید طرف دیگر که اندکی پیش از استماع یا حین جلسه اسـتماع تسـلیم
شدهاند ،لوایح پس از استماع به ثبت رساند 7،با این حال ،تأکید نموده است که توجیه «اقدام غیرعادی اجازه ثبت
لوایح پس از استماع» ،مستلزم وجود «اوضاع و احوال استثنایی» است (یان ال .مک هارگ ،باال ،پاراگراف [ 48بـا
نقل قول از پرونده کامپیوتر ساینسز کورپوریشن و دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران ،حکـم شـماره003ــ80ــ،3
صفحات  4تا  38[ 8آوریل  02/3328فروردینماه .)]3180
 .01استدالالت جدید حقوقی کمتر احتمال دارد که موجب بیعدالتی شـود و لـذا نسـبت بـه آن بـا مـدارای
بیشتری عمل میشود .معهذا دیوان بررسی خواهد کرد که آیا طرف دیگر فرصت پاسـخگویی بـه سـند [حـاوی
این گونه استدالالت] را داشته و آیا احتمال بیعدالتی وجود دارد یا نه .همچنین طول مدت تـأخیر و دالیـل آن را
نیز مورد مالحظه قرار خواهد داد .بـدین ترتیـب ،فـیالمثـل در کلمـین فـودز اینکورپوریتـد (بـاال ،ص [ 30مـتن
انگلیسی]) خواهان طی سندی که سه ماه پیش از جلسه استماع به ثبت رسید ،تئوری خود در مورد برگشت بهـره
سرمایهگذاری را تغییر داد .دیوان با مالحظه اینکه به خواندگان فرصت کافی جهت ثبت لوایح بعد از استماع داده
شده و نامبردگان نیز آن فرصت را مورد استفاده قرار دادهاند ،هیچگونه بیعدالتی تشخیص نداد و سند (خواهان) را
 .6رجوع شود فیالمثل به :رکسنورد اینکورپوریتد (باال ،ص  ،)8جان کارل وارنکه اند اسوشییتس و بانک ملت ،حکم شماره20ــ304ــ،1
صفحات 1ـ[ 0متن انگلیسی] [دوم سپتامبر  33/3321شهریورماه  ،]3180ویلیام ال .پرپرا اسوشییتس ،ایران و جمهـوری اسـالمی ایـران،
حکم شماره 338ـ3ـ ،1صفحات 4ـ[ 1متن انگلیسی] [ 33مارس  03/3324اسفندماه  ،]3180دیمز اند مـور و جمهـوری اسـالمی ایـران،
تصمیم شماره 18ـ04ـ ،1صفحات 30ـ[ 33متن انگلیسی] [ 01آوریل /3320سوم اردیبهشتماه  ،]3184کامپیوتر ساینسـز کورپوریشـن و
دولت جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 003ـ80ـ ،3صفحات 8ـ[ 4متن انگلیسی] [ 38آوریل  02/3328فروردینماه  ،]3180مککالو
انــد کــامپنی اینکورپوریتــد (بــاال ،ص [ 4مــتن انگلیس ـی]) ،ک ـازموس انجینیرینــگ اینکورپوریتــد و وزارت راه و ترابــری ،حک ـم شــماره
023ـ114ـ ،0پاراگراف  04[ 03نوامبر /3328سوم آذرماه  ،]3180یان ال .مک هارگ (باال ،ص [ 4متن انگلیسی]) .در یک مورد یعنـی در
پرونده توش راس اند کامپنی و جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 332ــ422ــ ،3ص [ 03مـتن انگلیسـی] [ 12اکتبـر /3320هشـتم
آبانماه  ،]3184دیوان داوری یک الیحه غیرمجاز بعد از استماع را پذیرفت ،لکن از استناد به آن خودداری کـرد .از آنجـا کـه دیـوان در
صدور حکم به الیحه غیرمجاز بعد از استماع استناد نکرده بود ،هیچگونه بیعدالتی صورت نگرفت و لذا دیوان نیز آن الیحـه را رد نکـرد.
گرچه این رأی تا حدی با آرای دیوان در پروندههای دیگر مغایرت دارد ،با این حال ،رویه دیوان ایـن مطلـب را بـه نحـو اشـتباهناپـذیری
روشن ساخته است که در مواردی که این قبیل اظهاریههای بعد از استماع موجب بیعدالتی نسبت به طرف دیگـر شـود ،دیـوان آنهـا را
نخواهد پذیرفت.
 .7رجوع شود فیالمثل به :بالونت برادرز کورپوریشن و وزارت مسکن و شهرسازی ،حکم شماره 24ــ80ــ ،1ص [ 1متـــن انگلیسـی]
[دوم سپتامبر  33/3321شهریورماه  ،]3180جان کارل وارنکه (باال ،صفحات 1ـ[ 0متن انگلیسی]) ،کال ـ مین فودز اینکورپوریتد و دولت
جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 310ـ142ـ ،1صفحات 1ـ[ 0متن انگلیسی] [ 33ژوئن  03/3324خردادماه .]3181
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پذیرفت.
 .03بهعالوه ،مادام که مبنای استدالل قبالً در سوابق وجود دارد ،این قبیل تئوریهای حقوقی جدید «دعاوی
جدید» خارج از موعد تلقی نشده است (شانون اند ویلسون اینکورپوریتد و سازمان انرژی اتمی ایران ،حکم شـماره
022ـ032ـ ،0ص [ 8متن انگلیسی] [پنجم دسامبر  34/3320آذرماه  )]3184زیرا دیوان به هر صـورت ،مقیـد بـه
تئوریهای حقوقی که طرفین اقامه مـی نماینـد ،نیسـت (فیـوچرا تریـدینگ اینکورپوریتـد و سـازمان آب و بـرق
خوزستان ،حکـم شـماره 322ــ100ــ ،1ص [ 30مـتن انگلیسـی] [ 33اوت  02/3320مردادمـاه  ،]3184فیـوچرا
تریدینگ اینکورپوریتد و شرکت ملی نفت ایران ،حکم شماره 081ـ104ـ ،1پـاراگراف  12[ 2اکتبـر /3328هشـتم
آبانماه  ،]3180جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده امریکا ،قرار اعدادی شماره 82ـ ب 3ــ دیـوان عمـومی،
ص [ 8متن انگلیسی] [چهارم آوریل  30/3328فروردینماه .)]3180
 .41باالخره اظهاریههای مربوط به هزینههای داوری و ادعاهای بهره ،مقوله خاصی را تشکیل مـیدهنـد .در
پرونده یان .ال .مک هارگ (باال ،پاراگرافهای  3و  )43دیوان ضمن اظهارنظر راجع به «اطالعیه هزینههـا» کـه
خواهان ،هشت روز پیش از جلسه استماع تسلیم کرده بود ،خاطرنشان ساخت که «اطالعیه هزینههـا ،بـه موجـب
ماهیت خویش تا هنگامی که طرفین به طور کامل برای جلسه استماع آماده نشـدهانـد ،نمـیتوانـد کامـل باشـد.
بنابراین ،این گروه خاص مدارک ،نمی تواند تا قبل از فاصله اندکی پیش از استماع پرونده به ثبت رسد» .به همین
نحو ،آخرین صورت هزینههای دادرسی و حق الوکالهها غالباً در جلسه استماع ویا در مـواردی کـه مـدارک مزبـور
فقط شامل اطالعاتی راجع به هزینههای حقوقی و بهره بوده ،حتی تا یـک سـال بعـد از جلسـه اسـتماع پذیرفتـه
شدهاند (رجوع شود فیالمثل به :لیتو سیستمز اینکورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 043ــ283ــ،3
ص [ 2متن انگلیسی] [ 00اوت /3328سوم شهریورماه  ،]3180آناکانداــ ایـران اینکورپوریتـد و دولـت جمهـوری
اسالمی ایران ،قرار مقدماتی شماره 80ـ382ـ 1ص [ 8متن انگلیسی دهم دسامبر  32/3328آذرماه  .]3180رجوع
شود همچنین به حکم شماره 132ـ08ــ ،1مـورخ  34ژوییـه  01[ 3322تیرمـاه  ]3188ص [ 33مـتن انگلیسـی]
صادره در پرونده آموکو اینترنشنال فایننس کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایران و سایرین که ضمن آن «تکملـه
سوگندنامه خواهان درباره هزینهها» ،علیرغم اینکه پنج ماه پس از استماع پرونده به ثبت رسـیده ،پذیرفتـه شـده
است).
 .43اکنون الزم است که دیوان اصول مزبور را در مورد اسناد و مدارک مورد بحث در پرونده حاضـر بـه کـار
گیرد.
 .40دیوان داوری بر این نظر است که پاسخ وزارت دفاع به تذکاریههـای قبـل از اسـتماع خوانـدگان (اسـناد
شماره  342و  )343که در سوم آوریل  34[ 3328فروردینماه  ]3180به ثبت رسیده قابل قبول هستند ،زیرا ظرف
مدتی که در دستور مورخ ششم مارس  30[ 3328اسفندماه  ]3184تصریح شده بود ،ثبت گردیدهانـد .ایـن اسـناد
شامل یک فقره الیحه و مدارک مستند در پاسخ به اسـناد شـماره  301و  304خواهـان ،شـامل مـدارک مسـتند
تسلیمی در  34مه  04[ 3320اردیبهشتماه  ]3184میباشند.
 .41اسناد تسلیمی پس از تاریخ دهم ژوییه  33[ 3328تیرماه  ]3180یعنی مهلت مقرر در دستور مورخ ششـم
مارس  30[ 3328اسفندماه  ]3184به دلیل احتمال بیعدالتی غیرقابل قبول میباشند .خالصـه ادلـه و مـدارک و
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ضمیمه قبل از استماع خواهان (اسناد شماره  340و  )348که در  34ژوییه  01[ 3328تیرماه  ]3180تسلیم شدند،
بدون هیچگونه توضیحی دیر به ثبت رسیدند .سند شماره  340گرچه تا حدی حـاوی تکـرار و تلخـیص مـدافعات
قبلی است ،برای اولین بار دالیل واقعیاتی را که ادعاهای مربوط به هزینههای فسخ ،خسـارات و زیـانهـا بـر آن
استوار بوده ،ارائه می دهد .ضمیمه سند ( 340یعنی سند  )348تا حدی زیادی حاوی مدارک مسـتند جدیـد اسـت.
پذیرش هرکدام از این اسناد که هریک شامل واقعیات و ادله جدید است ،متضمن احتمـال بـیعـدالتی بـه طـرف
دیگر است .از این رو ،دیوان مطابق با رویهای که فوقاً بدان اشاره شد ،این اسناد را رد میکند .معهـذا سـوگندنامه
آقای الستنبرگر در ضمیمه یادشده (سند شماره  )348را میپذیرد ،زیرا فقط به حقالزحمههای حقـوقی و مـدارک
هزینهها مربوط است که دیوان آن را در مراحل آخر رسیدگیها معموالً میپذیرد .دیوان داوری متذکر میگردد که
تا حدودی که مدارک و اسناد مزبور شامل هزینههای متحملـه در دعـوای مطـروح در ایـاالت متحـده بـوده کـه
بهعنوان خسارات اکنون مورد قبول دیوان داوری است (رجوع شود به :پاراگرافهای  301تا  302زیر) ،خوانـدگان
در جلسه استماع فرصت پاسخگویی بدانها را داشتهاند.
 .47استدالل مشابهی دیوان را به این نتیجه میرساند که سوگندنامههای آقای پالمر (سند شماره  302همراه
با پیوستها) ،خانم هوارد (سند شماره  ،)302خانم استیت (سند شـماره  ،)303آقـای داولینـگ (سـند شـماره 382
همراه با پیوستها) و آقای زنتک (سند شماره  383همراه بـا پیوسـتهـا) را کـه در  30اوت  04[ 3328مردادمـاه
 ]3180توسط خواهان به ثبت رسیدهاند ،رد کند (رجوع شود به :پاراگراف  .)42به اسـتثنای بخشـی از سـوگندنامه
خانم هوارد در مورد هزینههای حقوقی مربوط به این رسیدگیها ،در این مدارک ،ادلـه و مـدارک جدیـدی عنـوان
شده است که بدون دلیل موجهی دیر به ثبت رسیدهاند .پذیرش آنها در فاصلهای چنین نزدیک به جلسه استماع،
موجب بیعدالتی به خواندگان خواهد شد.
 .41در رابطه با این سوگندنامهها ،دیوان داوری نمیتواند این عذر را بپذیرد که بند  0ماده  00قواعـد دیـوان
که میگوید« :شهود همچنین می توانند شهادت خود را به صورت اظهاریههـای کتبـی امضـا شـده ارائـه کننـد»،
احتماالً خواهان را گمراه کرده باشد .سوگندنامه در حکم مدرک مستندی است که باید ظرف مهلتهـای مقـرر در
دستورات دیوان تسلیم شود تا طرف دیگر بتواند بـدان پاسـخ دهـد .بنـد  0مـاده  00صـرفاً مبـین آن اسـت کـه
سوگندنامههای شهود قابل پذیرش هست ،زیرا این قبیل ادله کتبـی در همـه نظـامهـای حقـوقی ملـی پذیرفتـه
نمیشود.
ج) توجه دعوا به بانک مرکزی و بانک ملی

 .40خواهان در رابطه با اعتبارات اسنادی و ضمانتنامههای بانکی ،ادعاهـایی علیـه خوانـدگان ،بانـک مرکـزی و
بانک ملی مطرح ساخته است .همانطور که در باال اشاره رفت ،هر دو خوانده مزبور به ایـن ادعـا ایـراد گرفتـه و
استدالل کردهاند که دعوای حاضر متوجه ایشان نیست.
 .44دیوان داوری تأیید میکند که اعتبارات اسنادی و ضمانتنامههـای بـانکی تعهـداتی مسـتقل و متمـایز از
تعهدات اصلی مربوطه هستند .همانطور که دیوان در پرونده اینترنشنال تکنیکال پروداکتس کورپوریشن و دولـت
جمهوری اسالمی ایران (حکم جزئی شماره 1ـ120ـ ،328ص 33[ 13اوت  02/3320مردادمـاه  )]3184نظـر داده
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است« :اعتبارات اسنادی و ضمانتنامههای بانکی تعهدات مستقلی بوده و ارتباطی به تعهدات اصلی که خود جزئـی
از آنها میباشند ندارند (رجوع شود بـه :هـارزا انجینیرینـگ کـامپنی و جمهـوری اسـالمی ایـران ،حکـم شـماره
33ـ32ـ ،0ص  12[ 34دسامبر /3320نهم دیماه  .]3183بدین ترتیب ،تعهدات بانکها در برابر یکدیگر ،متمایز و
مستقل از تعهدات طرفین معامله اصلی در برابر یکدیگر است» (همچنین پرونده هاورد نیدلز تامس اند برگنـدروف
و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 044ـ82ـ ،0پاراگراف [ 42هشتم اوت  32/3328مردادماه .)]3180
 .41لکن دیوان بر این نظر است که بانک مرکزی و بانک ملی ،حداقل در رابطه با ادعاهای مربوط به لغـو و
آزادسازی ضمانتنامههای بانکی و اعتبارات اسنادی ،خواندگان واقعی پرونده به شـمار مـیرونـد .اگرچـه ادعاهـای
قراردادی و ادعاهای مبتنی بر ضمانتنامههای بانکی و اعتبارات اسنادی ،ادعاهایی مجـزا از یکدیگرنـد ،مـیتـوان
آنها را در این پرونده ادغام کرد .البته تصمیم دیوان در این خصوص ،ربطی به استحقاق یا عدم استحقاق خواهان
به دریافت غرامت از بانک مرکزی یا بانک ملی جهت مطالبه ضمانتنامههای بانکی و اعتبارات اسنادی که حسـب
ادعا بهطور غیرقانونی به عمل آمده ندارد.
د) اصالحیههای ادعا

 .43خواهان تعدادی اصالحیه به ادعای خود تسلیم نموده است .نامبرده در دادخواست (اصلی) بابت «هزینههـای
فسخ» مبالغ زیر را خواستار شده است:
مبلغ  840044دالر بابت «هزینههـای اداری» ،ـ 3880022/دالر بابـت «هزینـههـای تسـهیالت و اسـکان»،
ـ 000022/دالر بابت «حفاظت»،ـ 022،0/دالر بابت «تعطیل عملیات ایـران» ،ـ 200103/دالر بابـت «مسـاعدت
حقوقی» (فقط برای ماههای مارس تا ژوییه  ،)3323ـ 0320820/دالر بابت «عدمالنفع پرداختهای معوقه» (فقط
برای دسامبر  3322الی ژوئن  )3323و مبلغ ـ 2280331/دالر جهت «یافتن مشاغل جدید برای کارکنان آیبکس»
که این مبلغ شامل ـ 0420213/دالر بابت «هزینههای مدیریت» ،ـ 0130120/دالر بابت «هزینههای بازاریابی» و
ـ 1320020/دالر بابت «هزینه مهندسی» است .پس از کسـر رقـم ـ 338/دالر بابـت «ارزش اسـقاطی» دسـتگاه
کامپیوتری که وی برای اجرای قرارداد خریده که گرچه قلم تحویل دادنی محسوب نمـیشـده ،بـا ایـن حـال ،در
خاتمه قرارداد به ایران تحویل میگردید ،خواهان به رقم کل ـ 308380134/دالر رسیده است.
 .11در جلسه استماع ،خواهان مبلغ مدعیبه جهت «هزینههـای تسـهیالت و اسـکان» را بـه 0320384/33
دالر ،شامل مبلغ  3010830/43دالر بابت هزینههای تلفن که در دادخواست از قلم افتاده بود ،افزایش داد .نامبرده
همچنین مبلغ مدعیبه جهـت «حفاظـت» را بـه ـ 010000/دالر و رقـم مربـوط بـه «مسـاعدت حقـوقی» را بـه
ـ 3310222/دالر افزایش داد .عالوه بر این ،به جای رقم مشخص ـ 0320820/دالر برای «عدمالنفع پرداختهای
معوقه» (فقط برای دسامبر  3322تا ژوئن  )3323از دیوان تقاضا کرد که طبق حکم پرونده سیلوانیا ،باال ،حکم به
پرداخت بهره بدهد .در رابطه با وجود مورد ادعا جهت «اشتغال مجدد کارکنان آیبکس» خواهان مبلغ مورد تقاضـا
بابت «هزینههای مدیریت» را به ـ 3020033/دالر و مبالغ مربوط به «هزینههای بازاریابی» را به ـ 0880224/دالر
و «هزینه مهندسی» را به ـ 8340331/دالر تقلیل داد .باالخره خواهان ،ادعاهایی بابت نگهداری سوابق بـه مبلـغ
 030124/13دالر مطرح ساخت.
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 .13خواهان طی اظهاریهای که در  34ژوییه  01[ 3328تیرماه  ]3180به ثبت رساند [سند شماره  ]340و نیز
در جلسه استماع ،دیگر رقم ـ 3380432/دالر را بابت ارزش کامپیوتر تهاتر ننمود و به جای آن استدالل کرد که به
علت پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر و پرورش اطالعات ،کامپیوتر مورد بحث ارزش خود را از دست داده است .دیوان
داوری مالحظه مینماید که در جلسه استماع خواهان اظهار داشت که تا تاریخ  12ژوییه [ 3322هشـتم مردادمـاه
 ]3103از کامپیوتر استفاده کرده است .خواهان مضـافاً مـیگویـد کـه از ژوئـن  3323وی از شـرکت تولیدکننـده
کامپیوتر دیجیتال کورپوریشن خواسته است که کامپیوتر را باز پس بخرد یا مشتری دیگری برای آن پیدا کند .بنـا
به اظهار خواهان ،دیجیتال کورپوریشن عالقهای بـه ایـن کـار نشـان نـداد ،چـون چنـین جسـتجویی را منطقـی
نمییافت؛ زیرا دستگاه قدیمی شده بود و خریداران احتمالی مایل به خرید آن نبودند .در جلسـه اسـتماع ،خواهـان
اظهار نمود که آماده است دستگاه را که گرچه مطابق با تکنیک جدید صنعت نیست ،ولی با این حال ،هنـوز قابـل
استفاده است ،به انباری تحویل و رسید انبار را به امانت نزد کسی بسپارد و هر آنچه در قدرت دارد انجام دهـد تـا
دستگاه به ایران تحویل داده شود .کل مبلغ «هزینههای فسخ» که مورد تقاضای خواهان است ،اکنـون بـه شـرح
اصالحی که در جلسه استماع به عمل آمده 3088400301 ،دالر است.
 .10خواهان همچنین خواسته مورد ادعا بابت سایر خسارات و زیانها را نیز تغییر داد.
هریس در دادخواست ،مبلغ ـ 808330022/دالر بابت خسارات و زیانهـا ادعـا کـرده بـود .ایـن مبلـغ شـامل
ـ 8820222/دالر بابت «عدمالنفع [بهره] پرداختهای معوقه [از ژوییه  3323الی ژانویـه  ،»]3320ـ 020222/دالر
بابت «کارمزدهای اضافی اعتبارات اسنادی ،ـ 840022/دالر «هزینههـای مـذاکرات حـل و فصـل» ،ـ0430222/
دالر«هزینههای حقوقی» ،ـ 002030222/دالر «عدمالنفع قرارداد» ،ـ 3020222/دالر بابـت «لطمـه بـه مناسـبات
بانکی» ،ـ 020222/دالر بابت «لطمه به روابط پیمانکاران» و بـاالخره ـ 200222/دالر بابـت «خسـارات ناشـی از
قصور در مذاکره با حسننیت» میباشد .در جلسه استماع ،خواهان دیگر مبلغ ـ 8820222/دالر بابـت «عـدمالنفـع
پرداختهای معوقه» را مطالبه نکرد ،بلکه به جای آن از دیوان خواست که طبق حکم پرونده سیلوانیا ،باال ،حکـم
به پرداخت بهره بدهد .عالوه بر این ،خواهان رقم مورد ادعا جهت «حـقالزحمـه اضـافی اعتبـار اسـنادی» را بـه
 080240/31دالر افزایش داده و مضافاً مبلغ ـ 1300022/دالر بابت «کارمزد اضـافی اعتبـارات اسـنادی» و مبلـغ
 0430013/80دالر بابت «حقالزحمههای کسری مانده حسابهای جبرانی» مطالبه نمود .خواهان همچنین مبلـغ
مدعی به بابت «هزینههای حقوقی» را به  0320002/31دالر کاهش داد و ادعاهای «هزینههای مـذاکرات حـل و
فصل» به مبلغ ـ 840022/دالر و «خسارت ناشی از قصور ایران در مذاکره با حسننیت» به مبلـغ ـ 200222/دالر
را بهعنوان ادعای مکرر ادعای مربوط به «مساعدت حقوقی» به مبلغ ـ 3310222/دالر کـه تحـت «هزینـههـای
فسخ» مطالبه شده بود ،مسترد داشت .نامبرده مضافاً در جلسـه اسـتماع اظهـار داشـت کـه شـک دارد کـه مبلـغ
ـ 002030222/دالر بابت عدمالنفع واجب االدا است ،لکن ادعا را رسماً مسترد نکرد .کـل مبلـغ مـورد ادعـا بابـت
«خسارات و زیانها» اکنون  801020000/23دالر است.
 .11باالخره همانطور که در باال اشاره شد ،خواهان ادعای بهره را اصالح کرد .ادعای هزینههای فسخ ،بـدواً
شامل درخواستی بود بابت ـ 0320820/دالر «عدمالنفع پرداختهـای معوقـه» بـهعنـوان بهـره کـه محاسـبه آن
براساس نرخهای جاری وقت بابت مبلغ ـ 004020223/دالر که حسب ادعا جهـت اجـرای قـرارداد از اول دسـامبر
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 3322لغایت دهم فوریه [ 3323دهم آذرماه  3108الی  03بهمنماه  ]3102باید به خواهـان پرداخـت مـیشـده و
بابت مبلغ ـ 002830303/دالر که ایضاً حسب ادعا جهت اجرای قرارداد از دهم فوریه  3323الی  00ژوئـن 3323
[ 03بهمنماه  3102الی چهارم تیرماه  ]3102باید به وی پرداخت میگردید ،انجام شده است .بـهعـالوه ،ادعـای
خسارات و زیانها همچنین شامل درخواستی بود جهت ـ 8820222/دالر «عدمالنفع [بهره] پرداختهـای معوقـه»
از ژوییه  3323تا ژانویه  ،3320یعنی هنگامی که ادعا در دیوان داوری به ثبت رسید .خواهان در اظهاریهای که در
 34ژوییه  01[ 3328تیرماه  ]3180به ثبت رساند ،خاطرنشان ساخت که به علت گذشـت زمـان ،از سـال ،3320
مبلغ بهره قابل پرداخت اکنون به مراتب بیشتر میباشد .نامبرده مدعی شد که انجام پرداختها بابت کاری که تا
قبل از انقالب انجام شده بود حداقل تا مارس یا آوریل  3323امکانپذیر بود .نامبرده ضمن اظهار این مطلب کـه
عدم پرداخت این مبالغ نقض قرارداد از بهار  3323محسوب میشود ،استدالل نمود که بهره بایـد از همـان زمـان
محاسبه شود ،بهویژه نسبت به مبلغ ـ 004020223/دالر که حسب ادعا باید در دهم فوریـه  03[ 3323بهمـنمـاه
 ]3102پرداخت می شد .در جلسه استماع ،خواهان اظهار نمود که به جای مطالبه مبالغ بهرهای که ذکر کـرده وی
با استناد به پرونده سیلوانیا ،باال ،اکنون خواستار  33/23درصد بهـره بابـت مبـالغ قابـل پرداخـت جهـت خـدمات،
هزینههای فسخ و خسارات و زیانها است.
 .17دیوان در تعیین قابل پذیرش بودن اصالحیهها ،باز تجزیه و تحلیل خود را بـا بررسـی قواعـد خـود آغـاز
میکند و یادآور میشود که بخشی از ماده  02چنین مقرر میدارد:
«در طول جریان داوری هریک از طرفها میتواند دادخواست یا دفاعیه خود را اصالح یا تکمیل نماید ،مگر آنکه
دیوان داوری اینگونه اصالحات را به علت تأخیر در انجام آن ویا تبعیض نسبت به طرف دیگر یا به علت هرگونه
شرایط و اوضاع و احوال دیگر ،مصلحت نداند» (تأکید اضافه شده است).
 .11همانطور که در اینترنشنال اسکولز سرویسز اینکورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران (قرار اعدادی شـماره
02ـ301ـ ،3ص  12[ 32ژانویه /3328دهم بهمنماه  )]3184اشاره شده« :این شرط دست طرفی را که میخواهد
ادعایی را اصالح کند باز میگذارد و رویه دیوان نیز با وسعت مفاهیم این ماده سازگار است» .دیـوان اصـالحیه را
میپذیرد ،مگر آنکه تأخیر ،بیعدالتی یا «اوضاع و احوال عینی دیگر (رجوع شود به :اینترنشنال اسکولز سرویسـز،
باال 8،فورد ارو اسپیس اند کامیونیکیشنز کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حکـم شـماره 023ــ31ــ3
[ 03ژانویه /3322نهم بهمنماه  )]3180تسلیم اصالحیه را نامناسب گرداند ویا «منجر به فقـد صـالحیت گـردد»
(رجوع شود به :فدرز کورپوریشن و صنایع سردسازی لرستان ،تصمیم شماره 03ـ102ــ ،1ص [ 0مـتن انگلیسـی]
[ 02اکتبر /3328ششم آبانماه  9.)]3180همان مالحظات یعنی احتمال بیعدالتی ،تساوی رفتار و تأخیر در جریان
 .8رجوع شـــود همچنین به :اینترنشنال اسکولز سرویسز اینکورپوریتد و جمهوری اسـالمی ایـــران ،حکـــم شمــاره 032ــ301ــ،3
پاراگرافهای  0تا  31و 32ـ 03[ 32ژانویه /3322نهم بهمنماه .]3180
 .9رویه دیوان در مورد اصالحیههای پیشنهادی جهت افزودن یـا جـایگزین کـردن طرفـی ،در پرونـده سـینت رجـیس پیپـر کـامپنی و
جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 033ـ328ـ 03[ 3ژانویه /3322نهـم بهمـنمـاه  ]3180و در نظـر مخـالف قاضـی هـولتزمن در آن
پرونده ،بررسی گردیده و در اینجا لزومی به تکرار آن نیست.
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مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده /جلدهشتم

داوری شامل مورد حاضر نیز میشود .بنابراین ،دیوان باید توجه نماید که آیا اصالحیه پیشنهادی موجب بیعدالتی
به طرف دیگر میشود ،آیا طرف دیگر فرصت پاسخگویی به دعاوی جدید یا اصالح شده را داشته و آیا اصـالحیه
پیشنهادی به نحو غیرالزمی موجب اختالل یا تأخیر در جریان داوری خواهد شد یا نه (رجوع شود بـه :تـامس ارل
یین و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حکم شـماره 040ــ110ــ ،0پـاراگراف [ 3هشـتم اوت  32/3328مردادمـاه
 ،]3180کوئستک اینکورپوریتد و وزارت دفاع ملی جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 333ـ03ـ ،3ص [ 02متن
انگلیسی] [ 00سپتامبر /3320سوم مهرماه  ،]3184سیلوانیا فخ  0تکنیکال سیستمز اینکورپوریتد و دولت جمهوری
10
اسالمی ایران ،حکم شماره322ـ84ـ ،3ص [ 13متن انگلیسی] [ 02ژوئن /3320ششم تیرماه .)]3184
 .10در پرونده حاضر ،دیوان بر این نظر است که به استثنای اصالحیه مربوط به استرداد تهاتر ارزش کامپیوتر،
کلیه اصالحیههای پیشنهادی قابل قبول هستند .رویه دیوان آن است که تقاضای افزایش نرخ بهـرهای کـه بـدواً
درخواست شده و همچنین مطالبه آخرین صورت هزینههای حقوقی را که ادعا شده ،بپذیرد؛ زیرا همانطور کـه در
حکم شماره 082ـ32ـ 3ص  ،02مورخ  31اکتبر  03[ 3328مهرماه  ]3180صادره در پرونده ییسـی کـو اینـک .و
دولت جمهوری اسالمی ایران اظهار شده ،این قبیل اصالحیهها «فقط بر محاسبات مربوط به مبالغ تأثیر میگذارد
و لذا به مدافعات خواندگان لطمهای نمیزند» .در رابطه با اصالحیههای دیگر ،نظر دیوان این اسـت کـه پـذیرش
آنها نه موجب تأخیر در جریان داوری میشود و نه لطمهای به خوانده میزند و هیچگونه «اوضاع و احوال عینی»
که اصالحیهها را نامناسب نماید وجود ندارد .همچنین خواندگان نیز ایراد و ادعایی از این قبیل نداشتهاند.
 .14لکن استرداد پیشنهاد تهاتر ارزش کامپیوتر در جلسه استماع ،مطلب دیگری است .ایـن اسـترداد خواسـته
مورد ادعای خواهان را به نحو چشمگیری تغییر داده و موضوعات حقوقی و شکلی جدیدی را مطرح میسـازد کـه
خواندگان فرصت کافی جهت پاسخگویی به آنها نداشتهاند .پذیرش این اصالحیه در این مرحلـه از رسـیدگیهـا،
موجب بیعدالتی نسبت به خواندگان میشود .بهعالوه هیچگونه توضیحی جهت تأخیر در تقاضای تغییر این ادعـا
ارائه نشده است .بنابراین ،دیوان این اصالحیه را که حسب ادعا پیشنهاد شده رد مـیکنـد و بـدین ترتیـب ،مبلـغ
ـ 3380432/دالر باید از مبلغ هر حکم صادره به نفع خواهان کسر شود.
هـ) ادعای متقابلی که دیر به ثبت رسیده

 .11دیوان داوری اینک به بررسی ادعای متقابلی که وزارت دفاع در تاریخ سوم آوریـل  34[ 3328فـروردینمـاه
 ]3180اصالتاً و از جانب جمهوری اسالمی ایران و بانک ملی به طرفیت هریس و چـیسمنهـتن بنـک بـهعنـوان
خواندگان دعوا به ثبت رسانده ،میپردازد.
 .10در پرونده سیلوانیا ،دیوان از قبول اصالحیهای که در آن تقاضا شده بود دیوان حکمی مبنی بر الزام خواهان بـه تحویـل تجهیـزات
نگهداری شده در ایاالت متحده صادر کند ،خودداری کرد؛ به این دلیل که اصالحیه پس از تکمیل کلیه لوایح و مدارک مستند طرفین به
ثبت رسیده و «خواهان فرصت ارائه ادله و مدارکی راجع به صحیح بودن یـا نبـودن فهرسـت [اقـالم] نداشـته اسـت» .بالنتیجـه ،دیـوان
خاطرنشان ساخت که «سوابق امر حاوی ادله و مدارک روشنی راجع به اینکه کدام قطعات را خواهان در ایاالت متحده نگاه داشته ،کدام
را در ایران به جای گذارده و کدامیک را به حساب خوانده فروخته ،نیست» (همانجا ،صفحه .)13
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 .13خواهان و چیسمنهتن بنک اظهار میدارند که ادعای متقابل مزبور باید مردود شمرده شود ،زیرا بهموقـع
به ثبت نرسیده و هیچ دلیلی برای تأخیر در ثبت آن ارائه نشده و نیز به این علت کـه چـیسمنهـتن بنـک طـرف
پرونده حاضر نیست.
 .31در اینجا باز اصول راهنمای دیوان در رسیدگی به این موضوع را باید در قواعد دیوان جستجو کرد .بند 1
ماده  33قواعد مذکور مقرر میدارد که ادعای متقابل باید «در الیحه دفاعیه ویا در مراحـل بعـدی جریـان داوری
[مطرح شود] در صورتی که دیوان تشخیص دهد که با توجه به اوضاع و احوال تأخیر موجه بوده است».
 .33بنابراین ،طبق جریان عادی کار ،ادعای متقابل باید در الیحه دفاعیه مطرح شـود .هنگـامی کـه ادعـای
متقابلی دیر به ثبت میرسد ،خوانده بار توجیه تأخیر را بر دوش دارد .در این مورد نیز مالحظات مربوط به تسـاوی
رفتار با طرفین ،احتمال بیعدالتی به طرف دیگر و تأخیر در رسیدگیها این الزام را به وجود مـیآورد کـه دالیـل
تأخیر توضیح داده شود.
 .30بر این اساس ،در مواردی که دیوان داوری به این نتیجه رسیده که در اوضاع و اموال جاری تأخیر موجـه
نبوده 11،همواره ادعاهای متقابلی را که دیر به ثبت رسیده ،مردود شناخته است ،گو اینکه بعضاً نیز بـدون توسـل
12
به چنین تجزیه و تحلیلی ادعاهای متقابل خارج از موعد را رد کرده است.
13
 .31دیوان داوری بهویژه از قبول ادعاهای متقابلی که اندکی پیش از جلسه استماع ،حین استماع یا پس از
 .11رجوع شود فیالمثل به :ریچارد دی .هارزا و جمهوری اسالمی ایران ،قرار اعدادی شـماره 34ــ32ــ ،0ص [ 0 ،1مـتن انگلیسـی]
مورخ  01فوریه [ 3321چهارم اسفندماه ( ]3183رد ادعاهای متقابل در صورت ثبت با تأخیر طبق بند  1ماده  33و نیز طبق دستور صادره
قبلی مبنی بر تعیین برنامه زمانی رسیدگیها ،و نیز در صورتی که خسارات مورد تقاضا غیرمشخص و فرضی بـوده اسـت) ،حکـم شـماره
03ـ002ـ ،0ص [ 30متن انگلیسی] مورخ  02ژوییه [ 3321پنجم مردادماه  ]3180صادره در پرونده اینترند اینترنشـنال اینـک .و نیـروی
هوایی شاهنشاهی ایران (رد ادعای متقابل به علت ثبت آن شش ماه پس از الیحه دفاعیه) ،حکم جزئی شماره 02ـ24ــ ،1ص [ 03مـتن
انگلیسی] مورخ چهارم مارس  31[ 3321اسفندماه  ]3183صادره در پرونده آلترا سیستمز اینک .و جمهوری اسالمی ایران( ،به دلیل عـدم
توضیح علت تاخیر) ،حکم شماره 301ـ021ـ ،1ص [ 08 ،0متن انگلیسی] مـورخ  38آوریـل  02[ 3324فـروردینمـاه  ]3181صـادره در
پرونده جنرال داینامیکس کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایران ،دستور مورخ  38آوریـل  08[ 3328خردادمـاه  ]3180صـادره در پرونـده
شماره  423شعبه سه :موتور وال اینک .و شرکت هواپیمایی ملی ایران (رد ادعای متقابل به دلیل ثبت در فاصله پنج هفته قبل از اسـتماع
و عدم توجیه تأخیر) ،حکم شماره 002ـ030ـ 0پاراگرافهای 3ــ 2مـورخ  12سـپتامبر [ 3328هشـتم مهرمـاه  ]3180صـادره در پرونـده
آستین کامپنی و ماشینسازی اراک (رد ادعای متقابل به دلیل تأخیر در ثبت و عـدم ارائـه دلیـل مشـخص بـرای تـأخیر) ،حکـم شـماره
030ـ100ـ ،0ص [ 4متن انگلیسی] مورخ  30فوریه  01[ 3322بهمنماه  ]3180صادره در پرونده اف.ام.سی .کورپوریشـن و وزارت دفـاع
ملی و سایرین (فقدان دلیل جهت تأخیر در ثبت ادعای متقابل).
 .12رجوع شود فیالمثل به :حکم شماره 023ـ114ـ ،0پاراگراف  30مـورخ  04نـوامبر [ 3328سـوم آذرمـاه  ]3180صـادره در پرونـده
کازموس انجینیرینگ اینک .و وزارت راه و ترابری ،حکم شماره328ـ130ـ ،1ص [ 43متن انگلیسی] مـورخ  33اوت  02[ 3320مردادمـاه
 ]3184صادره در پرونده اینترنشنال تکنیکال پروداکتس کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 018ـ303ـ ،1پاراگراف
 ،34مورخ  32ژوئن  02[ 3328خردادماه  ]3180صـادره در پرونـده فـورد ارو اسـپیس انـد کامیونیکیشـنز کورپوریشـن و نیـروی هـوایی
جمهوری اسالمی ایران.
 .13حکم شماره 32ـ04ـ ،1ص [ 12متن انگلیسی] مورخ  02دسـامبر  03[ 3321آذرمـاه  ]3180صـادره در پرونـده دیمـز انـد مـور و
جمهوری اسالمی ایران (رد ادعای متقابل به دلیل ثبت به فاصله سه روز پیش از جلسه استماع و عدم ارائه توضیحی جهت تأخیر) ،حکـم
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استماع پرونده به ثبت رسیدهاند ،اکراه داشته است 14.حکم شماره 042ـ332ـ 3ص 3ـ[ 2متن انگلیسی] مورخ 00
اوت [ 3328شهریورماه  ]3180صادره در پرونده امان اند ویتنی و وزارت مسکن و شهرسازی نمونه خوبی از رویـه
دیوان در این زمینه است .در آن پرونده ،یک روز پس از جلسه استماع ،خوانده اصالتاً و از جانب بانـک ملـی یـک
«ادعای متقابل ناشی از ضمانتنامه بانکی» در رابطه با عدم پرداخت طبق ضمانتنامه بانکی صادره جهـت تضـمین
پیشپرداخت تحت قرارداد مورد بحث ،علیه سیتی بنک آو نیویورک به ثبت رساند .نه بانک ملی و نه سیتی بنک،
هیچکدام طرف پرونده نبودند .دیوان ادعای متقابل را رد کرد و اظهار داشت که:
«گذشته از مسائل مربوط به صالحیت دیوان در رسیدگی به ادعای متقابلی کـه بـه ایـن صـورت تنظـیم شـده و
صرفنظر از طرفین نام برده شده در آن ،دیوان مکلف است که الیحه مزبور را نپـذیرد ،زیـرا ایـن الیحـه نـهتنهـا
مدتها پس از تسلیم دفاعیه ارائه گردیده (رجوع شود به :مواد  33و  02قواعد دیوان) ،بلکه در واقع بعـد از جلسـه
استماع به ثبت رسیده و مهمتر آنکه هیچ توضیحی در توجیه چنین تأخیری ارائه نشده است».
 .37در واقع ،مواردی که دیوان ادعاهای متقابل خارج از موعد را پذیرفته ،نادر بـوده اسـت .در قـرار اعـدادی
شماره 10ـ04ـ( 3ص [ 10متن انگلیسی] مورخ  33دسامبر  02[ 3321آذرماه  ]3180صـادره در پرونـده اسـتارت
هاوزینگ کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران) ،دیوان چهار فقره ادعای متقابل را با اینکه در دادخواسـت
شماره 338ـ120ـ ،1ص 12ـ[ 03متن انگلیسی] مورخ  02اکتبر [ 3320ششم آبـانمـاه  ]3184صـادره در پرونـده اینترنشـنال تکنیکـال
پروداکتس کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران (رد بسیاری از ادعاهای متقابل به دلیل ثبـت بـه فاصـله  00روز پـیش از جلسـه
استماع) ،حکم شماره 023ـ114ـ ،0پاراگراف  30مورخ  04نوامبر [ 3328سـوم آذرمـاه  ]3180صـادره در پرونـده کـازموس انجینیرینـگ
اینک .و وزارت راه و ترابری (رد ادعای متقابل تسلیمی قبل از جلسه استماع) .در تصمیم شماره 83ـ301ـ 3ص [ 4متن انگلیسی] مـورخ
 02آوریل [ 3322هشتم اردیبهشتماه  ]3188صادره در پرونده اینترنشنال اسکولز سرویسز اینک .و جمهوری اسـالمی ایـران بـهعنـوان
مثال ،خوانده برای اولین بار ،سه هفته قبل از جلسه استماع ،موضوع سودهای تقسیم نشده را پیش کشید .دیوان ضمن تذکر ایـن مطلـب
که هیچگونه ادعای متقابل راجع به آن موضوع واقعاً مطرح نشده ،اعالم کرد کـه بـه هـر صـورت ،طبـق بنـد  1مـاده  33قواعـد دیـوان
نمیتوان بدون اجازه دیوان یک چنین ادعای متقابل را در چنین مرحله متأخری از رسیدگیها به پرونده افزود.
 .14حکم شماره 21ـ82ـ ،1ص 01ـ[ 00متن انگلیسی] مورخ دوم سـپتامبر  33[ 3321شـهریورماه  ]3180صـادره در پرونـده وود وارد
کالید کانسالتنتس و دولت جمهوری اسالمی ایران (رد سه فقره ادعای متقابل به دلیل ثبت در روز تشکیل جلسـه اسـتماع و عـدم ارائـه
توضیحی جهت تأخیر) ،حکم شماره 24ـ80ـ ،1ص [ 1متن انگلیسی] مورخ دوم سپتامبر  33[ 3321شهریورماه  ]3180صادره در پرونـده
بالونت برادرز کورپوریشن و وزارت مسکن و شهرسازی و دستور مورخ  00نوامبر [ 3320اول آذرماه  ]3183صادره در پرونـده شـماره 10
شعبه سه :آر.ج .رینولدز توباکو کامپنی و شرکت دخانیات ایران (رد ادعای متقابلی که در جلسه اسـتماع مطـرح و روز بعـد ثبـت گردیـده.
دیوان خاطرنشان ساخت که دالیل کافی در توجیه تأخیر ارائه نشده است) ،حکم شماره 2ـ34ـ ،1ص 0 ،1ـ[ 4مـتن انگلیسـی] مـورخ 00
ژوئن [ 3320چهارم تیرماه  ]3183صادره در پرونده وایت وستینگهاوس اینترنشنال کامپنی و بانک سـپه ایـران ،شـعبه نیویـورک ،حکـم
صادره در پرونده دیمز اند مور مذکور در فوق ،ص [ 4متن انگلیسی] (رد ادعای متقابلی که پـس از اسـتماع بـه ثبـت رسـیده ،بـه دلیـل،
«انصاف ،نظم و ترتیب و احتمال بیعدالتی به طرف دیگر») ،حکم شماره 341ـ302ـ ،1ص ص 80ـ[ 83متن انگلیسی] مورخ  31ژوییـه
 00[ 3324تیرماه  ]3181صادره در موریسن کنودسن پاسیفیک لیمیتد و وزارت راه و ترابری (رد ادعای متقابـل مالیـاتی بـه دلیـل عـدم
توضیح طبق بند  3ماده  32تا هنگام تسلیم الیحه پس از استماع و عدم ارائه دلیـل جهـت تـأخیر در ثبـت اسـناد مثبتـه) ،حکـم شـماره
344ـ322ـ 1ص [ 42متن انگلیسی] مورخ  31ژوییه  00[ 3324تیرماه  ]3181صادره در پرونـده هارنیشـفگر کورپوریشـن و وزارت راه و
ترابری (رد ادعای متقابلی که در الیحه پس از استماع درج گردیده بود ،به دلیل ثبت بیموقع ضمن عدم ارائه دلیل تأخیر در ثبت).
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منظور نشده و تا حدود شش هفته قبل از جلسه استماع به ثبت نرسیده بود ...طبق بند  1مـاده  33قواعـد دیـوان
بدون توضیح بیشتری پذیرفت (رجوع شود به :نظر موافق هوارد ام .هولتزمن ص ص 48ـ[ 40متن انگلیسی] ،در
پرونده استارت هاوزینگ کورپوریشن مذکور در فوق که ضمن آن استدالل شده است که ادعاهای متقابلی کـه بـا
تأخیر به ثبت رسیده نمیبایستی پذیرفته شود) .لکن پرونده استارت از بسیاری جنبهها ،پروندهای منحصر بـه فـرد
است .احتمال دارد که با توجه به تطویل رسیدگیها در آن پرونده ،دیوان به این نتیجه رسیده باشد که بیعـدالتی
به خواهان غیرمحتمل است .به هر تقدیر پرونده استارت استثنا است نه قاعده .رویه بسیار معمول دیوان این است
که هنگامی که ادعای متقابل خارج از موعدی را میپذیرد ،تصمیم خود را بر مبنای امکان بـیعـدالتی بـه طـرف
دیگر و دلیل تأخیر ،اگر چنین دلیلی ارائه شده باشد ،استوار میسازد.
 .31نمونه بارز این رویه ،حکم شماره 000ـ42ـ( 1ص 23ـ[ 22متن انگلیسی] مورخ  33سـپتامبر 02[ 3328
شهریورماه  ]3180صادره در پرونده امریکن بل اینترنشنال اینک .و جمهوری اسالمی ایران) است کـه ضـمن آن
دیوان ادعای متقابلی را که دیر به ثبت رسیده بود ،پذیرفت .در آن پرونده ،ادعای متقابل ،پنج هفته قبل از جلسـه
استماع و چهار هفته پیش از موعد ثبت مدارک معارض خواهان ،به ثبت رسیده بود .دیوان امکان بـیعـدالتی بـه
خواهان را در نتیجه ثبت ادعای متقابل مورد مالحظه قرار داد ،لکن نتیجه گرفت کـه احتمـال بـیعـدالتی انـدک
است ،زیرا ادعای متقابل مربوط است به قسمتی از پرونده که کمترین پیچیدگی را دارد و نیز بـه ایـن علـت کـه
خواهان مدعی بیعدالتی نشده است .بهعالوه ،دیوان متذکر شد که محتمـل اسـت خوانـده نتوانسـته باشـد قـبالً
مدارک مثبت ادعای متقابلش را فراهم نماید .از این رو ،دیوان ادعای متقابل را پذیرفت.
16
15
 .30دیوان داوری در پذیرفتن ادعاهای متقابلی که متضـمن توضـیح یـا تشـریح ویـا اصـالح ادعاهـای
متقابلی باشد که قبالً به موقع ثبت شدهاند ،تردید و تأمل کمتری داشته است.
 .34در انطباق اصول یادشده بر پرونده حاضر ،دیوان داوری توجه مینماید که ادعـای متقابـل حاضـر بـرای
اولین بار  13ماه پس از ثبت الیحه دفاعیه تسلیم گردید .بنابراین ،واضح است که ادعای متقابل مزبور منطبـق بـا
بند  1ماده  33نیست ،مگر آنکه ایران بتواند تأخیر در ثبت را توجیه نماید.
 .31معهذا دیوان خاطرنشان میسازد که ادعای متقابل مذکور را میتوان از سـایر ادعاهـای متقابـل خـارج از
 .15قرار موقت و اعدادی شماره 00ـ120ـ ،1ص 44ـ[ 41متن انگلیسی] مورخ  03ژوئن  13[ 3320خردادماه  ]3184صادره در پرونـده
بهرینگ اینترنشنال اینک .و نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران («تکمله» ادعای متقابل در ایـن پرونـده پذیرفتـه شـد ،چـه متضـمن
ادعای متقابل «مشخصی» بود در محدوده ادعای متقابل کلیتری که قبالً بهموقع ثبت شده و صرفا آن ادعای متقابـل کلـی را توضـیح
میداد) ،دستور مورخ  32مه  02[ 3321اردیبهشتماه  ]3180صادره در پرونده شماره ( 84شعبه یک) :سیلوانیا تکنیکال سیستمز و دولـت
جمهوری اسالمی ایران (پذیرش تکمله دادخواست متقابل به دلیل اینکه خواهان اعتراض به آن نکرده بود).
 .16دستور مورخ  00نوامبر [ 3320اول آذرماه  ]3183صادره در پرونده شماره  10شـعبه سـه :آر.ج.رینولـدز توبـاکو کـامپنی و شـرکت
دخانیات ایران ،حکم شماره 018ـ303ـ ،1پاراگراف  ،30مورخ  32ژوئن  02[ 3328خردادماه  ]3180صادره در پرونده فورد ارو اسپیس اند
کامیونیکیشنز کورپوریشن و نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران ،قرار اعدادی شماره 80ـ382ـ ،1پاراگرافهای 338ـ 330مـورخ دهـم
دسامبر  33[ 3328آذرماه  ]3180صادره در پرونده آناکاندا ـ ایران اینک .و دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران (پـذیرش اصـالحیه ادعـای
متقابلی که یک سال پس از استماع پرونده تسلیم شد) .دیوان خاطرنشان ساخت که خواهان «فرصت کافی جهت پاسخگویی» را داشـته
و «هیچگونه بیعدالتی به او نشده است».
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موعد متمایز دانست ،زیرا بدواً جزء ادعاهای مستقیم متعـددی توسـط بانـک ملـی علیـه چـیسمنهـتن بنـک در
پروندههای شماره  042 ،041 ،043 ،042 ،014 ،032و  008به ثبت رسیده بوده است .این دعاوی مستقیم ،بعـداً
در حکم شماره 322ـ /033/020الف 38ـ دیوان عمومی (ص [ 03متن انگلیسی] مورخ  00ژانویـه [ 3324پـنجم
بهمنماه  ،)]3180خارج از صالحیت دیوان شناخته شد .معهذا دیوان صریحاً امکـان ثبـت ایـن ادعاهـا بـهعنـوان
ادعاهای متقابل را باز گذاشت .دیوان اعالم کرد که:
«این نکته که یک ادعای بانک ایرانی در مورد اعتبارات اسنادی احتیاطی قابل ضم بهعنوان ادعـای متقابـل
علیه پیمانکار امریکایی مربوط است یا خیر ،مطلبی است که هریک از شعب باید طبق قواعد دیوان نـاظر بـر
صالحیت رسیدگی به دعاوی متقابل مورد بررسی قرار دهند .این ،وظیفه هر شعبه است که طبق قواعد دیوان
داوری و براساس این تصمیم در هر مورد اقدامات الزم را معمول دارد» (همانجا ص [ 03فارسی]).
 .33شعبه یک ،طی دستورهایی که در تاریخ دوم ژوییه  33[ 3320تیرماه  ]3184به ثبت رسـید ضـمن یـک
سلسله دعاوی بانکی دیگر ،به پروندههای شماره  042 ،041 ،043 ،042 ،018 ،014 ،032و  008طبـق مـاده 14
قواعد دیوان خاتمه داد .در این دستورات ،دیوان بار دیگر توجه طرفین را به یکی از بندهای دستور مورخ  04آوریل
[ 3320چهارم اردیبهشتماه  ]3184جلب کرد که مقرر میدارد« :در صورتی که اعتبـار اسـنادی موضـوع ادعـای
حاضر با ادعای مطروح دیگری در دیوان ارتباط داشته باشد ،در آن صورت ،درباره نتـایج آن اعتبـار اسـنادی بایـد
بهعنوان جزئی از تصمیمی که راجع به آن ادعا اتخاذ میگردد ،تصمیم گرفته شود و هرگونه درخواستی راجـع بـه
طرح ادعای متقابل در آن مورد باید به پروندهای تسلیم شود که ادعای دیگر در آن مطرح اسـت» دیـوان مضـافاً
اعالم کرد که در اسرع وقت ممکن رهنمودهای الزم جهت تسلیم چنین درخواستهایی را بررسی خواهد کرد.
 .311وزارت دفاع مدعی است که دیوان رهنمودهای روشنی جهت ثبت اینگونه ادعاهای متقابل ارائه نکرده
است .این ادعا ،حداقل تا آنجا که به پروندههای مورد بحث مربوط می شـود ،نادرسـت اسـت .در تـاریخ  38اوت
 00[ 3320مردادماه  ]3184پس از صدور دستورهای ختم پروندهها و در پاسخ به درخواست نماینده رابط جمهوری
اسالمی برای راهنمایی بیشتر ،دیوان بار دیگر توجه طرفین را به پاراگراف مذکور در فوق جلب و اظهار نمود کـه
درخواست تسلیم ادعای متقابل باید توسط هر طرف در پروندهای صورت گیـرد کـه ادعـای اصـلی ذیـربط در آن
مطرح است و مادام که آن پرونده هنوز در دست رسیدگی است ،ثبت شود .دیوان نحوه دقیق تسلیم درخواسـت را
مشخص نکرد ،بلکه آن را به صالحدید طرفین واگذار نمود .معهذا متذکر شد که این قبیل درخواستها «بایـد بـه
موقع و حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ این اطالعیه ثبت شوند».
 .313تا آنجا که به پرونده مورد بحث مربوط است ،این مهلـت در  38فوریـه  02[ 3328بهمـنمـاه ]3184
خاتمه یافت .بنابراین ،ادعای متقابلی که در سوم آوریل  34[ 3328فروردینماه  ]3180به ثبت رسید ،دیـر تسـلیم
گردیده و خوانده هیچگونه دلیلی برای تأخیر آن ارائه نداده است .در چنین حالتی رویه دیوان روشن است .پذیرفتن
چنین ادعای متقابلی ممکن است به خواهان لطمه بزند و به هر صورت بهوضوح مغایر با مفهوم صریح بند  1ماده
 33قواعد دیوان خواهد بود .بدین جهت ،ادعای متقابل به دلیل تأخیر در ثبت رد میشود.
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و) شهود

 .310دیوان اینک به اعتراضی که خواندگان به فهرسـت شـهود تسـلیمی خواهـان مطـرح کـردهانـد ،رسـیدگی
مینماید .دیوان متن انگلیسی فهرست شهود را در تـاریخ  33اوت  02[ 3328مـرداد  ]3180دریافـت کـرد .دفتـر
دیوان به خواهان اطالع داد که در صورتی که توافق دیگری بین طرفهای داوری به عمل نیامده باشد ،تبصره 1
ماده  32قواعد دیوان مقرر میدارد که فهرست شهود به هر دو زبان فارسی و انگلیسی تسلیم شود .فهرست شهود
در تاریخ  02اوت  03[ 3328مردادماه  ]3180به هر دو زبان تسلیم شد (سند شماره  ،)380یعنی فقط  02روز قبل
از جلسه استماعی که از ابتدا مقرر شده بود 17.از آنجا که این مدت کمتر از  12روز قبـل از جلسـه اسـتماع بـود،
خواندگان به فهرست شهود اعتراض کردند.
 .311قاعده کلی در مورد فهرست شهود در بند  0ماده  00اعالم شده که مقرر مینماید:
«اگر قرار بر این باشد که شهود استماع شوند ،حداقل پانزده روز قبل از جلسه هریک از طرفهـا بایـد نـام و
نشانی شهود و نیز موضوع شهادت و همچنین زبانهایی که شهود به آن زبانهـا شـهادت خواهنـد داد را بـه
18
دیوان داوری و به طرف دیگر کتباً اعالم دارد».
 .317اما در مورد شهود معارض ،شرایط ویژهای در قواعد دیوان وجود دارد .تبصره  0ماده  00مقـرر مـیدارد
که:
«اطالعات مربوط به شهود که طرفهای داوری به موجب بند  0ماده  00قواعـد داوری آنسـیترال ملـزم بـه
تسلیم آن هستند در مورد شهودی که هر طرف داوری به منظور رد مستندات ارائه شده توسـط طـرف دیگـر
بعداً معرفی خواهند کرد ،ضرورت ندارد .با این حال ،اطالعات مربوط به شاهد معارض باید با در نظـر گـرفتن
حداکثر فرصت مناسب پیش از استماع شاهد به اطالع دیوان داوری و طرفهای دیگر داوری برسد».
 .311همانطور که در حکم شماره 032ـ023ـ( 3ص 32ـ[ 3مـتن انگلیسـی] مـورخ  00آوریـل [ 3322دوم
اردیبهشتماه  ]3188صادره در پرونده ویلیام ج .لویت و دولت جمهوری اسالمی ایران) اشاره شد ،تبصره  0حاوی
انحراف کوچکی است از الزام کلی بند  0ماده  00در مورد اطالعیه ،به نفع شـهود معارضـی کـه بـرای رد ادلـه و
مدارک اقامه شده در حین استماع یا اندکی پیش از آن احضار میشـوند ،بـه نحـوی کـه رعایـت مـدت معمـولی
اطالعیه ممکن نیست .تبصره مزبور را نمیتوان به نحوی تفسیر کرد که شامل شـهودی شـود کـه مطـالبی را در
مراحل بیشتری از رسیدگیها عنوان کردهاند .در واقع ،اگر چنین تفسیر شود ،استثنایی آنچنان وسـیع بـه وجـود
19
خواهد آورد که قاعده را از بین خواهد برد.
 .17جلسه استماع به تقاضای خوانده  0روز به تعویق افتاد .معذلک حتی با در نظر گرفتن این تأخیر ،فهرست شهود خـارج از موعـد بـه
ثبت رسیده است.
 .18در متن اصلی قواعد آنسیترال مهلتی به مدت  30روز مقرر شده است .دیوان هنگام اتخـاذ ایـن قواعـد مـدت مزبـور را بـه  12روز
افزایش داد.
 .19معذلک الزم به یادآوری است که در حکم شماره 124ــ024ــ ،0پـاراگراف [ 03مـتن انگلیسـی] مـورخ  03آوریـل [ ]3322نهـم
اردیبهشتماه  ]3188صادره در پرونده اوتیس الویتور کامپنی و جمهوری اسالمی ایران و سایرین ،دیوان دو نفر شاهد را کـه از مسـئولین
خواهان در مواقع ذیربط بودند جهت ارائه دلیل پذیرفت ،گرچه اطالعیه معرفی فقط هجده روز قبل از جلسه استماع به ثبـت رسـیده بـود.
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 .310چون شهودی که خواهان در پرونده حاضر معرفی کرد شهود معارض نبودند ،فهرست شهود کـه در 02
اوت  03[ 3328مردادماه  ]3180ثبت گردید بهوضوح خارج از موعد بوده است .هرگونـه انحرافـی از ایـن ضـابطه
احتماالً بیعدالتی به خواندگان بوده و لذا نمی تواند مورد اغماض قرار گیرد .از این رو ،دیوان درجلسه استماع نظـر
داد و در حکم حاضر نیز تأیید مینماید که نمیتواند شهود معرفی شده را بپذیرد.
 .314گرچه دیوان اشخاص نامبرده در فهرستی را که خواهان دیـر بـه ثبـت رسـانده بـود ،بـهعنـوان شـاهد
نپذیرفت ،با این حال ،در جلسه استماع یادآور شد که هر طرفی آزاد است که جهت ارائـه ادعـای خـود یـا کسـب
اطالعات در مورد پرونده ،هر شخصی را که مایل است و از جمله اشخاصی را که بهعنـوان شـاهد توسـط دیـوان
پذیرفته نشدهاند ،انتخاب کند (رجوع شود به :حکم شماره 00ـ380ـ ،3مورخ  34ژوئن  04[ 3321خردادماه ]3180
صادره در پرونده ایکانامی فرمز کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران) .این قبیل اشخاص سـوگندی را کـه
شهود طبق بند «8الف» ماده  00قواعد دیوان ملزم به ادای آن هستند ادا نمینمایند .البته دیوان ممکـن اسـت در
مقام مقایسه با شهادت شهود ،برای اطالعات ارائه شده توسط این اشخاص «اعتبـار» دیگـری (بنـد  8مـاده )00
قائل شود.
 .311به دالیل پیشگفته ،دیوان در ارزیابی ادله و مدارک موجود ،مطالبی را که آقایان اسمیت و اسـکات کـه
نامشان در فهرست شهود بوده در جلسه استماع از جانب خواهان اظهار نمودند ،اظهارات شهود تلقی نمیکند ،بلکه
اظهارات آنها را بخشی از ارائه ادعا توسط خواهان در جلسه استماع محسوب میکند.
 .0صالحیت
الف) قید انتخاب مرجع رسیدگی

 .313ماده  2قرارداد شامل قید حل اختالف به شرح زیر است:
«کلیه اختالفات و مناقشاتی که ممکن است میان طرفین در نتیجه تعبیر و تفسیر مواد قرارداد ،یا انجام کارها،
به وجود آید که نتوان آنها را به طور دوستانه حل و فصل نمود ،باید طبق مقررات و قوانین ایـران از طریـق
مراجعه به دادگاههای صالحه ایران حل و فصل گردد».
 .331خواندگان استدالل میکنند که در قید مزبور صالحیت انحصاری دادگاههای ایران نسـبت بـه هرگونـه
اختالف ناشی از قرارداد مقرر گردیده ،به نحوی که طبق بند  3ماده دو بیانیه حـل و فصـل دعـاوی و صـالحیت
دیوان را سلب مینماید .لکن انشای قید مزبور از کلیه جنبهها مشابه انشای متنی است که دیوان پـیش از ایـن در
قرار اعدادی شماره 303ـ 8مورخ پنجم نوامبر  34[ 3320آبانماه  ]3183دیوان عمومی صادره در پرونده فـورد ارو
اسپیس اند کامیونیکیشنز کورپوریشن و نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران ،بررسی کـرده اسـت .در آن حکـم،
دیوان نظر داد که محدودیت صریح قید مزبور به اختالفات ناشی از تعبیر و تفسیر قرارداد یا اجرای کارها ،آن را از
محدوده قید استثنا خارج ساخته است .دیوان استدالل مزبور را پس از بررسی قیدهای اساساً مشابه حل اختالف در
دیوان اقامه شاهد سوم را که اقدام به تهیه گزارش ارزشیابی کرده بود« ،بـه اسـتثنای مـواردی کـه در رد اظهـارات خوانـدگان در جلسـه
استماع احیاناً قابل توجیه باشد» ،نپذیرفت.
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پروندههای سیلوانیا تکنیکال سیستمز ،بـاال ،ص 31ــ[ 33مـتن انگلیسـی] ،کوئسـتک ،بـاال ،ص 31ــ[ 33مـتن
انگلیسی] ،توش راس ،باال ،ص 2ـ[ 30 ،2متن انگلیسی] و فورد ارو اسپیس اند کامیونیکیشنز کورپوریشـن ،بـاال،
ص 4ـ[ 1متن انگلیسی] ،مجدداً مورد تأیید قرار داد.
 .333دلیلی وجود ندارد که این شعبه قید انتخاب مرجع رسیدگی در پرونده حاضر را به نحوی غیر از آنچه که
دیوان عمومی در قرار اعدادی شماره 303ـ 8تفسیر کرده ،مورد تعبیر و تفسیر قرار دهد .در آن مورد نیز مانند مورد
حاضر «جنبههای مهمی از قرارداد...خارج از صالحیت دادگاههای منتخب قرار داده شده است» و «این محدودیت
در صالحیت[ ،قید انتخاب مرجع رسیدگی حاضر] را از شمول این الـزام کـه دادگـاههـای ایرانـی بایـد صـالحیت
انحصاری در اختالفات ناشی از قرارداد داشته باشند ،خارج مینماید».
ب) تابعیت امریکایی خواهان

 .330خواهان ادله و مدارکی تسلیم کرده است که الزامات مقرر در دسـتور مـورخ  02دسـامبر  03[3320آذرمـاه
 ]3183صادره در پرونده شماره ( 18فلکسی وان لیسینگ اینک .و جمهـوری اسـالمی ایـران را کـه در 1Iran-
 U.S. C.T.R. 455نیز چاپ شده است) و دستور مورخ  32ژانویه  02[ 3321دیماه  ]3183صـادره در پرونـده
شماره ( 34جنرال موتورز کورپوریشن و دولت جمهوری اسـالمی ایـران کـه در  3 Iran- U.S. C.T.R. 1نیـز
چاپ شده) جهت اثبات تابعیت شرکت خواهان ایفا مینماید .بنابراین ،دیوان قانع شده است که خواهان در مفهـوم
بند  3ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،تبعه ایاالت متحده است.
 .1اصل دعوا

 .331در این قسمت از حکم ،دیوان ابتدا به این مسأله میپردازد که قرارداد چگونه خاتمه یافـت .سـپس دیـوان
پیامدهای حقوقی ناشی از فسخ قرارداد در آن شرایط خاص را بررسی خواهد کرد و باالخره بـه ادعاهـای متقابـل
مختلف رسیدگی خواهد کرد.
الف) فسخ قرارداد

 .337طرفین در این مورد که چه چیزی موجب فسخ قرارداد شد ،اختالفنظـر دارنـد .بنـدهای  1و  2مـاده شـش
قرارداد ،دو شرطی هستند که در این رابطه باید مورد بررسی واقع شوند.
 .331بند  1ماده شش ناظر است بر فورسماژور و حق هر طرف به فسخ قـرارداد تحـت شـرایط و اوضـاع و
احوال خاص .این شرط مقرر میدارد که:
«در صورت وقوع فورسماژور موقعی که اجرای این قرارداد غیرممکن می شود ،طـرف زیاندیـده بایـد طـرف
دیگر قرارداد را کتباً از وقوع اتفاق ویا اتفاقات مذکور مطلع سازد و نیز بهطور تقریبی طول مدت زمانی را کـه
این وضع ادامه خواهد داشت ،در نامه خود ذکر نماید .آنگاه طرفین این قرارداد باید به منظور یـافتن راههـایی
جهت مقابله با اینگونه رویدادها با یکدیگر مشورت و تبادل نظر نمایند.
به هر حال ،چنانچه ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مذاکرات به وسیله هریک از طرفین راهحلـی کـه مـورد
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موافقت متقابل باشد پیدا نشود ،هریک از طرفین میتواند به نظر خود با دادن یک اخطاریه کتبی بطرف دیگر
قرارداد را فسخ نماید.
در این صورت ،طرفین باید ظرف مدت سه ماه بعد از تاریخ فسخ قرارداد نسبت به تصفیه حساب خـود اقـدام
کنند و قیمت خدماتی که تا این زمان توسط پیمانکار انجام گردیده برطبق آخرین گـزارش ماهیانـه پیشـرفت
مورد قبول خریدار پرداخت شود».
 .330بند  2ماده شش ناظر بر فسخ قرارداد به صالحدید کارفرما است .این شرط چنین مقرر میدارد:
«هر موقع کارفرما قرارداد را بدون اینکه پیمانکار مقصر باشد خاتمه دهد ،کارفرما هزینههای واقعی تصـویب
شده را تا زمان خاتمه و هزینه مربوطه به اضافه مخارج واقعی مصوبه خاتمه قرارداد را بـه پیمانکـار پرداخـت
خواهد نمود».
 .334در دادخواست ،خواهان استدالل کرده است که قرارداد به دلیل فورسماژور و/یـا نقـض توسـط ایـران،
فسخ گردید .نامبرده در لوایح بعدی اظهار نمود که چون وی پاسخی به اطالعیههای فـورسمـاژور مـورخ پـنجم
مارس  34[ 3323اسفندماه  ]3102و ششم آوریل  32[ 3323فروردینماه  ]3102خود دریافت نکرد ،طبق الزام بند
 0ماده شش قرارداد طی نامه مورخ  00ژوئن [ 3323چهارم تیرماه  ]3102خود به ایران اطالع داد که قـرارداد بـه
علت فورسماژور فسخ شده است .از سوی دیگر ،خواهان در اظهاریهای که در  34ژوییه  01[ 3328تیرماه ]3180
به ثبت رساند ،با عطف به بند  2ماده  8مدعی شد که ایران طی نامه مـورخ  38ژوییـه  00[ 3323تیرمـاه ]3102
خود با اعالم اینکه کارها از تاریخ دهم فوریه  03[ 3323بهمنماه « ]3102متوقف» است ،قرارداد را فسـخ کـرد.
معهذا در همان اظهاریه ،خواهان اظهار داشت که این نامه نمی توانست عطف به ماسبق گردد ،بلکـه از تـاریخ 38
ژوییه  00[ 3323تیرماه  ]3102معتبر بوده است .خواهان همچنین با نقل از پروندههای سیلوانیا (باال ،ص 00ـ02
متن انگلیسی) و کوئستک ( باال ،ص  32متن انگلیسی) ،این استدالل را مطرح میکند که نامههای مشابه مـورخ
 38ژوییه  00[ 3323تیرماه  ]3102که به سایر پیمانکاران آیبکس فرستاده شـد ،اقـدام یکجانبـه ایـران در فسـخ
قراردادهای مربوطه یا قدمی در جهت فسخ تمامی پروژه آیبکس بوده است.
 .331در جلسه استماع ،خواهان استدالل کرد که شرایط فورسماژور که در فوریـه  3323بـه وجـود آمـد بـه
قرارداد خاتمه نـداد ،بلکـه صـرفاً آن را بـرای هـر دو طـرف معلـق سـاخت و حـداقل در اول آوریـل 30[ 3323
فروردینماه  ]3102و شاید زودتر از میان رفت .استناد خواهان اکنون به این استدالل اسـت کـه ایـران بـا نـدادن
پاسخ به اطالعیههای خواهان ،قرارداد را نقض و با رد اطالعیه فورسماژور خواهان ،آن را به طور یکجانبه فسـخ
کرد .نامبرده اظهار میدارد که اطالعیه ناقص بوده ،چرا که موکول به این شرط بوده کـه قبـل از ایـنکـه بتـوان
قرارداد را فسخ کرد ،مذاکرات واقعاً انجام شود .خواهان مضافاً میگوید که نامه مورخ  38ژوییه  00[ 3323تیرمـاه
 ]3102ایران صریحاً نامه مورخ  00ژوئن [ 3323چهارم تیرماه  ]3102خواهان را رد کرد کـه تلویحـاً بـدان معنـا
است که ایران قرارداد را تا هنگامی که طی نامه مورخ  38ژوییه  00[ 3323تیرماه  ]3102خود به طـور یکجانبـه
فسخ کرد ،صرفاً معلق شده تلقی میکرده است .بنابراین ،خواهان اظهار میدارد که قرارداد طبق بند  2ماده شـش
«بدون تقصیر پیمانکار» توسط ایران فسخ گردید و این وضـعیت ،طبـق اسـتدالل وی شـامل فـورسمـاژور نیـز
میشود.
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 .333وزارت دفاع ادعا مینماید که قرارداد ،با اطالعیه فورسمـاژور مـورخ  00ژوئـن [ 3323چهـارم تیرمـاه
 ]3102خواهان عمالً فسخ گردیده بود و بنابراین ،منکر آن است کـه نامـه مـورخ  38ژوییـه [ 00تیرمـاه] ایـران
میتوانست نقشی در خاتمه دادن به قرارداد داشته باشد.
 .301دیوان داوری مالحظه مینماید که در بند  0ماده شش قرارداد شماره « ،303واقعه فورسماژور» شامل
موارد زیر است:
«سیل ،بیماریهای واگیردار ،زمینلرزه ،جنگ ،مواردی که در عرف بینالمللی بـهعنـوان فـورسمـاژور مـورد
قبول باشد و چنانچه دولت امریکا پروانه صدور را فسخ نماید» .دیوان داوری در پرونده سیلوانیا (بـاال ص )32 ،38
در شرایطی بسیار مشابه تأیید کرده است که «روشن است که شرایط انقالبی موجود در حوالی [انقالب] منجر بـه
فورسماژور شده و مانع شد که اقدامی در مورد صورتحسابها [ی خواهان] و پرداخـت آن صـورت گیـرد» و نیـز
مانع همکاریهایی شد که «خواهان برای ادامه خدمات قراردادیاش [بدان] احتیاج داشت» (رجوع شود همچنـین
به :کوئستک ،باال ،ص  38متن انگلیسی ،توش راس ،باال ،ص  34متن انگلیسی) (شرایط موجود در ایران در زمان
انقالب «حداقل در شهرهای بزرگ ایران شرایط کالسیک فورسماژور را به وجود آورده بود» ،به نحوی که اساساً
مانع می شد که طرفین به تعهدات قراردادی خویش عمل کنند) (نقل قول از قرار اعدادی شماره 04ــ43ــ ،0ص
 ،33مورخ  02ژوییه [ 3321پنجم مردادماه  ]3180صادره در پرونده گولد مارکتینـگ اینـک .و وزارت دفـاع ملـی
ایران).
 .303به دلیل شرایط انقالبی مزبور ،دیوان داوری قبول ندارد که خواهان با رها کردن کارگاه پروژه در ایران،
در فوریه  ،3323مرتکب نقض قرارداد شده است .همانطور که در پرونده کوئستک ،ص  38و [ 32متن انگلیسی]
نظر داده شده ،دیوان داوری بر این نظر است که در زمانی که ناآرامیهای شدید انقالبی و اغتشاشات سیاسـی در
تهران از جمله زد و خورد واقعی در پایگاه هوایی دوشان تپه جریان داشت ،خواهان اگر نگـوییم کـه مجبـور شـد
افرادش را در  38فوریه  02[ 3323بهمنماه  ]3102از ایران خارج سازد ،حداقل عمل وی در فراخواندن کارکنانش
قابل توجیه بوده است ،زیرا امنیت جانی ایشان در ایران دیگر قابل تضمین نبود.
 .300این مطلب روشن به نظر میرسد که خواهان بهدرستی طبق روش مقرر در بند  1مـاده شـش قـرارداد
عمل کرد .نامبرده طی نامههای مورخ دوم و پنجم مارس [ 3323به ترتیـب  33و  34اسـفندماه  ]3102اطالعیـه
فورسماژور تسلیم کرد و سپس در نامه مورخ ششم آوریل  32[ 3323فروردینماه  ]3102به شرح پیشبینی شده
در بند فرعی  1بند  1ماده شش قرارداد ،صریحاً خواستار مذاکرات شد .در مدارک موجـود سـابقهای از هـیچگونـه
مکاتبهای بین طرفین در طول سه ماه بعد وجود ندارد و خواهان پس از ایـن مـدت نامـه مـورخ  00ژوئـن 3323
[چهارم تیرماه  ]3102خود مبنی بر فسخ قرارداد را ارسال کرد.
 .301دیوان بر این نظر است که قرارداد طی نامه مورخ  00ژوِئن [ 3323چهارم تیرماه  ]3102خواهان ،طبق
بند  1ماده شش قرارداد فسخ گردید .این شرط متضمن آن است که انجام مذاکرات درخواست شود ،لکن برخالف
آنچه خواهان اظهار میکند ،متضمن آن نیست که مذاکرات واقعاً انجام شود .همچنین در قرارداد مقرر نشـده کـه
پیشنهاد فسخ باید پذیرفته شود تا رسمیت یابد .قرارداد به طور صریح به هر طـرف حـق داده اسـت کـه بـهطـور
یکجانبه قرارداد را به علت فورسماژور فسخ نماید .اعمال حق فسخ منوط به رضـایت طـرف دیگـر نیسـت .ایـن
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موضوع از پاراگراف  ،1بند  1ماده شش مستفاد میشود که صریحاً مقرر میدارد که «چنانچـه ظـرف سـه مـاه از
تاریخ درخواست مذاکرات به وسیله هریک از طرفین ،راهحلی که مورد موافقت طرفین باشد پیدا نشـود ،هریـک از
طرفین میتواند به نظر خود با دادن اخطاریه کتبی به طرف دیگر قرارداد را فسخ کند» .نحوه انشای نامه مورخ 34
ژوییه  01[ 3323تیرماه  ]3102خواهان و تهیه پیشنهاد حل و فصل ادعـا مـورخ اول اوت [ 3323دهـم مردادمـاه
 ]3102جای تردید باقی نمیگذارد که خواهان در واقع حق خود جهت فسخ قرارداد به دلیل فورسماژور را اعمـال
میکرد و این عمل را یک اقدام یکجانبه تلقی مینمود.
 .307دیوان همچنین نمیتواند این اظهار را بپذیرد که نامه مـورخ  38ژوییـه  00[ 3323تیرمـاه  ]3102کـه
ضمن آن آی.سی.ای.او .اعالم کرد که کارها از تاریخ دهم فوریه  03[ 3323بهمـنمـاه « ]3102متوقـف» شـده
است ،به منزله رد اطالعیه فورسماژور خواهان بوده است .همانطور که در پرونده فورد ارو اسپیس (باال ،پاراگراف
 )03اشاره رفت ،این نامه تقریباً مشابه با نامههایی است به همان تـاریخ کـه توسـط ایـران بـه سـایر پیمانکـاران
آیبکس که طرف دعوا در پروندههای دیگر هستند فرستاده شده است .در این نامه به هیچیـک از مکاتبـات قبلـی
پیمانکاران آیبکس با ایران مستقیماً ویا به نحوی از انحا اشارهای نشده اسـت .عـالوه بـر ایـن ،بـرخالف شـرایط
موجود در پرونده سیلوانیا ،باال ،در کوئستک ،باال در پرونده حاضر نامه مورخ  38ژوییـه  00[ 3323تیرمـاه ]3102
نمی توانسته است هیچگونه اثر حقوقی بر قرارداد داشته باشد ،زیرا پس از آنکه قرارداد طی نامه مـورخ  00ژوئـن
[ 3323چهارم تیرماه  ]3102خواهان فسخ شد ،دیگر قراردادی وجود نداشت .پیشنهاد مورخ اول اوت [ 3323دهـم
مردادماه  ]3102مبنی بر ادعای حل و فصل را که خواهان طبق مفاد فورسماژور قرارداد راجـع بـه لـزوم تصـفیه
حساب به هنگام فسخ قرارداد ،برای وزارت دفاع ارسال داشت ،نمیتوان عکسالعملـی در مقابـل نامـه مـورخ 38
ژوییه  00[ 3323تیرماه  ]3102تلقی کرد .در واقع ،خواهان نامه مـورخ  38ژوییـه  00[3323تیرمـاه  ]3102را تـا
هشتم اوت  32[3323مردادماه  ،]3102یعنی تا هفت روز پس از آنکه خود پیشنهاد ادعای حل و فصل را تحویل
داده بود ،دریافت نکرده بود.
 .301با در نظرگرفتن مدت زمانی که الزم بوده تا نامه مورخ  00ژوئن [ 3323چهارم تیرماه  ]3102خواهـان
به دست خواندگان برسد ،دیوان داوری بر این نظر است که قرارداد عمالً در تاریخ  03ژوئن [ 3323هشتم تیرمـاه
 ]3102فسخ گردید.
ب) آثار حقوقی فسخ (قرارداد)

 .300ادعاهای مختلفی که خواهان مطرح کرده در پرتو پاراگراف  4بند  1ماده شش قرارداد بررسی خواهـد شـد،
که آثار حقوقی ناشی از فسخ قرارداد توسط خواهان به علت فورسماژور را تعیین کرده است.
الف الف) ادعاهای مربوط به اجرای قرارداد

 .304خواهــان خواستــار پرداخــت مبلــغ ـ 201020222/دالر اســت که مشتمـــل اسـت بـر ـ004020223/
دالر بابت کاری که حسب ادعا قبل از دهم فوریه  03[ 3323بهمنماه  ]3102انجـام شـده و مبلـغ ـ002830303/
دالر بابت کاری که به ادعای وی بین دهم فوریه  3323و  00ژوئن  03[ 3323بهمن  3102الـی چهـارم تیرمـاه
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 ]3102انجام شده است .مبالغ مورد ادعا شامل هزینههای ادعایی بابت خدمات و مـواد و مصـالح و همچنـین 30
درصد سود است.
 .301به موجب پاراگراف  4بند  1ماده شش قرارداد ،خواهان استحقاق دارد «قیمت خدمات ارائـه شـده» تـا
تاریخ فسخ قرارداد را دریافت نماید .این قیمت شامل هزینه خـدمات و مصـالح خریـداری شـده جهـت انجـام آن
خدمات ،هر دو می باشد .دیوان ابتدا به این مطلب رسیدگی میکند که آیا خواهان که وظیفه اثبات ادعا را دارد ،به
نحو رضایتبخشی برای دیوان ثابت کرده است که واقعاً خدماتی که پرداخت بابت آنها را ادعا میکند ،انجـام داده
است یا نه .سپس دیوان به بررسی این مطلب میپردازد که آیا ادعاهای مربوط به اجرای قـرارداد بـه قـدر کـافی
مدلل و اثبات گردیده و صحیحاً محاسبه شده یا نشده است (رجوع شود به :حکم شماره 002ـ013/12ـ ،3ص 12
[متن انگلیسی] مورخ  33آوریل  00[ 3328فروردینماه .)]3180
 .303خدمات ادعایی در صورتحسابهای شماره  00تـا  10خواهـان درج گردیـده اسـت .در رابطـه بـا ایـن
صورتحسابها ،دیوان باید تعیین نماید که کار مورد اشاره در آنها واقعاً انجام شده یا نه و نیز اینکه آیا به قیمـت
قراردادی انجام شده است یا نه .وزارت دفاع ایراد گرفته است که صورتحسابها نباید پرداخت شوند ،زیرا مطـابق
با رویههای مورد توافق طرفین جهت تصویب صورتحسابها ،بررسی و گواهی نشده است .این رویهها مستلزم آن
بوده که توش راس اند کامپنی ،یعنی پیمانکار مشاور حسابرسـی ایـران صورتحسـابهـای تسـلیمی را بررسـی و
پرداخت آنها را توصیه نماید .فقط دو فقره صورتحساب بابت دسامبر  3322توسط توش راس بررسی و پرداخـت
آن توصیه و به ایران تسلیم گردید .صورتحسابهای بعدی ،اگر هم مورد رسیدگی واقع شده ،فقـط توسـط ایـران
بررسی شدهاند .با در نظر گرفتن اینکه رویه معمول گواهی صورتحسابها در حوالی انقـالب دیگـر عملـی نبـود،
دیوان بر این نظر است که لزومی نداشته که صورتحسابهای هزینههای متحمله ،طبق رویههایی کـه طـرفین از
ابتدا وضع کرده بودند ،تسلیم شود .درست است که پاراگراف  4بند  1ماده شش ضمن اشاره تلویحی به این رویه،
الزام دارد که بهای خدمات انجام شده خواهان «برطبق آخرین گزارش ماهانه پیشرفت مورد قبول خریدار ،پرداخت
شود» ،در مواردی که مثل مورد حاضر ،تهیه و تسلیم اینگونه گزارشها به علت فقدان ارتباط الزم بین طرفین و
همکاری پیمانکاران دیگر غیرممکن گردد ،این الزام نمی تواند مانع از حل و فصـل نهـایی ادعاهـای مربـوط بـه
خدماتی که واقعاً انجام گردیده باشد .لذا دیوان نتیجه میگیرد که کافی است خواهان انجام این هزینهها را به قدر
کفایت مدلل و ثابت و دیوان را قانع سازد که هزینههای مزبور را جهت اجرای قرارداد واقعاً متحمل شده است.
 .311اوالً خواهان مبلغ ـ 004020223/دالر بابت اجرای ادعای قرارداد از اول دسـامبر  3322تـا دهـم فوریـه
[ 3323دهم آذرماه  3102تا  03بهمنماه  ]3102خواستار است .خواهان از کـل مبلـغ ـ 3200220028/دالر بابـت
خدمات از ابتدای اجرای قرارداد الی  08ژانویه [ 3323ششم بهمنمـاه  ]3102بـه شـرح مـذکور در صورتحسـاب
شماره  04و نیز از مبلغ کل ـ 8220334/دالر بابت مصالح تا  08ژانویه [ 3323ششم بهمـنمـاه  ]3102بـه شـرح
منــدرج در صورتحســاب شــماره  00شــروع ک ـرده و بنــابراین ،بــه جمــع ک ـل ـ .3200820832/دالر م ـیرســد.
صورتحسابهای شماره  08و  ،02برای ماه فوریه  3323مبلغ ـ 302330202/دالر بابت خـدمات و ـ 340188/دالر
بابت مصالح ،یعنی جمعاً مبلغ ـ 302140234/دالر را نشان میدهند .برای محاسبه مبلغ قابل پرداخت بابت خدمات
و مصالح تا تاریخ دهم فوریه  03[ 3323بهمنماه  ،]3102خواهان مبلغ کل ـ 302140234/دالر بابت فوریـه را بـه
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 0تقسیم کرده و به رقم ـ 242،032/دالر میرسد و این مبلغ را به کل هزینه اجرای قرارداد تـا  08ژانویـه 3323
[ششم بهمنماه  ]3102میافزاید و از رقـم ـ 3202220212/دالری کـه بـدین ترتیـب بـه دسـت مـیآیـد ،مبلـغ
ـ 3101080288/دالر را که تا تاریخ  12نوامبر [ 3322نهم آذرماه  ]3102دریافت کرده بود ،کسر میکند و به رقـم
ـ 004020223/دالر می رسد .خواهان در محاسـبه خواسـته مـورد ادعـایش ،ایـن مطلـب را مـدنظر قـرار داده کـه
ـ 3202220222/دالر پیشپرداخت خوانده ،میبایست با کسر حدود  30درصد مبلغ صورتحساب ماهیانه ارسالی بـه
خوانده مستهلک گردد.
 .313در رابطه با ادعای مبلغ ـ 004020223/دالر برای دوره اول دسامبر  3322الی دهم فوریـه [ 3323دهـم
آذرماه  3102الـی  03بهمـنمـاه  ،]3102دیـوان داوری قـانع شـده اسـت کـه خواهـان هزینـههـای منـدرج در
صورتحسابها را متحمل گردیده است .مدارک مؤیدی که در تهیه صورتحسابها مورد استفاده واقع شده ،توسـط
حسابرس خواهان ،ارنست اند ویتنی که مؤسسه حسابداران مستقلی است ،حسابرسی شده و مؤسسه مزبور گواهی
کرده است که مبلغ ـ 004020223/دالر بابت هزینههای متحمله پرداخت نشده تا دهم فوریه  03[ 3323بهمنمـاه
« ،]3102منصفانه» است.
 .310عالوه بر این ،خواهان مبلغ ـ 002830303/دالر بابت اجرای ادعایی قرارداد از دهم فوریه  3323الی 00
ژوئن  03[ 3323بهمنماه  3102الی چهارم تیرماه  ]3102مطالبه مینماید .در رابطه با این دوره ،خواهـان ضـمن
اشاره به صورتحسابهای شماره  14و  10اظهار میدارد که به شرح مندرج در پیشنهاد حل و فصـل ادعـا مـورخ
اول اوت [ 3323دهم مردادماه  ]3102هزینهها تا  03ژوئن [ 3323هشتم تیرماه  ]3102عبارت بوده است از :مبلغ
ـ 0200830234/دالر بابت خدمات و ـ 2240302/دالر بابت مصالح و جمعاً بالغ بر ـ 0302410384/دالر شده اسـت.
پس از کسر رقم ـ 3202220212/دالر بابت کل هزینههایی که لغایـت دهـم فوریـه  03[ 3323بهمـنمـاه ]3102
محاسبه شده ،هزینههای مربوط به دوره دهم فوریه  3323تا  00ژوئن  03[ 3323بهمـنمـاه  3102الـی چهـارم
تیرماه  ]3108به ـ 000880002/دالر بالغ میشود .این رقم ـ 8200320/دالر کمتر از مبلغی اسـت کـه بابـت ایـن
دوره ادعا شده است .خواهان در جلسه استماع توضیح داد که هنگام تنظیم پیشنهاد مـورخ اول اوت [ 3323دهـم
مردادماه  ]3102جهت فسخ قرارداد ،تمام اقالم هزینه از جمله هزینههای مربوط به کـار انجـام شـده پـس از 03
ژوئن [ 3323هشتم تیرماه  ]3102جهت تهیه گزارش سپتامبر ،معلـوم و مشـخص نبـوده اسـت .خواهـان اظهـار
میدارد که رقم کل ـ 002830303/دالر مورد تقاضا در دادخواست ،این قبیل هزینههای پیشبینی نشـده را در بـر
دارد.
 .311در رابطه با ادعای خواهان جهت مبلغ ـ 002830303/دالر بابـت اجـرای قـرارداد از دهـم فوریـه 3323
لغایت  00ژوئن  03[ 3323بهمنماه  3102الی چهارم تیرماه  ،]3102دیوان در وهله اول بر ایـن نظـر اسـت کـه
خواهان نتوانسته است ثابت کند که محق به دریافت مبلغ ـ 8200320/دالر اضـافی اسـت .بنـابراین ،دیـوان ایـن
بخش از ادعا را رد میکند .در رابطه با قسمت دیگر ادعا بابت این دوره ،به دالیل مندرج در زیر نظـر دیـوان ایـن
است که خواهان فقط ادعایی به مبلغ ـ 304120003/دالر را به قدر کفایت ثابت کرده است.
 .317دیوان خاطرنشان میسازد که برای محاسبه ادعای اجرای قرارداد ،روشهای متعددی وجود دارد .دیوان
داوری پس از مالحظه دقیق راههای مختلف ،روش زیر را انتخاب میکند:
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برای تعیین مبلغ قابل پرداخت به خواهان بابت اجرای قرارداد از دهـم فوریـه  3323تـا  00ژوئـن 03[ 3323
بهمنماه  3102الی چهارم تیرماه  ،]3102دیوان باید کل رقم هزینههای انجـام شـده تـا دهـم فوریـه 03[ 3323
بهمنماه  ]3102را از کل مجموع هزینههای انجام شده تا  00ژوئن [ 3323چهارم تیرماه  ]3102کسر نماید .رقـم
حاصل عبارت خواهد بود از هزینههایی که بابت این دوره باید پرداخت شـود .دیـوان داوری یـادآور مـیشـود کـه
خواهان در تأیید ادعایش خالصه هزینههای ماهانهای را که در تهیه صورتحسابهای صادره مورد اسـتفاده واقـع
شده و به تأیید ارنست اند ویتنی نیز رسیده ،بهعنوان مدرک ارائه نموده است.
 .311خواهان اظهار میدارد که جمع هزینههای وی تـا دهـم فوریـه  03[ 3323بهمـنمـاه  ]3102بـالغ بـر
ـ 3202220212/دالر بوده است .دیوان متذکر میشود که حسابرسی ارنست اند ویتنی بر مبنای خالصه هزینههای
ماهانه ،ادعای مبلغ ـ 004020223/دالر بابت هزینههای بالپرداخت تا دهم فوریه  03[ 3323بهمـنمـاه  ]3102را
اثبات میکند .بهعالوه ،خواهان دریافت مبلغ ـ 3101080288/دالر بابت جمع هزینـههـای اجـرا را تصـدیق کـرده
است .خوانده ایرادی به این مبلغ نگرفته است .در واقع ،مبلغ مزبور یکی از مبانی ادعاهای متقابل او است .با جمع
این دو رقم ،دیوان نتیجه میگیرد که کل هزینهها تا دهم فوریه  03[ 3323بهمنماه ( ]3102هزینههای پرداخـت
نشده به اضافه هزینههای پرداخت شده) ـ3202220212/دالر بوده است.
 .310در رابطه با کل هزینههای ادعایی تا  00ژوئن [ 3323چهارم تیرمـاه  ]3102بـه مبلـغ ـ0302410384/
دالر ،دیوان داوری مالحظه مینماید که خواهان حسابرسی مستقلی از این مبلغ ارائه نکرده است .مدارک تسلیمی
در تأیید این مبلغ ،صورتحسابهای شماره  14و  10است که بر مبنـای خالصـه هزینـههـا تهیـه شـده ،بررسـی
صورتحسابهای هزینههای ماهانه ،مبلغ ـ 3308200410/را بهعنوان جمــع هزینههای اجرا تا دهم فوریـه 3323
[ 03بهمنماه  ]3102به دست میدهد 20که ـ 2020832/دالر بیشتـر از رقـم ـ 3202220212/دالری اسـت کـه
دیوان بهعنوان کل هزینهها تا دهم فوریه  03[ 3323بهمنماه  ]3102پذیرفتــه است .با توجه بـه مراتـب فـوق،
دیوان نتیجه میگیرد که ـ 2020832/دالر مابهالتفاوت که ظاهراً مورد قبول ارنست اند ویتنی نیز نبوده ،هزینه اجرا
«طبق قرارداد شماره  »303نمی باشد .در واقع ،خود خواهـان در گـزارش مـورخ اول اوت [ 3323دهـم مردادمـاه
 ]3102خود قید کرده است که «هزینههـای متحملـه لغایـت  03ژوئـن [ 3323هشـتم تیرمـاه ( ]3102بـه مبلـغ
ـ 0302410384/دالر) شامــل هزینههایــی از قبیل هزینه تعطیل تدریجی ) (phase downپروژه ،هزینـههـای
حقوقی ،هزینههای یافتن مشاغل جدید و عدمالنفع ناشی از عدم پرداخت صورتحسابها است» .همانطور کـه در
زیر توضیح داده شده ،دیوان بر این نظر است که خواهان محق به دریافت این قبیل هزینههای فسخ نیسـت .لـذا
دیوان نتیجه میگیرد که صورتحسابهای شماره  14و  10شامل مبلغ ـ 832،202/دالر است که خواهان مستحق
به دریافت آن نیست .با کسر این مابهالتفاوت ،دیوان جمع صحیح مبلغ هزینههای اجرا تا  00ژوئن [ 3323چهـارم
 .20خالصههای هزینههای ماهانه ،مبلغ ـ 3200200388/دالر بابت «هزینههای فروش» تا  01فوریه [ 3323چهـارم اسـفندماه ]3102
نشان میدهند .با افزودن  30درصد سود به این رقم ،کل مبلغ ـ 0204200300/دالر به دست میآید که مبین هزینههـا لغایـت  01فوریـه
[ 3323چهارم اسفندماه  ]3102است .الزم است مبلغ ـ 4220032/دالر از این رقم کسر شود تا هزینـههـای ادعـایی لغایـت دهـم فوریـه
 03[ 3323بهمنماه  ]3102به مبلغ ـ 3304100820/دالر به دست آید.
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تیرماه  ]3102را ـ 0200380088/دالر تعیین میکند.
 .314پس از کسر جمع کل هزینهها تا دهم فوریه  03[ 3323بهمنمـاه  ]3102یعنـی مبلـغ ـ3202220212/
دالر از این رقم تعدیل شده ،دیوان نظر میدهد که خواهان مسـتحق حکمـی بـه مبلـغ ـ 304120003/دالر بابـت
هزینههای خود از دهم فوریه تا  00ژوئن  03[ 3323بهمنماه  3102تا چهارم تیرماه  ]3102میباشد.
 .311طریقه دیگری هم برای رسیدن به همین رقم وجود دارد .در جلسه استماع ،خواهان در پاسـخ بـه ایـن
سؤال که چگونه میتوان مبلغ ـ 002830303/دالر را با خالصه هزینهها انطباق داد ،سندی تحت عنوان «صـورت
هزینــههــا تــا  »23/0/01تســلیم نمــود ک ـه مبلــغ هزینــههــا را تــا  01فوری ـه [ 3323چهــارم اســفندماه ]3102
ـ 0203000420/دالر نشان میداد .با کسر این مبلغ از کل هزینـههـا تـا  00ژوئـن [ 3323چهـارم تیرمـاه ]3102
(ـ 0302410384/دالر) ،به شرح مندرج در صورتحسابهای شماره  14و  10رقم ـ 3030420/دالر به دست میآید
که به نظر دیوان هزینه اجرای قرارداد از مارس الی ژوئن  3323است .برای محاسبه هزینههای اجرا از دهم فوریه
 3323الی  00ژوئن  03[ 3323بهمنماه  3102الی چهارم تیرماه  ،]3102نصف مبلغ کل هزینـه مـاه فوریـه کـه
طبق محاسبه خواهان ـ 0320242/دالر است باید به این مبلغ اضـافه شـود .از ایـن طریـق محاسـبه نیـز رقـــم
ـ 304120003/دالر حاصــل میشـــود .خواهــان اختالف بین رقــم ـ 304120003/دالر و ـ 002830303/دالر را
به نحو قانعکنندهای برای دیوان روشن نساخته است.
 .313دیوان داوری همچنین مالحظه مینماید که در خالصه هزینه مورخ  01فوریه [ 3323چهارم اسـفندماه
 ،]3102کل هزینه کار ـ 300010040/دالر و کل هزینه مصـالح ـ 3300030204/دالر ذکـر شـده اسـت .بـه نظـر
میرسد این مطلب با این واقعیت منافات داشته باشد که در قرارداد ،هزینه کار و خدمات معموالً ده بار بـیشتـر از
هزینه مصالح بوده است .لکن بررسی دقیقتر مسأله روشن میسازد که رقـم ـ 3300020204/دالر بابـت «هزینـه
مواد و مصالح» شامل ـ 3200330211/دالر برای «( »PUR FR HESDخرید برای اچ.ای.اس.دی ).اسـت کـه
هزینه خدماتی است که توسط «هریس الکترونیک سیستمز دیویژن» انجام شده کـه شـرکتی اسـت کـه ظـاهراً
وابسته به خواهان است .در پرونده ،مدارکی وجود دارد که حاکی است اچ.ای.اس.دی .قرار بود بخـش عمـدهای از
خدمات مورد نیاز طبق قرارداد را انجام دهد .بهعنوان مثال ،این مدارک نشان میدهد که برآورد هزینه سفر بـرای
کارکنان ( )conus personnelاچ.ای.اس.دی (بخشی از برنامه مـالی کـه مبنـای ـ 8002200311/دالر قیمـت
قرارداد بوده است) چهار برابر هزینههای مشابه برای هریس اینترنشنال تله کامیونیکیشنز ) (HITبوده است (سند
شماره  ،343پیوست  ،8ص .)08
 .371باالخره دیوان داوری مالحظه مینماید که مبلغ ـ 304120003/دالر بابت هزینههای اجرا از دهم فوریه
 3323الی  00ژوئن  03[ 3323بهمنماه  3102الی چهـارم تیرمـاه  ]3102بـا ادلـه و مـدارک موجـود در پرونـده
هماهنگی دارد .این مدارک حاکی است که خواهان نیروی کاری قرارداد را تا مارس  3323بهطور قابل مالحظهای
تقلیل داده و عملیات قراردادیاش را اساساً محدود به نگهداری سوابق برنامه کرده بود.
 .373دیوان داوری با ادله و مدارک موجود قانع شده است که خواهان تا دهـم فوریـه  03[ 3323بهمـنمـاه
 ]3102قرارداد را بهطور کامل اجرا کرده و سپس اجرای تعهدات قراردادی خود را تا آنجا که در اوضـاع و احـوال
خاص این پرونده قابل انتظار بود ،ادامه داده تا اینکه سرانجام طبق بند  1ماده شش ،حق خود را در فسخ قرارداد
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اعمال نموده است .ادله و مدارکی که ثابت میکند خواهان واقعاً قرارداد را اجرا کرده مشتمل است بر خالصههـا و
شرحهای مربوط به اقالم تحویل موجود در ضمائم تسلیمی خواهان و همچنین گزارش مـورخ  03سـپتامبر 3323
[هفتم مهرماه  ]3102که اجرای کامل قرارداد را توصیف مینماید.
 .370در رابطه با ادعای وزارت دفاع مبنی بر اینکه خواهان قبل از تـاریخ اول دسـامبر [ 3323دهـم آذرمـاه
 ]3102قرارداد را نقض و در اجرای آن قصور کرده است ،دیوان متذکر میشود کـه حـقالزحمـه خواهـان در ایـن
مدت به طور کامل پرداخت شده و هیچگونه شکایتی راجع به نحوه اجرای خواهان ،در آن زمان بـه عمـل نیامـده
است .دیـوان مضـافاً خاطرنشـان مـیسـازد کـه در جلسـه اسـتماع ،ایـران پـذیرفت کـه اخـتالف فقـط بـر سـر
صورتحسابهای مربوط به اجرای قرارداد پس از پایان نوامبر  3322میباشد.
 .371دیوان داوری مالحظه مینماید که ایران تا پیش از رسیدگیهای حاضـر هـیچگونـه ایـراد خاصـی بـه
صورتحسابها نگرفته است .طبق قرارداد ،ایران ملزم بوده است هرگونه اعتراضی به صورتحسابهای تسـلیمی را
ظرف چهار هفته پس از تسلیم آنها به عمل آورد .حتی اگر در هنگامی که همکاری قراردادی مورد لزوم طـرفین
متوقف گردید ،مهلت مزبور مجری نبوده باشد ،نظر دیوان مثل نظر ابراز شده در پرونده توش راس (بـاال ،ص 32
[متن انگلیسی]) و پرونده فورد ارو اسپیس (باال،ص [ 02متن انگلیسی]) این است که عدم اقـدام ایـران در مـورد
صورتحسابها ظرف مدتی معقول این فرض را تقویب مینماید کـه صورتحسـابهـا پذیرفتـه شـده ویـا حـداقل
میبایستی پذیرفته شده باشند .دیوان معتقد است که هرگونه اعتراضی میبایسـتی ظـرف مـدت معقـولی پـس از
دریافت گزارش مورخ  03سپتامبر [ 3323هفتم مهرماه  ]3102و صورتحسابهای مربوط بـه آن در نـوامبر 3323
به اطالع خواهان میرسید .در وضع پرونده حاضر ،تاریخ  13دسـامبر [ 3323دهـم دیمـاه  ]3102ضـرباالجـل
معقولی برای بررسی صورتحسابها توسط خوانده به نظر میرسد .از آنجـا کـه نـه تأییـد صورتحسـابهـا و نـه
اعتراضی نسبت به آنها به خواهان اطالع داده نشده دیوان بر این نظر است که تا حدی که خواهان توانسته باشد
در رسیدگیهای حاضر ثابت کند که صورتحسابها صحیحاً محاسبه شده و نشانگر هزینههای واقعی است ،ایـران
از اول ژانویه  33[ 3322دیماه  ]3102مسئول پرداخت آن صورتحسابها شناخته میشود.
 .377بنابراین ،خواهان استحقاق دارد مبلغ ـ 004020223/دالر بابت اجرای قرارداد از اول دسـامبر  3322الـی
دهم فوریه [ 3323دهم آذر الی  03بهمن  ]3102و مبلغ ـ 304120003/دالر بابت خدماتش از دهم فوریه الـی 00
ژوئن  03[ 3323بهمنماه  3102الی چهارم تیرماه  ]3102یعنی جمعاً مبلغ ـ 802230422/دالر دریافت کند.
بقیه ادعای مربوط به اجرای قرارداد مردود شناخته میشود.
ب ب) ادعاهای فسخ قرارداد

 .371خواهان اظهار مینماید که طبق بند  2ماده شش قـرارداد مسـتحق دریافـت هزینـههـای فسـخ بـه مبلـغ
 308400301/00دالر است .دیوان داوری با این امر موافق نیست .درست است که چنانچه کارفرمـا قـرارداد را بـه
صالحدید خویش فسخ کند ،طبق بند  2ماده شش ملزم است عالوه بر «هزینههای واقعی تصویب شـدهای» کـه
خواهان تا هنگام فسخ متحمل شده و «حقالزحمه مربوطه»« ،مخارج واقعی مصوبه خاتمه قرارداد» را نیز بپردازد،
لکن دیوان داوری نظر داده است که در پرونده حاضر ،قرارداد با استناد خواهان به شرایط فورسماژور بنـد  1مـاده
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شش فسخ گردیده و لذا بند  2ماده شش قابل اعمال نیست.
 .370شق دیگر استدالل خواهان این است که حق دارد به موجب بند  1ماده شش قرارداد ،هزینههای فسـخ
ادعا کند .دیوان با این استدالل نیز نمیتواند موافقت کند .در ایـن شـرط بـرخالف بنـد  2مـاده شـش ،ذکـری از
هزینههای فسخ به میان نیامده ،بلکه فقط قید شده است که «قیمت خدماتی که توسط پیمانکار تـا تـاریخ فسـخ
انجام گردیده» ،باید پرداخت شود .اگر چنانچه قصد طرفین این میبود که هزینههای فسخ به موجب بنـد  1مـاده
شش پرداخت شود ،می توانستند هنگام تنظیم این شرط ،هزینههـای فسـخ را صـریحاً در مـتن آن منظـور کننـد؛
همانطور که در متن بند  2ماده شش کردند .دیوان همچنین قانع نشده است که الزام مقرر در بند  1مـاده شـش
مبنی بر اینکه «طرفین باید ظرف مدت سه ماه بعد از تاریخ فسخ قرارداد نسبت بـه تصـفیه حسـاب خـود اقـدام
کنند» ،وظیفه جداگانهای است که تلویحاً مبنای استحقاق خواهان به دریافت هزینههای فسخ است .غرض از الزام
تصفیه حساب ،تعیین بهای خدمات انجام شده تا خاتمه قرارداد است و نمی تواند بهعنـوان مبنـای دیگـری بـرای
هزینههای فسخ مورد استناد واقع شود .طبق بند  1ماده شش ،این قبیل هزینهها به عهده کسی است کـه متقبـل
آن شده است.
 .374بنابراین ،دیوان بر این نظر است که خواهان محق به دریافت هزینههای ناشی از فسخ قـرارداد توسـط
خودش نیست .معهذا الزم است بررسی شود که آیا هیچیک از هزینههای مورد ادعا بهعنوان «هزینههای فسـخ»
به دلیل اینکه در واقع بخشی از «قیمت خدمات» انجام شده توسط خواهان به شمار میرود ،احتماالً مشمول بند
 1ماده شش میشود یا نمیشود .هزینههایی که خواهان جهت زنده نگهداشتن قرارداد منطقاً متحمل شده احتماالً
می تواند به مفهوم بند  1ماده شش جزء «خدمات» به حساب آورده شود .لکن هزینههایی که بعد از تـاریخ خاتمـه
قرارداد به وجود آمده ،مشمول این شرط نمیباشد .بهعکس ،این هزینهها را خواهان حسابگرانه متحمل شده ،چـرا
که امیدوار بوده که بتواند در آینده قرارداد جدیدی با ایران منعقد سـازد .از مـذاکرات بعـدی بـا ایـران هـیچگونـه
قراردادی حاصل نشد و این ریسکی بود که خواهان ،خود متقبل شده است.
 .371تنها هزینه مورد ادعا تحت عنوان «هزینههای فسخ» که دیوان آن را طبق بند  1مـاده شـش قـرارداد
بهعنوان «خدمات» قابل استرداد میپذیرد ،رقم ـ 820222/دالری است که طبق توضیح خواهان در جلسه استماع،
خرج حفاظت و اجاره ساختمانی شده که نامبرده جهت اجرای قرارداد تا پایان ژوئن  3323آن را مورد استفاده قرار
داده است .مانند ادعاهایی که در رابطه با اجرای قرارداد توسط خواهان مورد قبول دیـوان واقـع شـده ،ایـن مبلـغ
حداقل در اول ژانویه  33[ 3322دیماه  ]3102قابل پرداخت بوده است .سایر ادعاهای مربوط به هزینههای فسخ
مردود شناخته میشود.
ج) ادعاهای خسارت و زیان

 .373کل مبلغ مورد ادعا جهت «خسارات و زیانها»  801020000/23دالر است .دیوان هر جزء از این ادعا را به
طور جداگانه رسیدگی میکند :یک) ادعای «خسارت به روابط پیمانکـاران» ،دو) ادعـای عـدمالنفـع و سـه) بقیـه
ادعاهای خسارت و زیان که همگی حسب ادعا به دلیل اقدامات غیرقانونی ایران جهت برداشت از وجـه اعتبـارات
اسنادی که خواهان طبق قرارداد افتتاح کرده بود ،به وجود آمده است.
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ـ ادعای خسارت به روابط پیمانکاران

 .311ادعای «خسارت به روابط پیمانکاران» به مبلغ ـ 020222/دالر مبتنی است بـر ایـن ادعـا کـه خواهـان در
مراودات خویش با سایر پیمانکاران متحمل زیانهایی شده ،به دلیل اینکه ایران با ندادن دسـتور و راهنمـایی بـه
خواهان و قرار دادن خواهان در موقعیت مقابله با سایر پیمانکاران ،از وظایف قراردادی خویش تخلف کرده اسـت.
دیوان داوری نظر داده است که هر دو طرف به دلیل فورسمـاژور از اجـرای تعهـدات قـراردادی خـویش معـذور
بودهاند .هیچیک از طرفین قرارداد را نقض نکرده است .بنابراین ،خواندگان را نمیتوان بابت هرگونـه خسـارت یـا
زیانی که خواهان در نتیجه وضعیت فورس ماژور متحمل شده ،مسئول شناخت .بهعالوه ،حتی اگر خواهـان ثابـت
کرده بود که خواندگان قرارداد را نقض کردهاند ،باز وی وظیفه خود را در اثبات وقوع ایـن خسـارات انجـام نـداده
است .لذا این بخش از ادعا باید مردود شناخته شود.
ـ ادعای عدمالنفع

 .313خواهان ضمن این اظهار که ایران قرارداد را نقض و نفی کرده است ،خواستار استرداد سودی است کـه در
صورت عدم فسخ قرارداد ،در طول مابقی عمر قرارداد عایدش میشد .نامبرده برای محاسبه سود آتی از دست رفته
خود کل مبلغ سودی را که در ضمیمه  0قرارداد مقرر شده که تقریباً  30درصد یا ـ 803200322/دالر است به رقم
ـ 002030222/دالر تعدیل کرده است .خواهان ادعای حاضر را بر این استدالل استوارمیسازد که در قوانین ایران و
اصول کلی حقوق بینالملل مقرر شده که طرفی که مرتکب نقض نشده محق به دریافت سود از دست رفته است.
 .310از آنجا که دیوان نظر داده است که این خواهان بود که طبـق بنـد  1مـاده شـش قـرارداد ،بـه دلیـل
فورسماژور اقدام به فسخ قرارداد کرد ،لذا ادعای عدمالنفع نمی تواند بر این ادعا استوار گردد که خوانده قـرارداد را
زودتر از موقع فسخ کرده است .عالوه بر این ،بند  1ماده شش که ناظر بر این ادعا است ،متضمن چنـین غرامتـی
نیست .بند مزبور فقط اشاره به سودی دارد که تا هنگام فسخ قرارداد با نامه مورخ  00ژوئـن [ 3323چهـار تیرمـاه
 ]3102خواهان حاصل شده بود و سود مزبور بهروشنی در کلمه «قیمت» که هـم شـامل هزینـههـا و هـم سـود
هزینههای متحمله است ،منظور شده است .لکن بند  1ماده شش را نمیتوان طوری تفسیر کرد که سود آتی را نیز
در بر گیرد .به عالوه در پرونده سیلوانیا (باال ،ص [ 12متن انگلیسی]) دیوان متذکر شد که در تعیین اسـتحقاق یـا
عدم استحقاق یک طرف به دریافت عدمالنفع در صورت فسخ قرارداد به وسیله طرف دیگر ،الزم است این مطلب
مورد توجه قرار گیرد که آیا پرداخت چنین سودهایی منطقاً قابل انتظار بوده یا نه .در پرونده فورد ارو اسپیس (بـاال
پاراگراف  )21دیوان نظر داد که خواهان منطقاً نمیتوانسته متوقع باشد که خوانده الیاالبد از اعمال حق قراردادی
خویش در فسخ قراردادهای موضوع آن پرونده به صالحدید خود احتراز کند .در پرونده حاضر کـه قـرارداد توسـط
خود خواهان فسخ شده و نه به وسیله طرف دیگر ،خواهان حتی دلیل کمتری داشته که دریافـت سـود بابـت هـر
مدتی پس از فسخ قرارداد را متوقع باشد .لکن حتی اگر آن طور که خواهان اظهار میدارد قـرارداد بـه صـالحدید
ایران طبق بند  2ماده شش فسخ میشد ،هیچگونه عدمالنفعی در پرونده حاضر قابل پرداخـت نمـیبـود .لـذا ایـن
بخش از ادعا مردود شناخته میشود.
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ـ ادعای ناشی از مطالبه وجه اعتبارات اسنادی

 .311دیوان ابتدا به ادعای هزینههای حقوقی به مبلغ  0320002/31دالر میپـردازد کـه خواهـان مـدعی اسـت
جهت دفاع از خود در برابر اقدامات غیرقانونی مطالبه وجه اعتبارات اسنادی که به موجب قرارداد افتتاح کرده بوده،
متحمل شده است.
 .317گرچه دیوان نتیجه می گیرد که این اقدامات وزارت دفاع خالف بوده است ،با این حال ،خواهان به نحو
رضایتبخشی برای دیوان ثابت نکرده است که بانک مرکزی واقعاً در این اقدامات شرکت داشته است .مضافاً بانک
ملی ملزم بود طبق شرایط ضمانتنامهاش ،همانطور که عمل کرد ،اقدام کند و طرف قرارداد اصلی نبوده است.
 .311لکن دیوان قانع شده است که وزارت دفاع مسئول خسارت وارده اسـت ،زیـرا وی بـه نحـو غیرقـانونی
موجب شد که بانک ملی جهت مطالبه وجه اعتبارات اسنادی اقدام کند .اقدامات بعدی در اوایل سال  3322جهت
برداشت از وجه اعتبارات اسنادی ،باید در پرتو بندهای  4و  0ماده هفت قرارداد بررسی شوند .بند  4مقرر مـیدارد:
«در صورتی که به علت فورسماژور قرارداد فسخ شود یا کارفرما بنا به علتی غیر از قصور پیمانکار قرارداد را فسخ
نماید ،کلیه ضمانتنامههای بانکی حسن انجام کار آزاد خواهند شد».
و بند  0چنین ادامه میدهد«:در هر صورت ،ضمانتنامههای بانکی پیشپرداختها تا  4هفتـه پـس از تصـفیه
مبلغ پیشپرداخت آزاد خواهند شد».
دیوان داوری نتیجه می گیرد که خوانده ملزم بوده ،پس از آنکه خواهـان طـی نامـه مـورخ  00ژوئـن 3323
[چهارم تیرماه  ]3102خود ،قرارداد را به دلیل فورسماژور فسخ کرد ،ضمانتنامههای بانکی و اعتبـارات اسـنادی را
آزاد کند .طبق بند  0ماده هفت ،وزارت دفاع میبایستی ضمانتنامهها و اعتبارهای اسـنادی را قبـل از پایـان سـال
 3323آزاد میکرد؛ یعنی حداقل چهار هفته پس از آنکه گزارش مورخ  03سپتامبر [ 3323هفـتم مهرمـاه ]3102
خواهان حاوی شرح اجرای قرارداد از جمله استهالک پیشپرداخت را دریافت کرد .قصور خوانده در انجام این کـار
نقض بندهای  4و  0ماده هفت قرارداد به شمار رفته و متضمن مسئولیت بابت خساراتی است که خواهـان جهـت
دفاع از خود در ایاالت متحده در مقابل مطالبات غیرقانونی وجه اعتبارات اسنادی متحمل شده است.
 .310دیوان داوری بر مبنای اظهارات و استدالالت خواهان در جلسه استماع قانع شده است کـه خواهـان در
جریان تقاضای صدور قرار تأمین از دادگاههای ایاالت متحده خساراتی به شـرح زیـر متحمـل شـده اسـت :مبلـغ
ـ 020222/دالر بابت هزینههای حقوقی (وکالی) شرکت که بهعنوان بخشی از هزینه «دفـاع حقـوقی» بـه مبلـغ
ـ 3310222/دالر تحت عنوان «هزینههای فسخ» مطالبه شده و مبلغ  0320002/31دالر بابت هزینههای حقـوقی
خارج از شرکت .جمع این مبالغ میشود  0820002/13دالر .معهذا دیوان بر این نظر است که هزینههـای حقـوقی
متحمله خواهان در طول سال  3323در پیشگیری از مطالبه غیرقانونی یـک فقـره اعتبـار اسـنادی توسـط وزارت
دفاع ،قابل استرداد نیست .بانک ملی بهوضوح طبق قرارداد و ضمانتنامههای بانکی و اعتبـارات اسـنادی مسـتقل،
حق داشته که تمدید اعتبار اسنادی را خواستار شود .خواهان ثابت نکرده است که درخواستهای مزبور که وی در
طول سال  3323بدانها رضایت داده ،غیرقانونی بوده است .بالنتیجه خواهان استحقاق دریافت هزینههای حقوقی
بهعنوان خسارت را که وی مدعی است قبل از تاریخ الزام وزارت دفاع به آزاد کـردن ضـمانتنامههـا و اعتبارهـای
اسنادی متحمل شده ،ندارد .با در نظر گرفتن نظـرات دیـوان در پـاراگرافهـای  341و  342بـاال ،دیـوان نتیجـه
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میگیرد که فقط هزینههای حقوقی که پس از اول ژانویه  33[ 3322دیمـاه  ]3102تحمـل گردیـده ،بـهعنـوان
خسارت قابل استرداد است.
 .314ادله و مدارک حاکی است که هزینههای حقوقی متحمله خواهان تا تاریخ اول ژانویه  33[ 3322دیماه
 3300438/02 ]3102دالر بــوده اســت .پــس از کســر ایــن رقــم از کــل رقــم  0820002/31دالر ،دیــوان
مبلغ 1800311/08/دالر بابت این خسارات در حکم منظور میکند.
 .311ادعای کارمزدهای اضافی بابت اعتبارات اسنادی به مبلـغ  080240/31دالر بـه شـرحی کـه در جلسـه
استماع اصالح گردید ،مبتنی بر این اظهار است که خواهان ناچار بوده کارمزدهای پرداختی به بانک ملی در رابطه
با اعتبارنامههای اسنادی را به چیسمنهتن مسترد دارد .خواهان در اثبات این ادعـا هـیچگونـه ادلـه و مـدارک یـا
مستنداتی غیر از سوگندنامه آقای مایکل داولینگ (سند شماره  )382کـه در  30اوت  04[ 3328مردادمـاه ]3180
به ثبت رسید ،ارائه نکرده است .همانطور که در باال اشاره رفت (رجوع شود به :قسمت «ب» 3بخـش دوم) ،ایـن
سند به دلیل تأخیر در ثبت قابل پذیرش نیست .لذا دیوان این بخش از ادعا را به علت فقد دلیل رد میکند.
 .313دیوان به دلیل مشابه ،ادعای مبلـغ ـ 1300022/دالر «کـارمزد اضـافی اعتبـارات اسـنادی» ،بـه مبلـغ
 0430013/80دالر بابت «حقالزحمه کسری موجودی» و ادعای مبلغ ـ 3020222/دالر بابـت «لطمـه بـه روابـط
بانکی» را نیز مردود میشمارد .خواهان مدعی است که وی این هزینهها را به دلیل لزوم قطع رابطه تجاری خـود
با چیسمنهتن بنک برای دفاع در مقابل درخواستهای بانک ملی جهت برداشـت از اعتبـارات اسـنادی ،متحمـل
شده است .خواهان در اثبات ادعاهای باال ،دلیل و مدرکی غیر از سوگندنامه آقای داولینگ که دیر به ثبت رسـیده
ارائه نکرده است.
 .301نتیجهگیریهای دیوان در جدول زیر خالصه شده است:
خواهان
حکم
 .3صورتحسابهای پرداخت نشده
ـ802230422/
(پاراگرافهای 344ـ)302
 .0هزینههایی که بهعنوان «خدمات» پذیرفته شدهانـد
ـ820222/
(پاراگراف )342
ـ803430422/
صورتحسابهای پرداخت نشده کسر میشود
ـ203000288/
 .1بخش مستهلک نشده پیشپرداخت
 .4مازاد پـیشپرداخـت نسـبت بـه صورتحسـابهـای
(ـ)302200888/
پرداخت نشده
 .0بابت تهاتر ارزش کامپیوتر
(ـ)3380432/
(ـ)303330221/
اضافه میشود
خسارات ناشی از مطالبات غیرقانونی اعتبارات اسـنادی
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(پاراگراف )302

1800311/08
()2110343/44

د) بهره

 .303خواهان نسبت به دیون خوانده بابت خدمات ،هزینههای فسخ و خسارات و زیـانهـا 33/23 ،درصـد بهـره
مطالبه میکند .لکن همانطور که در باال گفته شده پیشپرداخت خوانـده بـرای تصـفیه کلیـه صورتحسـابهـای
پرداخت نشده کافی بوده است .لذا دیوان ادعای بهره را رد میکند.
هـ) اعتبارات اسنادی و ضمانتنامههای بانکی متقابل

 .300دیوان داوری بر این نظر است که چون قرارداد فسخ شده بوده و اجرایی وجود نداشته که بعد از آن تضمین
شود و چون مابقی پیشپرداختهای وزارت دفاع به بستانکار حسـاب آن منظـور شـده و تضـمینی بـرای آن الزم
نیست ،لذا ضمانتنامههای بانکی و اعتبارنامههای اسنادی که بدین منظور صادر شده (رجوع شود به :پاراگراف  )0و
همه در این مدت منقضی گردیده ،موضوعاً منتفی شدهاند .بهعالوه ،طبق بند  4ماده هفت قـرارداد ،خوانـده ملـزم
بوده ضمانتنامه متقابل بابت حسن اجرای کار را در هنگام فسخ قرارداد ،به علت فورسماژور آزاد نمایـد .در رابطـه
با ضمانتنامههای پیشپرداخت ،بند  0ماده هفت قرارداد مقرر میدارد که این قبیل ضمانتنامهها باید «ظرف چهـار
هفته پس از تصفیه مبلغ پیشپرداختها آزاد شود» .بنابراین ،وزارت دفاع ملزم است درخواستهای پرداخـت ایـن
ضمانتنامهها را مسترد داشته و از هرگونه مطالبه دیگر جهت پرداخت آنها خودداری ورزد .مضافاً وزارت دفاع ملزم
است ضمانتنامههای بانکی مورد بحث را لغو نموده و موجبات آزاد شدن اعتبارات متقابـل اسـنادی را فـراهم آورد
(رجوع شود به :حکم جزئی شماره 023ـ31ـ ،3پاراگراف  23مورخ  03ژانویه [ 3322نهم بهمنمـاه ]3180صـادره
در پرونده فورد ارو اسپیس کامیونیکیشنز کورپ و دولت جمهوری اسالمی ایران).
ج) رسیدگیهای ایران

 .301وزارت دفاع ادعای متقابل خود را در این پرونده در تاریخ  02دسامبر [ 3320ششم دیماه  ]3183بـه ثبـت
رساند .خواهان در درخواستی که در  03نوامبر [ 3320هشتم آذرماه  ]3184به ثبت رسید ،از دیوان درخواست نمود
دستور توقف رسیدگیهایی را صادر نماید که در تهران جریان داشـت و نـامبرده در تـاریخ  30نـوامبر 03[ 3320
آبانماه  ]3184اخطاریهای در مورد آن دریافت کرده و مدعی بود که مربوط به پرونده حاضر است.
 .307دیوان داوری طی دستور مورخ  33دسامبر 02[ 3320آذرماه  ]3184خاطرنشان ساخت که برای اجابـت
این درخواست ،دیوان باید قانع شود که رسیدگیهای تهران شامل همان مطالبی است که موضوع ادعا و/یا ادعای
متقابل پرونده حاضر را تشکیل میدهد .دیوان از خواهان خواست که تـا تـاریخ  13ژانویـه  33[ 3328بهمـنمـاه
 ]3184اسناد خاصی را ثبت و از خوانده نیز تقاضا کرد که تا همان تاریخ راجع بـه درخواسـت خواهـان اظهـارنظر
نماید.
 .301در دستوری که در  32فوریه  03[ 3328بهمنماه  ]3184به ثبت رسید ،دیوان مهلت خوانده جهت ثبت
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نظراتش را تا  13مارس  33[ 3328فروردینماه  ]3180تمدید کرد .در عین حال ،دیوان ضمن توجه به این مطلب
که دادگاه عمومی تهران ظاهراً به خواهان اخطار کرده تا در روز اول مـارس  33[ 3328اسـفندماه  ]3184جهـت
پاسخگویی به اقدامات قانونی وزارت دفاع ایران در آن دادگاه حضور به هم رساند ،بالفاصله از خواندگان خواسـت
که کلیه اقدامات مقتضی را انجام دهند که تا صدور تصـمیم دیـوان در مـورد درخواسـت خواهـان جهـت توقیـف
رسیدگیها در دادگاه تهران ،اقدام دیگری در رسیدگیهای تهران به عمل نیاید.
 .300وزارت دفاع نظرات خود در مورد درخواست خواهان را در  02فوریه [ 3328اول اسفندماه  ]3184ثبت و
ضمن آن استدالل کرد که درخواست خواهان موجه نیست ،زیرا قرارداد برای دادگاههای ایران صالحیت انحصاری
قائل شده است .نامبرده مضافاً اظهار داشت که ادعای مورد رسیدگی در تهران از ادعـای موضـوع رسـیدگیهـای
حاضر متفاوت است .خواسته مورد ادعای وزارت دفاع در ایـــن رسیدگیها ـ 2802220222/دالر اسـت ،در حـالی
که خواسته مورد تقاضای دعوای تهران فقط به ـ 0303220312/دالر بالغ میشود.
 .304در تاریخ  34ژوییه  01[ 3328تیرماه  ]3180خواهان به اطالع دیـوان رسـاند کـه وی در سـوم ژوئـن
 31[ 3328خردادماه  ]3180احضاریه و شکایت جدیدی در رابطه با رسیدگیهـایی کـه وزارت دفـاع علیـه وی در
تهران آغاز کرده ،دریافت نموده و از وی خواسته شده است در تاریخ  03اکتبـر [ 3328هفـتم آبـانمـاه  ]3180در
دادگاه عمومی تهران حضور به هم رساند .خواهان از دیوان خواست که به وزارت دفاع دستور دهد تـا صـدور رأی
نهایی دیوان رسیدگیهای تهران را متوقف سازد.
 .301برطبق نسخهای از درخواست تسلیمی ،در رسیدگیهـای تهـران وزارت دفـاع خواسـتار اسـترداد مبلـغ
ـ 3101080288/دالر به استناد  03فقره صورتحساب است که مدعی است به دلیل تعلیـق اجـرای قـرارداد شـماره
 303توسط خواهان نتیجهای به بار نیاورده است ،به اضافه مبلغ ـ 203000288/دالر بابت مانـــده پـیشپرداخـت.
نامبرده همچنین حــق ادعــای مبلغــی متجــاوز از ـ 0202220222/دالر از خواهان و«سـایر پیمانکـاران طـرف
قرارداد پروژه آیبکس را که هریس وظیفه هماهنگی آنها را داشت» ،محفو نگه میدارد.
 .303دیوان داوری در دستور مورخ چهارم اوت  31[ 3328مردادماه  ]3180از وزارت دفـاع دعـوت کـرد کـه
نظراتش را تا تاریخ سوم سپتامبر  30[ 3328شهریورماه  ]3180تسلیم نماید و تصمیم راجع بـه درخواسـت جدیـد
خواهان را به بعد از استماع پرونده موکول کرد.
نماینده رابط ایران در نامه مورخ دوم سپتامبر  33[ 3328شهریورماه  ]3180خود توضـیح داد کـه خوانـده بـه
دلیل فرصت ناکافی نتوانسته است الیحهاش را تکمیل نماید و در جلسه استماع پاسخ خواهد گفـت و در صـورت
لزوم اجازه خواهد خواست که الیحه بعد از استماع به ثبت رساند.
 .341در جلسه استماع ،خواهان اظهار داشت که ادعای خوانده در رسیدگیهای تهران مشابه ادعـای متقابـل
مطروح در دیوان داوری است و تقاضا کرد رأیی مشابه رأی پرونده کوئستک (باال ،ص [ 43متن انگلیسی]) صـادر
شود .خوانده نظر دیگری ابراز نکرد.
 .343دیوان داوری بر مبنای ادله و مدارک موجود قانع شده است که ادعای مطروح علیه خواهـان در دادگـاه
تهران متضمن همان موضوعی است که در ادعای متقابل پرونـده حاضـر مطـرح اسـت .ایـن ادعاهـا و ادعاهـای
متقابل ،به علت آنکه دیوان صالحیت رسیدگی به آنها را پذیرفته است ،از تاریخ ثبت در دیوان از صالحیت هـر
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دادگاه دیگری خارج است .رویه ثابت دیوان از زمان صدور قرار موقت شماره 122ـ 31دیوان عمومی ،مورخ چهارم
فوریه  30[ 3321بهمنماه  ]3183صادره در پرونده ئی سیستمز اینکورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران ،ایـن اثـر
حقوقی بند  0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی را مورد تأیید قرار داده است .اثر ناشی از قبول صالحیت دیوان
در پرونده حاضر این است که از تاریخ  02دسامبر [ 3320ششم دیماه  ،]3183یعنی تاریخ ثبت ادعاهـای متقابـل
خوانده نزد دیوان ،دادگاه تهران دیگر فاقد صالحیت رسیدگی به موضوع ادعایی است که خوانده در تـاریخ ششـم
دسامبر  30[ 3320آذرماه  ]3183نزد آن دادگاه مطرح ساخته است.
هـ) ادعاهای متقابل
الف الف) مانده پیشپرداخت و خسارات

 .340وزارت دفاع بر این اساس که خواهان قرارداد را نقض و در اجرای آن قصـور کـرده اسـت ،مبـالغ زیـــر را
مطالبه مینماید:
ـــ 203000288/دالر بــــابت مانـــــده پ ـیشپرداخــــت بــه اضــافه بهــره ،ـ 3101080288/دالر ک ـه بابــت
صورتحسابها پرداخته ،ـ 102220222/دالر بابت خسارات ناشی از تأخیر در اجرا و ـ 8202220222/دالر بابت سایر
خسارات .همچنین در صورتی که استدالل فورسماژور خواهان پذیرفته شود ،وزارت دفاع خواستار استرداد مبـالغی
است که خواهان اضافه بر کاری که انجام داده ،دریافت کرده است .از آنجا که دیوان نظر داده است که خواهـان
قرارداد را نقض نکرده ،بلکه آن زمان که حق قراردادی خود را در فسخ قرارداد به دلیل فورسماژور اعالم نمـوده،
تعهدات قراردادیاش را در حدی که در شرایط موجود امکان داشت انجام داده ،لـذا وزارت دفـاع فقـط محـق بـه
دریافت مبلغ  2110343/44دالری است که به شرح مـذکور در فـوق ،بابـت مانـده پـیشپرداخـت و تهـاتر ارزش
کامپیوتری که خواهان برای پروژه خریداری کرده ،به ایران تعلق میگیرد.
 .341خوانده نسبت به مانده پیشپرداخت بهره مطالبه میکند .دیوان داوری نظر داده است که از اول ژانویـه
 33[ 3322دیماه  ]3102مبلغ ـ 802230422/دالر بابت صورتحسابهای پرداخـت نشـده و مبلـغ ـ 820222/دالر
بابت هزینههایی که طبق پاراگراف  4بند  1ماده شش قرارداد« ،خدمات» محسوب میشـوند ،بـه خواهـان تعلـق
میگیرد .اگر مجموع این دو مبلغ یعنی ـ 803430422/دالر از بخش مسـتهلک نشـــده پـیشپرداخـت ایــــران،
یعنی ـ 203000288/دالر کسر شود ،ماندهای برابر با ـ 302200888/دالر بـه نفـع ایـران در اول ژانویـه 33[ 3322
دیماه  ]3102حاصل میشود .وزارت دفاع نسبت به این مبلغ تا تاریخی که خواهان ادعای خـود بابـت خسـارات
ناشی از مطالبات غیرقانونی وجه اعتبارات اسنادی را تهاتر نماید ،استحقاق بهره دارد .دیوان پذیرفته است که بابت
خسارات مزبور ،مبلغ  1800311/08دالر به خواهان تعلق میگیرد .این هزینهها تدریجاً و ظرف مدت طوالنیتـری
به عمل آمده و انباشته شده است .اولین هزینه در تاریخ اول ژانویه  33[ 3322دیماه  ]3102به عمل آمد؛ یعنـی
تاریخی که ایران می بایست ضمانتنامههای بانکی و اعتبارات اسنادی را آزاد کرده باشـد .ایـن جریـان بـا توقیـف
نهایی رسیدگی ها در ایاالت متحده در دادگاه فدرال ایاالت فلوریدا در تـاریخ  12سـپتامبر [ 3321هشـتم مهرمـاه
 ]3180به پایان رسید .بنابراین ،برای تعیین اینکه خواهان چه موقع باید مجاز به تهاتر ادعـای خسـارات خـود بـا
ادعای بهره خوانده باشد ،پذیرش تاریخ تقریبی  32دسامبر  33[ 3323آذرماه  ]3182بهعنوان حد میانه تمامی این
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دوره ،برای هر دو طرف منصفانه به نظر میرسد.
 .347با توجه به مالحظات کلی مندرج در حکم شماره «3ب» 2ـ 048ص 2ــ[ 0مـتن انگلیسـی] مـورخ 30
اوت  04[ 3328مردادماه  ]3180صادره در پرونده سازمان انرژی اتمی ایران و ایاالت متحده امریکا ،دیوان داوری
منطقی میبیند که به شرح زیر حکم بهره به نفع خوانده صادر نماید:
بهره ساده به نرخ  32درصد در سال نسبت بـه مبلـغ ـ 303330221/دالر کـه مشـتمل اسـت بـر مـازاد مبلـغ
پیشپرداخت نسبت به مبلغ صورتحسابهای پرداخت نشده (به مبلـغ ـ 30200888/دالر) و رقـم ـ 3380432/دالر
بابت ارزش کامپیوتر از اول ژانویه  3322الی  32دسامبر  33[ 3323دیماه  3102الی  33آذرماه  ]3182و نسـبت
به مبلغ  2110343/44دالر از  32دسامبر  33[3323آذرماه  ]3182تا زمان اجرای حکم.
ب ب) حقوق بیمههای اجتماعی و جرائم دیرکرد

 .341وزارت دفاع در ادعای متقـابلی کـه در  02دسـامبر [ 3320ششـم دیمـاه  ]3183بـه ثبـت رسـاند ،مبلـغ
ـ 0330282/838/ریال بابت «حق بیمههای اجتماعی و جرائم» خواستار شد .نامبرده در سـند شـماره  302کـه در
 34مارس  01[ 3320اسفندماه  ]3181به ثبت رسید ،خواستار شد حکمی صادر و به خواهان دستور داده شود مبلغ
ـ 03302820838/ریال بابت «حق بیمههای اجتماعی» و«جرایم دیرکرد» پرداخت نماید .هیچگونه دلیل و مـدرک
مثبته دیگری برای این ادعا ارائه نشـد تـا آنکـه وزارت دفـاع در  33ژوئـن  03[ 3328خردادمـاه  ]3180الیحـه
تکمیلی راجع به «حق بیمههـای اجتمـاعی» (سـند شـماره  )340را بـه ثبـت رسـانید .در  03اوت [ 3328هفـتم
شهریورماه  ]3180خواهان پاسخی به این الیحه ثبت نمود و ضمن آن صـالحیت دیـوان نسـبت بـه ادعـا و نیـز
هرگونه مبنای واقعی ادعا را منکر شد.
 .340در آرای قبلی دیوان در تفسیر بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعـاوی ،توضـیح داده شـده اسـت کـه
دیوان نسبت به ادعاهای متقابل مربوط به حق بیمههای اجتماعی که مبتنی بر قوانین داخلی باشد و نه قـراردادی
که اساس ادعا را تشکیل میدهد ،صالحیت ندارد .بند  08ماده  0قرارداد پرونده حاضر مقرر مینماید که پرداخـت
کلیه مالیات ها ،مخارج ،عوارض و حقوق دولتی مربوط به این قرارداد و پرسنل پیمانکار و پیمانکاران او در خارج از
ایران» به عهده خواهان است (تأکید اضافه شده است) .در قرارداد هیچگونه تعهدی برای خواهان جهـت پرداخـت
حقوق بیمههای اجتماعی در ایران مقرر نشده است .بنابراین ،هرگونه تعهدی از این دست فقط میتوانـد ناشـی از
اعمال قوانین ایران باشد که همچنین مبنای حقوقیای است که خوانده ادعای متقابلش را بر آن مستقر میسـازد.
از این رو ،ادعای متقابل مربوط به حق بیمههای اجتماعی و جرائم مربوطه باید مردود شناخته شود.
ج ج) تحویل اسناد

 .344وزارت دفاع در پاسخ تسلیمی  13اکتبر [ 3321نهم آبانماه  ]3180خود به جوابیه خواهان (سند شماره )84
از دیوان تقاضا کرد که به خواهان دستور دهد اسناد و اوراقی را که حسب ادعا متعلق به وزارت دفـاع بـوده ،ولـی
خواهان آنها را به ایاالت متحده منتقل ساخته ،عودت دهد و گزارش جامعی راجع به اجرای قرارداد توسط سـایر
پیمانکاران آیبکس تسلیم نماید .وزارت دفاع در الیحه تسلیمی  34مارس  01[ 3320اسفندماه  ]3181خود (سـند
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شماره  )302بار دیگر از دیوان خواستار شد که خواهان را ملزم نماید اسناد و مدارک و اوراق و تجهیزات مربوط به
پروژه آیبکس را تحویل دهد .وزارت دفاع در پاسخ مورخ سوم آوریل  34[3328فـروردینمـاه  ]3180خـود (سـند
شماره  )342ضمن انکار این مطلب که اقالم تحویل دادنی مندرج در آخرین فهرست تنظیمـی و موجـودیهـای
پروژه را که نزد خواهان بوده ،دریافـت کـرده اسـت ،درخواسـتش را تجدیـد کـرد .در تـاریخ  30اوت 04[ 3328
مردادماه  ]3180نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران سندی مشتمل بر سه مجلد حـاوی فهرسـت اسـناد و
مدارکی که حسب ادعا متعلق به ایران بوده و خواهان تا پایان سـال  3322از سـایر پیمانکـاران آیـبکس دریافـت
نموده (سند شماره  )384همراه با یک یادداشت توضیحی (سند شماره  )381به ثبت رسـاند کـه ضـمن آن وزارت
دفاع از دیوان خواسته بود که به خواهان دستور دهد کلیه اسناد و مدارک ،مراسالت و تجهیزاتی را کـه نـامبرده از
پیمانکاران دیگر آیبکس دریافت کرده بوده ،تحویل و آخرین صورت موجودیها را تسلیم نماید.
 .341وزارت دفاع مدعی است که خواهان به تعهدات قراردادی خود مبنی بر تحویل مدارک مربوط به برنامه
آیبکس به ایران و برپاکردن کتابخانهای در ایران عمل نکرده است.
نامبرده مضافاً اظهار میدارد که در جلسه مالقات سپتامبر  3323در تهران ،خواهان اظهار داشته است که وی
به علت نداشتن پروانه صدور از دولت ایاالت متحده نمی تواند اسناد و پروندههایی را کـه در اختیـار دارد ،تحویـل
دهد.
 .343خواهان قبول دارد که مدارکی راجع به پروژه آیبکس درکتابخانه بزرگی در دفتر مرکزی خود در فلوریدا
در اختیار دارد .نامبرده استدالل میکند که اسناد مزبور نسخ شخصی و رونوشت اسنادی است که قـبالً بـه ایـران
تسلیم شده و اصل مدارک در آرشیو ایران موجود است .خواهان در گزارش مورخ  03سپتامبر [ 3323هفتم مهرماه
 ]3102خود (سند شماره  ،03پیوست  ،4ص  )A-61اظهار داشت که نامبرده تـا هنگـام وقـوع انقـالب اسـالمی
کتابخانهای از اسناد در ایران در دوشان تپه نگهداری میکرده که به اندازه کتابخانه اسـناد ایـاالت متحـده کامـل
نبوده« ،زیرا قرار بوده کتابخانه اسناد و اطالعات ایاالت متحده در مراحل بعدی برنامه آیـبکس بـه ایـران منتقـل
شود» .در گزارش همچنین قید شده که «مشکالت حمل و نقل بین ایاالت متحده و ایـران کـه از ژانویـه 3323
آغاز شد ،به روز در آوردن سوابق موجود در ایران به کمک آخرین اطالعات جاری در برنامه را غیرممکن ساخت».
خواهان مدعی است که چندین بار از ایران دعوت کرد که از اسناد نگهداری شده در فلوریـدا بازدیـد نمایـد ،لکـن
پاسخی دریافت نکرد .خواهان همچنین منکر آن است که صورت موجودی کتابخانه را تحویل نداده است.
 .311در جلسه استماع ،خواهان توضیح داد که کلیه اسناد در فلوریدا در انباری که متعلق بـه پیمانکـار ثـالثی
است ،بدون هیچگونه تدابیر حفاظتی نگهداری میشود .نامبرده مضافاً میگوید که برای تحویل آنها به ایران باید
پروانه صدور تحصیل نماید .از آنجا که خواهان نمیتوانست به دیوان اطمینان دهد که دولت ایاالت متحده چنین
پروانهای را صادر خواهد کرد ،اعالم کرد که آماده است اسناد را در یک انبار عمومی بگذارد.
 .313طبق بند فرعی  0بند  3ماده سه شرح کار منضم به قرارداد ،خواهان از جمله امور دیگر ،مسئولیت موارد
زیر را به عهده داشت:
«ج) کتابخانه اطالعات پایه
 .3ممالک متحده امریکاـ پیشبینیهای الزم جهت تأسیس یک کتابخانه عمومی اطالعـات پایـه در امریکـا
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جهت تمرکز کلیه مدارک مورد تحویل ،گزارشات و اطالعات و مشخصاتی که برای برنامـه تهیـه شـده و ترتیـب
اطالعیه کتبی تأسیس کتابخانه اطالعات پایه در امریکا به خریدار بنماید.
کتابخانه عمومی اطالعات پایه توسط فروشنده جهت استفاده خریدار و شرکتکنندگان در برنامه اداره خواهد شد.
پیشبینی های الزم جهت نگهداری و حفظ دفاتر و ثبت اطالعات به شرح تـاریخهـای مربـوط بـه آن ،رونوشـت
پروندههای مکاتبات رد و بدل شده بین کلیه شرکتکنندگان در برنامه خواهد شد.
 .0ایران ـ ترتیبات الزم جهت تأسیس یک کتابخانه عمومی و اطالعات پایه در ایـران جهـت تمرکـز کلیـه
مدارک اقالم تحویلی و گزارشات و اطالعات و مشخصات تهیه شده جهت برنامه و ترتیب اطالعیه کتبی تأسیس
کتابخانه اطالعات در ایران به خریدار.
کتابخانه اطالعات پایه توسط فروشنده جهت استفاده خریدار و شرکتکنندگان در برنامه اداره خواهد شد.
تاسیس و نگهداری دفاتر ثبت زمانی اطالعات و حفظ رونوشت پروندههای تمام مکاتبـات برنامـه کـه بـین کلیـه
شرکتکنندگان رد و بدل شده.
 .1دسترسی ـ دسترسی به کتابخانه اطالعات پایه خواهان در ممالک متحده ویا ایـران در هـر وقـت معقـول
امکانپذیر خواهد بود.
 .4کتب و مطالب فنی جهت مراجعه ـ فروشنده اقدام به تهیه یک سری کتب و وسایل فنی جهت رجوع کـه
شامل مسائلی چون مهندسی ،لجستیک و ایضاً یکسری پرونده جهت میکـروفیلمهـای قابـل تشـخیص بصـری
خواهد نمود .جمع هزینه این تدارکات نبایستی از ـ 1000222/دالر تجاوز نماید.
 .0نگهداری و به روز درآوردن اطالعات ـ ترتیب حذف اطالعات بیارزش و زایـد و از کارافتـاده و جـایگزین
کردن آنها.
 .8تحویل ـ بعد از انقضای قرارداد محتویات کتابخانه عمومی اطالعات پایه در ایـران و ممالـک متحـده بـه
خریدار تسلیم خواهد شد.
دیوان داوری قانع شده است که خواهان تعهداتش را در رابطه با تأسیس کتابخانه اسناد و مدارک در ایران در
حد امکان انجام داده و فهرستهای موجودی را طبق الزامات قراردادی تحویل داده است .در مورد ادعای تحویـل
اسناد مربوط به برنامه آیبکس که توسط خواهان نگهداری میشود ،دیوان بر این نظـر اسـت کـه خواهـان ملـزم
است،طبق بند فرعی « 8هـ» بند 0ـ 3ماده سه قرارداد موجودی کتابخانه اطالعات و اسناد ایـاالت متحـده را بـه
ایران تحویل دهد .در صورتی که این امر مستلزم تحصیل پروانه صدور از دولت ایاالت متحده باشد ،خواهان ملزم
است کلیه اقدامات مقتضی جهت اخذ چنین پروانهای را به عمل آورد .بهعالوه ،دیوان به خواهان دستور مـیدهـد
که ظرف شش ماه پس از ثبت این حکم ،پیشنهاد مشخصی در مورد تحویل موجودی کتابخانه اسناد و اطالعـات
در ایاالت متحده به یک انبار عمومی ایاالت متحده ،به دیوان تسلیم دارد .پیشنهاد مزبـور بایـد همچنـین شـامل
بخشی راجع به چگونگی پرداخت هزینه تحصیل پروانه و ترتیب تحویل کتابخانه و نگهداری آن در آن انبار باشد.
 .310دیوان صالحیت خود در مورد این بخش از ادعای متقابل را محفو نگه میدارد.
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هـ) هزینهها

 .311با در نظر گرفتن ضوابط مندرج در پرونده سیلوانیا (باال ،ص 12ـ[ 10متن انگلیسی]) و موضوعات ماهوی و
شکلی پرونده حاضر ،بهویژه مبالغ ادعاها و ادعاهای متقابل و مواردی که هر دو مردود شـناخته شـدهانـد ،دیـوان
داوری بر این نظر است که هزینههای داوری هر طرف به عهده همان طرف باید باشد.
سه) حکم

 .317بنا به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حکم صادر میکند:
الف) ضمانتنامههای بانکی شماره /03314دی و /03318دی تا /03340دی صادره توسط بانـک ملـی ایـران
طبق قرارداد و اعتبارهای اسنادی شمارههـای پـی ـ  120040الـی پـی ـ  120040و پـی ـ  120048الـی پـی ـ
 120043و شماره پی ـ  120022صادره توسط چیسمنهتن در رابطه بـا ایـن قـرارداد ،موضـوعاً منتفـی هسـتند.
خوانده ،وزارت دفاع جمهوری اسالمی ایران باید کلیه درخواستهایش جهت پرداخت در رابطه با این ضمانتنامهها
را مسترد و از هرگونه مطالبه جدیدی نسبت به آن خودداری نماید .وزارت دفاع باید کلیه اقدامات الزم را به عمـل
آورد تا بانک ملی این ضمانتنامهها را لغو و چیسمنهتن بنک اعتبـارات اسـنادی را آزاد کنـد و بانـک ملـی کلیـه
درخواستهای پرداخت در رابطه با اعتبارات اسنادی فوق را مسـترد دارد و از انجـام هرگونـه درخواسـت جدیـدی
خودداری نماید.
ب) در رابطه با دادرسیهایی که خوانده ،وزارت دفاع جمهوری اسالمی ایران در دادگاه عمـومی تهـران آغـاز
نموده ،رأی دیوان این است که ادعاهایی که طبق نظر دیوان در این حکم در صالحیت دیوان داوری شناخته شده
از تاریخی که این قبیل ادعاها به صورت ادعای متقابل در دیوان به ثبت رسید ،به موجب مفاد بیانیه حل و فصـل
دعاوی از صالحیت آن دادگاه یا هر دادگاه دیگری ،خارج گردیده و کماکان خارج میباشند.
ج) خواهان ،هریس اینترنشنال تله کامیونیکیشنز اینک .ملزم است مبلغ هشتصد و سی و سه هزار و نهصـد و
چهل و نه دالر و چهل و چهار سنت ( 2110343/44دالر امریکا) به اضافه بهره ساده به نرخ  32درصد در سال (بر
مبنای  180روز) نسبت به مبلغ ـ 303330221/دالر از تاریخ اول ژانویـه  3322تـا  32دسـامبر  33[ 3323دیمـاه
 3102تا  33آذرماه  ]3182و نسبت به مبلـغ  2110343/44از دهـم دسـامبر  33[ 3323آذرمـاه  ]3182تـا تـاریخ
پرداخت این مبلغ به خوانده ،وزارت دفاع جمهوری اسالمی ایران بپردازد.
د) دیوان صالحیت خود نسبت به ادعای متقابل مربوط به تحویل اسناد مربوط به پروژه آیبکس را که توسـط
خواهان در کتابخانه اسناد و اطالعات ) (General Data Base Libraryدر ایاالت متحده نگهداری میشود،
حفظ میکند.
هـ) مابقی ادعاها و ادعاهای متقابل مردود شناخته میشوند.
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الهه ،به تاریخ  0نوامبر  3314برابر با  33آبانماه 3100
کارل ـ هاینس بوکشتیگل ـ رئیس شعبه یک
به نام خدا
محسن مصطفوی
موافق

بجز در مورد آرای صادره در پاراگرافهای  380و «324الف» راجع به ضمانتنامههای بانکی و اعتبارات اسـنادی،
حکم صادره در مورد خسارات ناشی از مطالبه وجه اعتبارات اسنادی و بجز در مورد نظرات دیـوان راجـع بـه حـق
بیمههای اجتماعی ،بهره و هزینههای داوری که قبالً نظرم را در کلیـه ایـن مـوارد در پرونـدههـای دیگـر ابـراز
داشتهام.
هوارد ام.هولتزمن

کامالً موافق با حکم ،لکن مخالف با رد هزینههای فسخ (رجوع شود به :نظر جداگانه).

پرونده شماره 855ـ شعبه سه
حکم شماره 821ـ855ـ8
خواهان :اندولبراتوریز اینکورپوریتد
خواندگان :جمهوری اسالمی ایران،شرکت تجارتی تراسـفارم ،شـرکت ایـران واالس[ ،شـرکت
سهامی] داروپخش و بنیاد مستضعفان
تاریخ3100/3/3 :
حکم
حاضران

از طرف خواهان :آقای کارل بی .بارتالومس نماینده خواهان
از طرف خواندگان :آقای محمد کریم اشراق ،نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران
آقای محمد تقی نادری ،مشاور حقوقی نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران
آقای مهدی بازون ،دستیار نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران
آقای اقبال آل آقا ،وکیل [شرکت سهامی] داروپخش
آقای مهدی جلیلوند ،آقای منوچهر لطفآور نمایندگان بنیاد مستضعفان
سایر حاضران :آقای دانیل ام .پرایس ،قائممقام نماینده رابط دولت ایاالت متحده امریکا
اول) گردش کار

 .3در تاریخ  32ژانویه  02[ 3320دیماه  ،]3182اندولبراتوریز اینکورپوریتـد («انـدو») دادخواسـت خـود را علیـه
کشور ایران (جمهوری اسالمی ایران) («ایران») شرکت تجارتی تراسـفارم («تراسـفارم») ،شـرکت ایـران واالس
(«واالس») ،شرکت سهامی داروپخش («داروپخش») و بنیاد مستضعفان («بنیاد») به ثبت رساند .اندو درخواسـت
کرد که حکمی به مبلغ  4020232/34دالر امریکا به اضافه بهره و هزینه ،علیه خواندگان صادر گردد.
 .0کلیه طرفهای مذکور بجز خواندگان ،تراسفارم و واالس ،لوایحی پیرامون کلیه جنبـههـای ایـن پرونـده
تسلیم کردند و جلسه استماعی در تاریخ  12آوریل [ 3328دهم اردیبهشتماه  ]3180برگزار شد.
دوم) صالحیت
الف) تابعیت خواهان

 .1براساس مدارک تسلیمی ،دیوان قانع شده است که اندو ،طبق تعریف بند  3ماده دو و بند  3ماده هفـت بیانیـه
حل و فصل دعاوی («بیانیه حل و فصل») ،تبعه ایاالت متحده است .اندو [خواهان] در تمام مـدت ذیـربط ،یـک

حکم شماره 811ـ811ـ8



107

شرکت ثبت شده در دلهور ،کالً متعلق به شرکت دیگری به نام ای.آی .دوپانت دو نمورس اند کامپنی («دوپانت»)
که آن هم در دلهور ثبت شده ،بوده و بیش از  02درصد از سهام شرکت اخیر به اتباع ایاالت متحده تعلـق داشـته
است .در دسامبر  ،3320نام خواهان به «دوپانت فارماسوتیکالز اینکورپوریتد» ،تغییر یافت و در سال  3321کـه در
دوپانت ،شرکت مادر خود ،ادغام گردید ،موجودیت خود را بهعنوان یک شرکت مستقل از دست داد.
 .7ادعاهایی که خواهان نزد دیوان طرح کرده ،مبتنی بر فروشهایی است که توسط شرکت تابعـه مکزیکـی
آن به نام لبراتوریز اندو دو مکزیکو ،اس .ا («اندومکزیکو») صورت گرفته است .دیوان به این نتیجه رسیده اسـت
که مدارک تسلیمی ثابت میکند که خواهان از تاریخ بروز ادعـا تـا  33ژانویـه  03[ 3323دیمـاه  ،]3103مالـک
مستمر  33/3درصد سهام اندومکزیکو بوده و باقیمانده سهام ،متعلق به نمایندگان خواهـان بـوده اسـت .بـر ایـن
اساس ،دیوان نتیجه میگیرد که ادعاهای غیرمستقیم خواهان که در مطالبات ادعایی اندومکزیکو مبتنی اسـت ،در
حیطه صالحیت دیوان میباشد.
ب) تابعیت خواندگان

 .1به موجب بیانیه حل و فصل ،فقط دعاوی اتباع ایاالت متحده علیه «ایران» در حیطه صـالحیت دیـوان قـرار
میگیرد .طبق بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصل« :ایران» یعنی دولت ایران و هر نـوع سـازمان فرعـی سیاسـی
ایران و هر نوع مؤسسه ،واحد و تشکیالتی که به وسیله دولت ایران ویا سازمانهـای سیاسـی فرعـی آن کنتـرل
میشود .بی تردید ،ایران ،آنطور که خواهان اسم برده خود دولت ایران و مشمول تعریف فوق است.
 .0خواندگان ،مخالف این اظهارات خواهان هستند که ایران کنترل شرکتهای ایرانـی واالس و تراسـفارم را
که قبالً دو شرکت خصوصی بوده و حسب ادعا مسئول مستقیم این دعاوی میباشند ،به دست گرفت و ابتدا آنها
را در اختیار بنیاد و سپس تحت کنترل داروپخش قرار دارد .بنابراین ،دیوان باید تصمیم بگیرد که آیا این خواندگان
دیگر نیز مشمول تعریف «ایران» در بیانیه حل و فصل میشوند یا خیر.
 .3داروپخش

 .4به نظر دیوان این امر به ثبوت رسیده است که داروپخش یک «واحد» یا «تشکیالت» متعلـق بـه ایـران ،بـه
مفهوم بیانیه حل و فصل می باشد .اساسنامه داروپخش طی یک «الیحه قانونی» بـه سرپرسـتی وزارت بهـداری،
تدوین گردیده و طبق ماده  0آن ،سرمایه داروپخش کامالً «متعلق به دولت جمهوری اسالمی ایـران» مـیباشـد.
ماده  8اساسنامه مذکور حاکی است که این «شرکت وابسته به وزارت بهداری است» .داروپخش این مسأله را کـه
یک واحد دولتی است ،انکار نمیکند .بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد که داروپخش از لحا صـالحیتی بـهدرسـتی
مشمول تعریف «ایران» میگردد.
 .0بنیاد

 .1دیوان قبالً نظر داده است که بنیاد یک تشکیالت دولتی ایران و مشمول صالحیت دیوان است (ص  13قـرار
اعدادی شماره 03ـ314ـ 3مورخ  32سپتامبر  08[ 3320شهریورماه  ]3184صـادره در پرونـده هایـت اینترنشـنال
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کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایران .همچنین رجوع شود به :ص  32حکم شماره 3ــ12/013ــ 002مـورخ 33
آوریل  00[ 3328فروردینماه  ]3180صادره در پرونده فورموست تهران ،اینکورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران).
در اسناد موجود در این پرونده مطلبی وجود ندارد که باعث شود دیوان در موضع خود تجدیدنظر نماید.
 .1تراسفارم و واالس

 .3خواهان یک یا هـر دو شـرکت خصوصـی ایرانـی[ ،یعنـی] تراسـفارم و واالس را بـهعنـوان طـرف مسـتقیم
موافقتنامهای که در اینجا مطرح است ،معرفی مینماید .خواهان مدعی است که دو شرکت مزبور تا چند ماه پـس
از ملی شدن تحت کنترل بنیاد بوده و سپس در اختیار داروپخش قرار گرفتند .بدان دلیل ،خواهان ادعا میکند کـه
تراسفارم و واالس واحدهای تحت کنترل بوده و [بنابراین] مشمول صالحیت دیوان میباشند.
 .31از مدارک موجود چنین پیدا است که هم تراسفارم و هم واالس تا زمان انقالب اسالمی در ایران ،متعلق
به سه برادر ایرانی به نامهای بدیع اهلل ،خلیل و حبیب اخوان بوده است .برادران اخوان ظاهراً در سال  3323کشور
را ترک گفتهاند .در تاریخ پنجم اوت  34[ 3323مردادماه  ،]3102دادستان کل انقالب ایران طـی دسـتور شـماره
 32080خطاب به بنیاد متذکر شد:
نظر به اینکه آقایان بدیع اهلل اخوان ،خلیل اخوان و حبیب اخوان ،سهامداران شرکت ایران واالس (آی .بـی.آی)،
به علت اختالس ،فساد و همکاری با جوامع مشترک بهایی و صهیونیستی از کشور فرار کردهاند ،خواهشمند اسـت
ترتیبی فراهم آورند که اموال آنها تا صدور دستور دادگاه ،سرپرستی شود.
 .33پنج ماده بعد ،بنیاد طی نامه مورخ  01دسـامبر [ 3323دوم دیمـاه  ]3102بـا اشـاره بـه دسـتور شـماره
 32080مورخ پنجم اوت  34[ 3323مردادماه  ]3102به وزارت بهداری نوشت که چون «بنیاد قـادر بـه مـدیریت
شرکتهای دارویی نیست ،خواهشمند است ترتیبات الزم را جهت سرپرستی و تحویل شرکتهـای مزبـور فـراهم
آورند».
 .30پیرو درخواست بنیاد ،وزارت بهداری دستور شماره  82/0302مورخ دوم ژانویه  30[ 3322دیمـاه ]3102
را صادر و با عطف به نامه مورخ  01دسامبر [ 3323دوم دیمـاه  ]3102بنیـاد ،بـه دکتـر نیلفروشـان ،مـدیرعامل
داروپخش ،دستور داد تا «اقدام مقتضی جهت تحویل» شرکتهای مزبور به عمل آورد .تحویـل ایـن شـرکتهـا،
طبق دستور مورخ  02ژانویه [ 3322هفتم بهمنماه  ]3102دادگاه انقالب اسالمی تهـران کـه بنـا بـر آن حقـوق
مدیران سابق بعضی از شـرکتهـای دارویـی ،منجملـه واالس و تراسـفارم لغـو گردیـد ،صـورت گرفـت و دکتـر
نیلفروشان ،مدیرعامل داروپخش ،جانشین مدیران مزبور گردید.
 .31باالخره در یک آگهی که در  33اکتبر  33[ 3322مهرمـاه  ]3103در روزنامـه رسـمی کشـور ایـران درج
گردید ،اعالم شد که «به موجب» نامه مورخ  01دسـامبر [ 3323دوم دیمـاه  ]3102بنیـاد و دسـتور مـورخ دوم
ژانویه  30[ 3322دیماه  ]3102وزارت بهداری ،دکتر نیلفروشان به سمت مدیریت واالس منصوب شده است.
 .37در برخی از مدارک فوق که نشاندهنده کنترل ایران بر شرکتهای دارویـی متعلـق بـه بـرادران اخـوان
است ،بدون آنکه اشاره صریحی به تراسفارم شود ،از واالس یاد شده است .لکن خواهان مدعی است کـه نقـل و
انتقاالت مندرج در اسناد فوق آشکارا تراسفارم را نیز در بر میگیرد.

حکم شماره 811ـ811ـ8



109

 .31به گفته خواهان ،به دو دلیل در این مدارک اشاره صریح به تراسفارم نشـده اسـت .اول ،خواهـان اظهـار
میدارد که دو شرکت مذکور ،به صورت یک واحد تشکیل یافته و عمل میکردند و با آنکه واالس و تراسـفارم از
نظر فنی دو شرکت مستقل بودند ،ولی دفاتر مشترکی داشتند و امورشان را پرسنل واحدی اداره میکرد .بنـابراین،
خواهان استدالل میکند که این دو شرکت عمالً حکـم شـرکت واحـدی را داشـتند و اشـاراتی کـه در مـدارک و
دستورات به واالس میشد ،شامل تراسفارم نیز میگردید .دوم ،خواهان مدعی است که در اوایـل سـال  3322بـه
اطالع وی رسید که تراسفارم رسماً در واالس ادغام گشته و ظاهراً قبل از نقل و انتقاالتی که طی آن دولت ایران
کنترل شرکتهای مزبور را به دست گرفت ،موجودیت مستقل شرکت تراسفارم از بین رفته است .آقـای دیویـد ا.
آلتمن که در مدت ذیربط «مدیر منطقه خاور دور» اندو بوده ،اظهار میدارد که به وی اطالع داده شده که استفاده
از اسم تراسفارم ،صرفاً به این دلیل ادامه یافته بود که امتیاز و پروانه ثبت محصوالت دارویی از وزارت بهداری بـه
این نام گرفته شده بود.
 .30سایر مدارک موجود در پرونده اظهارات خواهان را دایر بر ایـنکـه دو شـرکت ادغـام گشـته و تراسـفارم
بهعنوان یک واحد مستقل از بین رفته ،رد میکند .داروپخش تعدادی مدرک مربوط به شرکتهـا را تسـلیم کـرده
که نشان میدهد در خالل ماههایی که بالفاصله بعد از آنها نخستین دستور بنیـاد بـرای کنتـرل امـوال بـرادران
اخوان صادر شد ،تراسفارم و واالس مجامع صـاحبان سـهام و هیـأت مـدیره را بـهطـور جداگانـه تشـکیل داده و
صورتجسات مجزایی در روزنامه رسمی منتشر کرده بودند .معالوصف ،چنین پیدا است که داروپخش عمالً واالس
و تراسفارم را در حکم یک [شرکت] واحد تلقی میکرده است .دلیل این مطلب آن است که با آنکه اندو فقـط بـا
تراسفارم معامله میکرده ،ولی دکتر نیلفروشان در تلکسی که در تاریخ  30ژانویه  00[ 3322دیماه  ]3102به اندو
مخابره کرده ،متذکر شده است که «وزارت بهداری [ایران] کلیه امور مدیریت مربوط به [شرکت ایـران واالس] را
به داروپخش محول کرده ...لطفاً امکانات خود را برای ادامه معامالت و نیز همکاری با داروپخش روشن نمایید .با
احترام دکتر نیلفروشان .مدیرعامل» (خط تأکید اضافه شده است).
 .34دیوان نتیجه میگیرد که چه این شرکتها در واقع ادغام گردیده و چه با همـاهنگی نزدیکـی اداره شـده
باشند ،مدارک مورد استناد (رجوع شود به :بندهای  32تا  31باال) هم بایـد شـامل تراسـفارم و هـم واالس تلقـی
شوند.
 .31اظهارات بنیاد و داروپخش مؤید این نتیجهگیری است .داروپخش نیز موافـق اسـت کـه مـدارک مسـتند
حاکی از آن است که هر دو شرکت مذکور مشمول تصویبنامههای دولتی بودند ،لکن مدعی است که انتقال مسلم
تراسفارم و واالس به دکتر نیلفروشان ،مدیرعامل داروپخش ،کنتـرل واالس یـا تراسـفارم را بـه داروپخـش نـداد.
داروپخش استدالل میکند که چون دکتر نیلفروشان «فرد امینی» بود کنترل شرکتهای مزبـور (و چنـد شـرکت
دیگر) به شخص نامبرده محول گردید ،بدون آنکه این کار با سمت وی بهعنوان مدیرعامل داروپخـش ارتبـاطی
داشته باشد.
 .33اینکه آقای نیلفروشان شخصاً یا بهعنوان مدیرعامل داروپخش ،تراسفارم را کنتـرل مـینمـوده ،از نظـر
صالحیتی واجد اهمیت نیست .در هریک از آن دو صورت وی بـه موجـب اختیـاری کـه وزارت بهـداری بـه وی
تفویض کرده بود ،عمل میکرده است .بنابراین ،هر دو شرکت واالس و تراسفارم ،واحدهای تحـت کنتـرل ایـران
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بوده و مشمول صالحیت دیوان میباشند.
 .01باالخره روشن است که دعاوی مطروح در این پرونده ،ناشی از بدهی یا قرارداد بوده و در نتیجه طبق بند
 3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی در حیطه صالحیت دیوان قرار دارند.
سوم) ماهیت
الف) سابقه امر

 .03از سوابق موجود در دیوان چنین پیدا است که خواهان در  30مارس  04[ 3380اسفندماه  ،]3140تراسفارم را
که در آن موقع یک شرکت خصوصی ایرانی توزیع محصوالت دارویی بود ،بهعنوان توزیعکننده انحصاری اندو در
ایران انتخاب کرد.
با آنکه هیچ مدرک خاصی دال بر تمدید موافقتنامه توزیع پس از انقضای دوران پنج ساله اولیه وجـود نـدارد،
معذلک روشن است که حداقل تا سال  3322نوعی رابطه مداوم بین طرفین برقرار بوده است .در سـال  ،3322یـا
به موجب این موافقتنامه ویا مستقل از آن ،اندو و تراسفارم ،موافقتنامهای برای خرید و فروش پارهای محصـوالت
دارویی منعقد کردند و این موافقتنامه اخیر است که موضوع اختالف در این پرونده میباشد.
 .00طبق شهادتنامه آقای آلتمن ،در اوایل سال  ،3322تراسفارم و اندو ،راجع به سفارش دو محصول دارویـی
به نام «مسوپین ) »(Mesopinو «وایفورت ) »(Vifortمذاکراتی را شروع کردند .در مارس  ،3322طـرفین در
مورد مقدار و قیمت محصوالتی که قرار بود عرضه شود ،به توافق (ظاهراً شفاهی) رسیدند .بعد از آن ،اندو نامـهای
به تاریخ  30مارس  04[ 3322اسفندماه  ]3108همراه با یک فقره فاکتور انـدومکزیکو ،شـرکت فرعـی مکزیکـی
خواهان ،به آقای بدیع اهلل اخوان در تراسفارم فرستاد .در فاکتور مذکور پیشـنهاد فـروش مسـوپین و وایفـورت بـه
مقادیر و قیمتهای زیر داده شده بود:
 002/222واحد ( 4اونسی) شربت مسوپین ـ 3200222/دالر،
 002/222واحد ( 4اونسی) شربت مسوپین پی .دی .ـ 3220022/دالر،
 022/222واحد ( 30سانتی مترمکعبی) قطره وایفورت ـ 3000222/دالر،
 10/222واحد (یکصد عددی) قرص مسوپین ـ 110002/دالر،
 10/222واحد (یکصد عددی) قرص مسوپین ـ 110002/دالر،
جمع ـ.0230222/
قیمتهای فوق برحسب قیمت «فوب مکزیکو سیتی» و بدون [احتساب] هزینههـای ارسـال و کرایـه حمـل
دریایی بود .همانطور که در صنعت [داروسازی] معمول است در صورتحسابها قید شده بود ،معادل ده درصد هر
قلم از کاالی سفارشی بهعنوان مسطوره و مجانی خواهد بود.
 .01آقای اخوان بعد از دریافت فاکتور ،تلکسی در تاریخ  12آوریل [ 3322دهم فروردینماه  ]3102بـه آقـای
آلتمن مخابره کرده و طی آن متذکر شد که «پس از زحمات و هزینههای فراوان» ،مقامات ایرانی بـا وارد کـردن
این داروها از مکزیک موافقت کردهاند .آقای اخوان همچنین اظهار داشت که:
وزارت بهداری مرتباً فشار میآورد که «وایفورت» و «مسـوپین» را فـوراً وارد نمـاییم .خواهشـمند اسـت بـه
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مکزیک اطالع دهید که در تولید «قطره وایفورت» و شربت مسوپین تسریع کرده و نصف تمام سفارش وایفـورت
و یک چهارم قرصهای مسوپین را فوراً ارسال دارند .حمل به دفعات نیز اشکال ندارد .به زودی شماره ثبت بانکی
را تأیید خواهیم کرد.
 .07آقای اخوان حسب الوعده در ششم مه  38[ 3322اردیبهشتماه  ]3102شماره ثبت بانکی را با اشاره بـه
«فاکتور ارسالی شما برای مسوپین و قطره وایفورت» داد .در نامه از محموله به نام «سفارش  »23یاد و درخواست
شده که از آن پس «سفارش  »23و شماره ثبت بانکی در کلیه اسناد ذکر شود.
 .01آقای آلتمن در نامه مورخ دوم ژوئن  30[ 3322خردادماه  ،]3102وصـول شـماره ثبـت بـانکی و شـماره
سفارش را تأیید و اضافه نمود که کارمزد سـفارش  23طبـق شـرایط منـدرج در نامـه مـورخ  03مـه 13[ 3320
اردیبهشتماه  ]3104پرداخت خواهد شد ،بدین معنا که «کارمزد سفارشات تا مبلغ ـ 0020222/دالر 12 ،درصـد و
مازاد بر آن  00درصد خواهد بود» .در نامه همچنین قید شده بود که برنامه تولید نیز در دست تنظیم و «حمل کل
سفارش و محموله اول» به شرح زیر تعیین شده است:
تعداد واحد
محموله اول
کل سفارش
شربت مسوپین ( 302میلی گرمی)
820222
0020222
فروش
80222
000222
مسطوره
شربت مسوپین پی.بی ( 302میلی گرمی)
820222
0020222
فروش
80222
000222
مسطوره
قرص مسوپین (یکصد واحدی)
30222
100222
فروش
322
10022
مسطوره
قرص مسوپین پی.بی (یکصد واحدی)
30222
100222
فروش
322
10022
مسطوره
قطره وایفورت ( 30میلیگرمی)
3220222
0220222
فروش
320222
020222
مسطوره
ارقام مندرج در ستون کل سفارش ،برابر با ارقام مندرج در فاکتور و ارقام محموله اول معادل ارقامی است کـه
در تلکس مورخ  12آوریل [ 3322دهم اردیبهشتماه  ]3102تراسفارم برای حمل فوری نصف [سفارش] وایفورت
و یک چهارم [سفارش] قرص مسوپین درخواست شده بود .عالوه بر آن ،یک چهارم [سفارش] شربت مسوپین نیز
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جزء محموله بود.
 .00اندومکزیکو طی نامه مورخ  12اکتبر [ 3322هشتم آبانماه  ]3102به تراسفارم اطالع داد که سفارش 23
در هفتم اکتبر  30[ 3322مهرماه  ]3102حمل شده است و به دنبال آن ،صورتحساب شماره  32320را مشتمل بر
صورت کاالی حمل شده (به مقادیر مندرج در نامه مـورخ دوم ژوئـن  30/3322خردادمـاه  ]3102بـه مبلـغ کـل
ـ 3220322/دالر امریکا ارسال نمود .کلیه طرفها قبول دارند که کاال واصل و صورتحساب پرداخت شده است.
 .04اندومکزیکو در  32دسامبر  02[ 3322آذرماه  ]3102به تراسفارم اطالع داد که محموله دوم سـفارش 23
در تاریخ  03نوامبر [ 3322هشتم آذرماه  ]3102حمل شده است .طی این محموله که طبق صورتحسـاب شـماره
 33222که همراه با اجناس فرستاده شد و مبلغ کل آن  3800302/82دالر بود ،تقریبـاً تمـام آنچـه کـه از مقـدار
[سفارش] شربت و قرص مسوپین پی.بی .باقی مانده بود ،ارسال گردیـد .بعـداً انـدومکزیکو صورتحسـاب شـماره
 30040مورخ  30دسامبر  04[ 3322آذرماه  ]3108را به مبلغ  000032/32دالر بابت هزینـه حمـل محمولـه دوم
برای تراسفارم ارسال داشت.
 .01محموله مذکور موقتاً به مقصد جیبوتی حمل گردید ،ولی تراسفارم سرانجام ترتیب حمل آن را به وسـیله
کشتی دیگری فراهم آورد و محموله مزبور قبل از  33اوت  02[ 3323مردادماه  ]3102به تهران رسید و تراسفارم
در همان تاریخ ورود محموله را به اندو اطالع داد .تراسفارم هرگز چیزی بابت بهای اجناس محموله دوم یا هزینـه
حمل آن پرداخت نکرد.
 .03آقای آلتمن در تاریخ پنجم ژانویه  30[ 3323دیماه  ]3102یا مقارن آن ،با آقایان بدیع و خلیـل اخـوان،
ظاهراً در ایاالت متحده مالقات کرد .بعد از آن آقای آلتمن تلکس زیر را در  30ژانویه  00[ 3323دیمـاه ]3102
به آقای بدیع اخوان مخابره نمود:
طبق مذاکراتی که داشتیم خواهشمند است برای ارسال محموله سوم از مکزیک یـک فقـره اعتبـــار اسنــــادی
غیرقابل برگشت  302روزه به مبلغ ـ 0220222/دالر امریکا که به تأیید یک بانک امریکایی رسیده باشـد ،افتتـاح
نمایند .اندومکزیکو بهره آن را تا میزان  30درصد در سال پرداخت خواهد کرد.
محصوالت ارسالی به شرح زیر است:
 30822ـ  210048/20 = 380220دالر
وایفورت
قرص مسوپین پی.بی 00028 .ـ  040422/32 = 000202دالر
 320432ـ  3030423 = 3240322دالر
شربت مسوپین
 400024/32دالر
هزینه حمل
ـ 0220222/دالر
پاسخ سریع شما راجع به ترتیب حمل ،موجب امتنان خواهد بود.
 .11پیرو [تلکس مذکور] ،آقای آلتمن در تاریخ  12ژانویه [ 3323دهم بهمنماه  ]3102نامهای تحـت عنـوان
«سفارش  »23به برادران اخوان مخابره کرده و طی آن متذکر شد که:
کل سفارش شما تولید شده است .دو ( )0محموله به مقصد بندر خرمشـهر ارسـال شـده ....محمولـه سـوم ،طبـق
توافق ،بعد از دریافت اعتبار اسنادی شما به مبلغ ـ 0220222/دالر حمل خواهد گردید.
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 .13اعتبار اسنادی که برای محموله سوم درخواست شده بود ،بالفاصله ارسال نگردید .آقای آلـتمن در تـاریخ
 02فوریه [ 3323اول اسفندماه  ]3102تلکسی به آقای اخوان (به آدرسـی در سـوئیس) مخـابره کـرد و در مـورد
«برنامه مربوط به محموله سوم» تراسفارم اطالعاتی خواست .در پاسخ آن آقای اخوان در  01فوریه [ 3323چهارم
اسفندماه  ،]3102تلکسی (از سوئیس) مخابره نموده ،متذکر شد که در مورد «محموله سوم :پـس از عـادی شـدن
اوضاع ،مراتب فوراً به اطالع شما خواهد رسید» .در  03مارس [ 3323نهم فروردینماه  ]3102آقای آلتمن مجـدداً
تلکسی به «بدیع اخوان یا خلیل اخوان» (به آدرس آنها در تهران) مخابره کرده و متذکر گردیـد کـه «یـک مـاه
است خبری از شما دریافت نکردهام .خواهشمند است اینجانب را از وضـع کـار خـود مطلـع فرماییـد» .در تلکـس
مذکور خاطرنشان شده بود که محموله دوم به مقصد جیبوتی فرستاده شده و پیشنهاد شده بود که برادران اخـوان
ترتیب حمل آن را به وسیله دیگری بدهند (که همانطور که در باال گفته شد ،این کار انجام گرفت) .آقای آلـتمن
اضافه نمود که« :چه موقع انتظار دارید محموله سوم ارسالی از مکزیک را تحویل بگیرید عالقهمندم که راجع به
[این] موضوع با شما صحبت کنم».
 .10این آخرین سندی است که در مورد تماس بین اندو و برادران اخوان وجود دارد .ظاهراً برادران اخـوان در
تابستان  3323ایران را ترک کردند .در تـاریخ ششـم ژانویـه  38[ 3322دیمـاه  ]3102بالفاصـله بعـد از آنکـه
تراسفارم تحت کنترل داروپخش قرار گرفت ،آقـای محـدث« ،مـدیرعامل» جدیـد ،در نامـهای بـه انـدو نوشـت:
«صاحبان و مدیران جدید این شرکت» مایلند که روابط بازرگانی خود را با اندو توسعه دهند .دکتر نیلفروشان طـی
تلکس مورخ  02ژانویه [ 3322هفتم بهمنماه  ]3102از اندو درخواست کرده که «بههیچوجه نبایـد وجهـی بابـت
کارمزد ،تخفیف ،نمونه جنس و هرگونه فوقالعاده مورد توافق دیگر و غیره به آقایان بدیع و خلیل اخوان ،مالکـان
قبلی [این شرکت] پرداخت شود وگرنه عالوه بر قطع مراودات بازرگانی ،مطالبات معوقه شما نیز پرداخت نخواهـد
شد» .بهعالوه ،در تلکس مذکور اطالعاتی هم در مورد هرگونه کارمزدی کـه قـبالً بـه بـرادران اخـوان پرداخـت
گردیده بود ،خواسته و دستور داده شده بود کلیه پرداختهای آتی به داروپخش انجام گیرد.
 .11روز بعد ،یعنی در  02ژانویه [ 3322هشتم بهمنماه  ]3102آقای آلتمن به دکتـر نیلفروشـان نوشـت کـه
«اندو عالقهمند است که به کار خود در ایران ادامه داده و با داروپخش همکاری نماید» .آقای آلتمن اضـافه کـرد
که با توجه به اینکه واالس (و تراسفارم) تحت کنترل داروپخش میباشد «خاطرنشان میسازد که شرکت ایـران
واالس بدهیهای معوقه قابل مالحظهای به اندو داشته و هنوز سفارشاتی تحت شـماره ثبتـی 02002420224/02
بانک تهران ،در انبارهای ما دارد» .به دنبال آن اضافه شده بود که «خواهشمند اسـت تـاریخ تصـفیه بـدهیهـای
مزبور و سفارش مربوط به محصوالتی را که در انبار است ،اطالع دهند» .در سوابق امر هیچگونه پاسخ مسـتقیمی
از طرف داروپخش به این تلکس وجود ندارد.
 .17آخرین مکاتبه مربوط به این موضوع که در پرونده دیده میشود ،نامهای است به امضای آرتورو فونسـکو
ا ،.مدیرعامل اندومکزیکو که در تاریخ  01آوریل [ 3323سوم اردیبهشتماه  ]3182برای داروپخش ارسال و در آن
قید شده است که:
به منظور تجدید معامالت تجاری فیمابین در آینده نزدیک ،به پیوست صورتحساب مشـروح شـرکت تجـاری
تراسفارم ایفاد میگردد.
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همانطور که مالحظه میشود ،تراسفارم هنوز مبلغ  220303/08دالر به اضافه  220221/22دالر دیگـر بابـت
محصوالتی که مخصوصاً برای آن شرکت تولید شده و در سال گذشته مجبور شـدیم آنهـا را بـه یـک مؤسسـه
خیریه بدهیم ،به این شرکت بدهکار است .از مشکالت و هزینه انبارداری طوالنی محصوالت مزبـور سـخنی بـه
میان نمیآوریم.
باعث امتنان خواهد بود که در مورد بدهی مذکور با ما تماس حاصل فرمایید تا بتوانیم با تصفیه آن به روابـط
بازرگانی فیمابین ادامه دهیم.
«صورتحساب مشروح» مذکور به شرح زیر است:
شرکت تجارتی تراسفارم
تهران ،ایران
 00آوریل  3323برابر دوم اردیبهشتماه 3182
صورتحسابهای پرداخت نشده
دالر امریکا
 3330008/02دالر
 3800302/82دالر
33222
000032/32
30040
برگهای بستانکاری
 820121/02دالر
30340
 3330232/20دالر
 020231/00دالر
30348
 220303/08دالر
جمع
رونوشت صورتحسابهای مذکور و برگهای بستانکاری پیوست این صورتحساب است.

1

ب) ادعای مربوط به پرداخت بهای محموله دوم از سفارش 13

 .11دیوان با این گفته خواهان موافق است که آنچه که در باال ذکر گردید مشعر بر آن است که تراسفارم کاالی
مندرج در صورتحساب شماره  33222مورخ ششم نوامبر  30[ 3322آبانماه ( ]3102محموله دوم) را دریافت کرده
است.
 .10لکن داروپخش این ادعا را که تمام مبلغ صورتحساب هنوز پرداخت نشـده اسـت ،انکـار کـرده و اظهـار
میدارد که از مبلغ صورتحساب باید کارمزد فروش کسر گردد .در قرارداد فروش در مورد هر سفارش ،صـراحتاً 12
درصد کارمزد تا  0020222دالر اول صورتحساب و نسبت به مازاد آن مبلغ  00درصد کارمزد تعیین گردیده اسـت.
 .1صورتحساب مذکور و پیوستهای آن را داروپخش به دیوان تسلیم کرده ،ولی آنها را فقط همراه با متن فارسـی الیحـه داده بـود و
مدارک مزبور به متن انگلیسی الیحه پیوست نبود .در نتیجه ،هنگامی که در جلسه استماع ،توجه وکیل خواهان بـه آنهـا جلـب گردیـد،
نامبرده متذکر شد که وی قبالً اطالعی از آنها نداشته است».
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داروپخش در تأیید [این گفته] به نامه  01آوریل [ 3323سوم اردیبهشتماه  ]3182اندومکزیکو اشاره میکنـد کـه
همراه آن شرکت اخیرالذکر «صورتحساب مشروح شرکت تجارتی تراسفارم» را ارسال داشته است (رجوع شود به:
بند  14باال) .اندومکزیکو در نامه مذکور متذکر شده کـه «تراسـفارم هنـوز مبلـغ  220303/08دالر امریکـا [بابـت
محموله دوم] به اضافه  220211/22دالر امریکا بابت محصول تولید شده [محموله سوم] بدهکار است» .همانطور
که از صورتحساب ضمیمه برمیآید ،اندومکزیکو مانده طلب خود از تراسـفارم بابـت محمولـه دوم را 220303/08
دالر ذکر کرده و آن را با کسر مبلغ  232،333/20دالر امریکا بابت «دو برگ بستانکار» تراسفارم به شـمارههـای
 30340و  30348مورخ  13دسامبر [ 3322دهم دیماه  ]3102از مبلغ کـل صورتحسـاب بـالغ بـر 3330008/02
دالر امریکا به دست آورده است .خواندگان اظهار میدارند که ارقام بستانکار مذکور ،عبارت از کارمزد دو محمولـه
است.
 .14با اینکه وکیل خواهان در جلسه استماع نتوانست توضیح دیگری درباره منشأ یا منظور ارقام بسـتانکاری
فوق بدهد ،ولی قبول کرد چون ارقام مزبور تقریباً با ضابطه قـرارداد در مـورد [کـارمزد] محمولـههـای اول و دوم
تطبیق میکند ،محتمالً ارقام مذکور عبارت از کارمزدی است که بابت آن دو محموله قابل پرداخت میباشد.
 .11به نظر دیوان ،منشأ این ارقام بستانکاری هرچه باشد ،کامالً پیدا است که انـدومکزیکو در دسـامبر 3322
این ارقام را تهیه کرده و ظاهراً آن شرکت در سال  3323تقلیل طلب خود بابت صورتحسابهای شماره  33222و
 30040به میزان  220303/83دالر امریکا را موجه میدانسته است .بنابراین ،دیوان نتیجه میگیـرد کـه تراسـفارم
مبلغ  220303/08دالر امریکا بابت مانده [بهای] کاالی محموله دوم به خواهان بدهکار است.
ج) ادعای مربوط به پرداخت بهای باقیمانده کاالیی که برای سفارش  13تولید شده

 .13قسمت دوم ادعا مبتنی بر این است که خوانده باقیمانده کاالیی را که جهت سـفارش  23تولیـد شـده بـود،
تحویل نگرفته و بهای آنها را پرداخت نکرده است .همانطور که در باال گفته شد ،فـاکتور سـفارش  ،23شـامل
مقادیر معینی کاال بود که قیمت فاکتور شده آن کالً به ـ 0230222/دالر امریکا بالغ میگردیـد .در محمولـههـای
اول و دوم ،کاالهایی به ترتیب به ارزش کل ـ 3220322/دالر امریکا و  3800302/82دالر امریکا بـرای تراسـفارم
ارسال گردید و قرار شد مانده صورتحساب به مبلغ  0140343/42دالر امریکا بابت بهای بقیـه کاالهـا پرداخـت و
کاالها ارسال شود .ولی به نظر میرسد که آقای آلتمن و برادران اخوان موافقت کردند کـه مانـده قابـل پرداخـت
بابت محموله سوم را تا حدودی تعدیل نموده و ارزش واقعی محموله سوم را به  0020430/20دالر امریکا برسانند
که با احتساب هزینه حمل به  0220222دالر امریکا بالغ گردد .ظاهراً در این مورد نیز موافقت گردیـد کـه پـس از
آنکه اندو اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت  302روزه به مبلغ  0220222دالر امریکـا را کـه بـه تأییـد یـک بانـک
امریکایی رسیده باشد ،دریافت نماید ،محموله سوم ارسال شود.
 .71به دالیلی که روشن نشده است ،مقادیر واقعی محصوالتی که (طبق صورتحسـاب ضـمیمه دادخواسـت)
آماده حمل بود ،مختصری با مقادیر مندرج در تلکس مورخ  30ژانویه  00[ 3323دیماه ( ]3102رجـوع شـود بـه:
بند  03باال) تفاوت داشت .در نتیجه این اختالف کل مبلغ مورد ادعا یعنی  0020201/08دالر امریکا کمی بیشتـر
از رقم مندرج در تلکس  30ژانویه  00[ 3323دیماه  ]3102است .با این وصف ،بـاز  20222دالر کـمتـر از مبلـغ
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مذکور در فاکتور اصلی میباشد .دلیل این اختالف کوچک هرچه باشد ،هیچیک از خواندگان این اختالف بـا مبلـغ
مندرج در قرارداد را بهعنوان عذر تراسفارم برای تحویل نگرفتن کاالها ذکر نکرده است.
 .73علیرغم درخواستهای مکرر ،تراسفارم هیچگاه دستور حمل کاال را صـادر نکـرد .سـرانجام حسـب ادعـا
اندومکزیکو در آوریل « 3322محموله سوم» را به یک مؤسسه خیریه بهداری دولت مکزیک اهدا کرد.
 .70نخستین دفاع داروپخش در قبال عدم پرداخت بهای کاالی سفارشی برای محموله سـوم ،آن اسـت کـه
وی طبق قرارداد بههیچوجه تعهدی نداشت که محموله سوم را تحویل گیرد ،بلکه مختار بود کـه بقیـه اجنـاس را
سفارش بدهد یا از آن صرفنظر کند .داروپخش مدعی است که تراسفارم «حـق داشـت کـه بقیـه سـفارش  23را
تحویل بگیرد یا رد کند و در این مورد هیچگونه الزام و تعهد قانونی و قضایی نداشت».
 .71لکن از سوابق پرونده روشن است که فاکتوری که اساس قرارداد را تشکیل میداد ،پیشنهاد واحدی بـوده
و قبول آن قراردادی برای کل مبلغ به وجود آورده است .کل سفارش ،موسوم به سفارش  23تراسـفارم بـود و در
مکاتبات طرفین همواره با این عنوان به آن اشاره شده است .در نامه اندو مـورخ دوم ژوئـن  30[ 3322خردادمـاه
 ]3102به تراسفارم ،مقادیر درخواستی برای محموله اول و مقادیر «کل سفارش» مشخصاً ذکر شده است .با توجه
به این اسناد و این واقعیت که تراسفارم اجرای بخش اول سفارش  23را قبول نموده ،دیوان نتیجه مـیگیـرد کـه
برای کلیه مبلغ مندرج در فاکتور ،یک قرارداد الزامآور وجود داشته است.
 .77بهعالوه ،خواندگان ادعا میکنند که تراسفارم تعهـدی بـرای پرداخـت مبلـغ مـورد ادعـا نداشـت؛ چـون
صورتحساب تسلیمی خواهان ناقص بود و اسم کشتی حامل کاال ذکر نشده بود .خوانـدگان اظهـار مـیدارنـد کـه
چنین صورتحساب «ساختگی» نمیتواند مبنای تعهدی برای پرداخت قرار گیرد.
 .71لکن برای دیوان روشن است که ادعای مربوط به محموله سوم ،مبتنی بر صورتحساب کاالی حمل شده
نیست ،بلکه ادعایی است مبتنی بر نقض تعهد قراردادی برای تحویل گرفتن کاال .نظر به آنکه تراسفارم هیچگـاه
کاال را قبول نکرد و کاال نیز هرگز حمل نشد .این واقعیت که صورتحساب ناقص است ،بهسادگی نشان مـیدهـد
که کاال حمل نشده است.
 .70به نظر دیوان ،در واقع دفاع خواندگان به منزله تکذیب آمادگی انـدو بـرای اجـرای کامـل سـهم خـود از
قرارداد است ،به این معنا که کاالهایی را که وی اکنون وجه آنها را مطالبه میکند ،اصالً تولید نکرده است .لکن
در جلسه مورخ پنجم ژانویه ( 3323که [تشکیل آن] در نامه مورخ  12ژانویه  / 3323دهم بهمنمـاه  3102تأییـد
گردیده) ،اندو در حضور برادران اخوان ،تأیید نمود که «تمام سفارش ساخته شده است» .اندو اظهار نمـود کـه وی
در آن موقع آمادگی حمل کاال را داشت و بارها به مدیران جدید تراسفارم خاطرنشان ساخته بود که اجناس در انبار
وی نگاهداری شده و آماده حمل فوری می باشند .به نظر میرسد کـه صورتحسـاب اجنـاس طبـق روال معمـول
تجاری ،قبل از حمل تهیه شده است .دیوان نتیجه میگیرد که نظر به اینکه خواندگان هیچ نوع مـدرک معـارض
ارائه ندادهاند ،مدارک موجود به اندازه کافی موجود بودن کاالها را به مقادیر مندرج در صورتحساب محموله سـوم
مدلل ساخته و بنابراین ،مؤید آمادگی خواهان برای اجرای [قرارداد] میباشد.
 .74دفاع دیگری که به عمل آمده عبارت از این است که اندو با اهدای کاالیی که قرار بود در محموله سـوم
حمل گردد ،حقوق خود را برای تعقیب جهت پرداخت بهای کاال از دست داده است .بنا به اظهار داروپخش ،اندو با
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اهدای کاالی مذکور به دولت مکزیک «مال غیر را تصرف و به میل خود آنها را به دیگران اهـدا کـرده اسـت».
داروپخش همچنین ادعا میکند که اهدای این کاالها معقول نبوده است ،زیرا مدت زیادی طول میکشد که آنها
فاسد شوند و خواهان میتوانست مدت بیشتری صبر کند تا موضوع «تا حدی روشن» شود.
 .71پاسخ خواهان آن است که کامالً روشن بود که امتناع تراسفارم به مدت بیشتـر از یـک سـال از صـدور
دستور حمل ،به معنای خودداری این شرکت از تحویل کاال بوده است .خواهان ضمن قبول اینکـه شـربتهـا تـا
مدت سه سال و قرصها تا پنج سال قابل مصرف میبودند ،استدالل میکند که وی مجبـور بـود مـدتی قبـل از
انقضای موعدهای مزبور اقدام کند تا فرصت توزیع داشته باشد و منطقی بود که به جای اینکه کاال را برای مدت
نامحدود انبار کند ،محل مصرف سودمندی برای آن بیابد.
 .73خواهان مضافاً مدعی است که چون این داروها برای مصرف در ایران ساخته شده بـود و برچسـبهـای
مخصوص داشت و لذا قابل فروش مجدد نبود ،وی چارهای نداشت کـه بـه جـای فـروش ،آنهـا را اهـدا نمایـد.
خواهان در جلسه استماع توضیح داد که شمارههای ثبت و اطالعات مندرج در برچسبها بـه ترتیـب خاصـی کـه
دولت ایران مقرر داشته ،روی بستههای دارو چاپ شده بود .عالوه بـر آن انـدازه بسـتههـا و مقـدار مصـرف دارو
مخصوص ایران بود .فروش مجدد دارو در خارج از ایران مستلزم بستهبندی جدید بود .خواهان مـدعی اسـت کـه
بستهبندی مجدد داروها ،مستلزم باز کردن بتریها با دست بود که با ضوابط بهداشتی و کنترل معمول در صـنعت
داروسازی مغایرت داشت و متضمن هزینه گزافی بود.
 .11با آنکه مدارک متقن بیشتری در این زمینه به روشن شـدن موضـوع کمـک مـیکـرد ،معهـذا دیـوان
توضیحات خواهان را منطقی مییابد .به نظر میرسد که اجناس مذکور قابلیت فروش مجدد را نداشتند .بهعـالوه،
دیوان این واقعیت را نیز در نظر میگیرد که ادامه نگهداری کاال ،هزینه انبارداری بیشتری بـرای خواهـان ایجـاد
می نمود و حمل آنها نیز مخارجی ایجاد میکرد که امید برای بازیافت آنها نبود .در مجموع ،نتیجهگیری دیـوان
این است که خواهان ،تحت شرایط مذکور ،منطقی عمل کرده و در نتیجه تعهد نسبت به کاهش خسارت را نقض
نکرده است.
 .13آخرین دفاع داروپخش راجع به پرداخت تمام مبلغ صورتحساب ،مبتنی بـر نامـه مـورخ  01آوریـل 3323
[سوم اردیبهشتماه  ]3182اندومکزیکو است .اندومکزیکو در نامه مذکور خاطرنشان ساخته است که ارزش کاالی
محموله سوم بالغ بر  220221/22دالر امریکا است که به استدالل خواندگان این رقم باید در حکم اقرار به حداکثر
ارزش اجناس مذکور تلقی گردد .از سوی دیگر ،خواهان استدالل میکند که مبلغ  220221/22دالر امریکـا ،تنهـا
معرف هزینههای مستقیم تولید بود و در آن هزینههای غیرمستقیم ،باالسری و سود منظور نگردیده بود .به گفتـه
خواهان ،اندومکزیکو در سال  3323آن مبلغ کمتر را بهعنوان پیشنهاد برای حل و فصل به امید تجدید مناسـبات
تجاری ذکر کرده بود.
 .10دیوان در پرونده سندی نمییابد که توضیح خواهان را در مورد مبلغ کمتر بابت محموله سـوم ،غیرموجـه
جلوه دهد .به نظر میرسد که اندو به امید ترویج فروش در آینده ،مایل بود که بجز هزینههای مستقیم قراردادهای
قبلی از سایر هزینهها صرفنظر کند .لکن چون مناسبات تجاری مورد انتظار برقرار نشد ،خواهان حق دارد کل مبلغ
قرارداد را ادعا نماید .روشن است که طبق قرارداد ،خواهان حق داشـت مبلـغ  0020201/08دالر امریکـا در برابـر
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تحویل کاالی مربوطه به تراسفارم ،دریافت نماید .تراسفارم طبق قرارداد موظف بود که کاالی مذکور را تحویـل
گرفته و مبلغ فوق را پرداخت نماید .با کسر  00درصد کارمزد که خواهان پذیرفته است ،در صورت تحویل گـرفتن
کاال و پرداخت بهای آن به بستانکار حساب تراسفارم منظور میشد ،دیوان نتیجه میگیرد کـه خواهـان حـق دارد
مبلغ  3230080/32دالر امریکا بابت خسارت نقض قرارداد دریافت نماید.
چهارم) بهره

 .11خواهان نسبت به مبلغ حکم بهره مطالبه میکند .به نظر دیوان ،خواهان حـق دریافـت بهـره را دارد و نـرخ
ساالنه ده درصد ،نرخ عادالنهای میباشد.
 .17صورتحساب محموله دوم باید  302روز پس از حمل پرداخت میشـد .کـاال در تـاریخ  03نـوامبر 3322
[هشتم آذرماه  ]3102ارسال گردید .بنابراین ،دیوان مقرر میدارد که نسبت بـه  220303/08دالر امریکـا از تـاریخ
اول آوریل  30[ 3323فروردینماه  ]3102بهره تعلق گیرد.
 .11تراسفارم حداقل در تاریخ  12ژانویه [ 3323دهم بهمنماه  ]3102میدانست که کـاالی محمولـه سـوم،
برای حمل آماده بوده است .نظر دیوان این است که تراسفارم باید در آن تاریخ دستور حمـل محمولـه را صـادر و
بهای آن را بعد از  302روز پرداخت میکرد .بنابراین ،دیوان مقرر میدارد که نسـبت بـه مبلـغ  3230080/32دالر
امریکا ،از تاریخ  12مه [ 3323نهم خردادماه  ]3102بهره تعلق گیرد.
پنجم) هزینهها

 .10هریک از طرفین باید هزینههای خود را تقبل نماید.
ششم) حکم

 .14بنا به مراتب پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حکم صادر میکند:
الف) خوانده ،تراسفارم ،ملزم است که مبلغ  303،22/08دالر امریکا (هشتاد هزار و یکصد و پنجاه و نـه دالر
و پنجاه و شش سنت) ،به اضافه بهره ساده به نرخ ده درصد ( )%32در سـال (بـر مبنـای  180روز) از اول آوریـل
 30[ 3323فروردینماه  ]3102تا تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت از محل حساب تضـمینی را بـه بانـک
امین صادر میکند ،به خواهان ،اندو لبراتوریز اینکورپوریتد ،پرداخت نماید.
ب) خوانده ،تراسفارم ،ملزم است مبلغ  3230080/32دالر امریکا (یـکصـد و هفتـاد و یـک هـزار و پانصـد و
شصت و پنج دالر و هفده سنت) ،به اضافه بهره ساده به نرخ ده درصد ( )%32در سال (بر مبنـای  180روز) از 12
مه [ 3323نهم خردادماه  ]3102تا تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت از محل حساب تضمینی را بـه بانـک
امین صادر میکند ،به خواهان ،اندو لبراتوریز اینکورپوریتد ،پرداخت نماید.
ج) کلیه تعهدات باال با پرداخت از محل حساب تضمینی مفتوح طبق بند  2بیانیه مورخ  33ژانویـه 03[ 3323
دیماه  ]3103دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهد شد.
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د) هریک از طرفین باید هزینههای داوری مربوط به خود را تقبل نماید.
بدینوسیله حکم حاضر به منظور ابالغ به کارگزار امانی ،به ریاست دیوان تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  11نوامبر  3314آذرماه 3100
میشل ویرالی ـ رئیس شعبه سه
چارلز ان .براوئر

پرویز انصاری معین
موافق با قسمتی از حکم و مخالف با قسمت دیگر

پروندههای شماره  225و  52831ـ شعبه سه
حکم شماره 821ـ52831/225ـ8
پرونده شماره 004
خواهانها :ایستمن کداک کامپنی ،ایستمن کداک اینترنشنال سیلز کامپنی ،وکداک (نیرایست) اینک
خواندگان :دولت ایران ،شرکت خدمات فتوگرافی رنگیران (سهامی خاص) ،بانـک ملـی ،بانـک
سپه ،بانک تجارت ،و بانک مرکزی ایران
پرونده شماره 30117
خواهان :ایستمن کداک اینترنشنال کپیتال کامپنی اینکورپوریتد ،ادعای کمتر از  0110111دالر،
مطروح توسط دولت ایاالت متحده امریکا
خوانده :جمهوری اسالمی ایران
تاریخ3100/33/0 :
حکم جزئی
حاضران

از جانب خواهانها :آقای رابرت ج .کتز ،آقای مایکل اس .استراوس ،وکالی خواهانها
آقای مایکل اف .رابوین ،قائممقام نماینده رابط ایاالت متحده امریکا و طرحکننده دعوا
از جانب خواندگان :آقای محمد کریم اشراق ،نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران
خانم دکتر افتخار [السادات] می ر وهابی ،دکتر احمد هاشـمی ،مشـاوران حقـوقی نماینـده رابـط دولـت جمهـوری
اسالمی ایران
آقای محسن آزاده ،دستیار مشاوران حقوقی
آقای عبدالحمید شیری ،نماینده هیأت تصفیه رنگیران
آقای حسین علی فرزاد ،دستار نماینده هیأت تصفیه رنگیران
آقای محمد رضا خاوری ،نماینده بانک سپه
آقای منصور والی اسعدی ،نماینده بانک ملی
آقای عباس یونسی ،نمایند بانک تجارت
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اول) گردش کار

 .3در تاریخ  30ژانویه  00[ 3320دیماه  ]3182ایستمن کداک کـامپنی («ایسـتمن کـداک») ،ایسـتمن کـداک
اینترنشنال سیلز کامپنی («کداک سیلز») و کداک (نیر ایست) اینک («کداک نیر ایست») (مجتمعاً «خواهانهـا»)
دادخواستی علیه دولت جمهوری اسالمی ایران («ایـران») شـرکت خـدمات فتـوگرافی رنگیـران (سـهام خـاص)
(«رنگیران») ،بانک ملی ،بانک سپه ،بانک ایران و انگلیس و بانک مرکـزی ایـران («بانـک مرکـزی») بـه ثبـت
رساندند .این ادعا تحت پرونده شماره  002ثبت گردید.
 .0در  33ژانویه [ 03دیماه  ]3182دولت ایاالت متحده امریکا («ایاالت متحده») از جانـب ایسـتمن کـداک
اینترنشنال کپیتال کامپنی ،اینکورپوریتد («کداک کپیتال») و به نفع وی ،ادعـایی کـمتـر از  0020222دالر علیـه
ایران مطرح ساخت که تحت پرونده شماره  30124ثبت گردید.
 .1جلسه استماع مقدماتی پرونده شماره  002در اول فوریه  30[ 3320ماه  ]3181برگزار شد .سپس در تاریخ
 31ژوئن  01[ 3320خردادماه  ،]3184خواهانهای پرونده شماره  002تقاضایی جهت ادغام ویا اسـتماع همزمـان
پروندههای شماره  002و  30124را تسلیم نمودند که ایاالت متحده نیز از جانب کداک کپیتال با آن همـراه شـد.
خواهانها درخواست نمودند که چون کداک کپیتال تماماً متعلق به ایستمن کداک است و ادعاهای پرونده شـماره
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« 30124از کلیه جنبههای اساسی مشابه قسمت مربوط به دیـون تجـاری پرونـده شـماره  002مـیباشـد» ،لـذا
رسیدگی های آن دو پرونده در هم ادغام گردد ویا به طور همزمان صورت گیرد .بعـداً پرونـده شـماره  30124بـه
شعبه سه ارجاع شد و در تاریخ  33اکتبـر  33[ 3320مهرمـاه  ]3184دیـوان بـه طـرفین اطـالع داد کـه اسـتماع
پروندههای شماره  002و  30124را به طور همزمان برگزار خواهد کرد .بهعالوه ،دیوان به طرفین اجازه داد که بـا
ذکر اسناد ثبت شده در هریک از پروندهها ،آنها را جزء اسناد پرونده دیگر هم محسوب نمایند.
 .7طبق دستور مورخ هفتم مارس  38[ 3320اسفندماه  ]3181دیوان ،ارائه لوایح توجیهی راجع به موضـوعات
پرونده شماره  002به دو مرحله تقسیم شد و بدین ترتیب ،بررسی ارزیابی عالیق سـهامداری ایسـتمن کـداک در
رنگیران که حسب ادعا مصادره شده ،به مرحله دوم موکول گردید .طرفین راجع به کلیه موضوعات دیگـر پرونـده
حاضر لوایح توجیهی و ادله و مدارکی تسلیم کردهاند.
 .1در هفتم نوامبر  8[ 3328آبانماه  ]3180استماع توأم پرونـدههـای شـماره  002و  30124برگـزار گردیـد.
طرفین در جلسه حضور به هم رسانده و استدالالت شفاهی خود را ارائه نمودند.
دوم) واقعیات و اظهارات

 .0رنگیران 1یک شرکت ایرانی است که توسط ایستمن کداک در دوم اکتبر [ 3328دهم مهرماه  ]3100تأسیس
شد تا نمایندگی پخش محصوالت کداک در ایران و اداره یک البراتوار عکاسی را به عهده گیرد .از تعداد 320222
سهم اصلی ،به نام ایستمن کداک  30332سهم و به نام کداک کپیتال و کداک نیر ایست هرکدام یک سهم صادر
شد .در  03مارس [ 3322اول فروردینماه  ]3108رنگیران داراییهای دو نمایندگی پخش محصـوالت کـداک در
ایران را خریداری و در آوریل  3322شروع به فعالیت نمود.
 .4رنگیران اجناس خود را از کداک سیلز ،کداک نیر ایست و سایر شرکتهای وابسته بـه کـداک ،خریـداری
میکرد .بخشی از پرونده حاضر شامل این ادعا است که رنگیران وجه پارهای از اجناس دریافتی را پرداخت نکـرده
است .بهعالوه ،کداک مبالغی بهعنوان وام به رنگیران داده است .بهعالوه ،کداک مبالغی بهعنوان وام به رنگیـران
داده است .ادعای مربوط به عدم بازپرداخت این وامها ،بخش دیگر این پرونده میباشد.
 .1در دسامبر  ،3322با آغاز انقالب ایران ،مدیران خارجی رنگیران ایران را ترک کردند و در آن هنگام چهـار
نفر از کارکنان پایه متوسط ایرانی رنگیران را تعیین نمودند تا در غیاب آنان ،شرکت را طبق دسـتورات آنـان اداره
نمایند .در فوریه  3323دو نفر از مدیران امریکایی به ایران بازگشتند تا مدیریت [مستقیم] رنگیـران را ازسـرگیرند.
چنین به نظر میآید که رنگیران توانست از فوریه الی اکتبر  3323نسبتاً بدون اشکال فعالیت کند.
 .3در تاریخ چهارم نوامبر  31[ 3323آبانماه  ]3102سفارت ایاالت متحده در تهران [اشـغال] و کارکنـان آن
توقیف شدند .در دهم نوامبر  33[ 3323آبانماه  ]3102دو مقام خارجی باقیمانده رنگیران ،یعنی آقای جـوزف ای.
مورفی ،مدیرعامل و آقای پاتریک اوگورمن ،مدیر عملیات شرکت که هر دو تبعه ایـاالت متحـده بودنـد ،ایـران را
 .1نام رنگیران ابتدا ایستمن کداک کامپنی (سهامی خاص) بود و بعداً به کداک (ایران) (سـهامی خـاص) و در ژوئـن  3323بـه شـرکت
خدمات فتوگرافی رنگیران (سهامی خاص) تغییر یافت .از نظر سهولت ،شرکت مزبور در سراسر این حکم ،رنگیران نامیده خواهد شد.
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ترک کردند .نامبردگان قبل از ترک کشور ،کمیتهای برای مدیریت شرکت تعیین نمودند که شامل سـه کارمنـد از
چهار نفر کارمند رنگیران بود که قبالً در غیاب آنان شرکت را اداره کرده بودند .آقای مورفی اظهار داشته است که
حتی پس از عزیمتش «وی میکوشید که به صورت تمام وقت برای یافتن بهترین راهحل مشکالت گوناگونی که
پیش میآمد کار کند .در پیشبرد این هدف ،وی به طور دائم با آقایان پاک نژاد و قاصـبی و تـا حـدی هـم آقـای
افتخار تلفنی در تماس بود و گزارشهای زیادی راجع به وضعیت و عملیات رنگیران از ایشان دریافت میکرد».
 .31رنگیران در بانک ملی و بانک سپه حساب جاری و در بانک ایران و انگلیس (بانک تجارت کنونی) یـک
حساب اعتباری داشت که در واقع تسهیالت وام به شمار میرفت .در تاریخی بعد از  32نوامبر  08[ 3323آبانمـاه
 ]3102مقامات رنگیران بر آن شدند که از یکی از حسابهای بانکی رنگیران پول برداشت کنند ،لکن از پرداخـت
پول خودداری شد .رنگیران هم از بانک ملی و هم از بانک سپه ،استفسار نمود و بانکهای مزبور در اواخر دسامبر
 3323به آن پاسخ و به رنگیران اطالع دادند که کلیه حسابهـای بـانکی آن در تـاریخ  08آبـانمـاه 32[ 3102
نوامبر  ]3323به دستور «دادستان کل جمهوری انقالبی اسالمی ایران» مسدود شده است .حسابها مـیبایسـت
2
«تا دستور ثانوی» دادستان کل مسدود بماند.
 .33خوانده ،رنگیران برای دیوان توضیح داد که بعد از تعیین مدیران محلی ایران توسط مدیران امریکایی در
حال عزیمت ،برخی «از کارکنان متعهد» نسبت به «کار مدیران مذکور مشکوک» شدند .لذا با مراجعه به شـورای
پیگیری و ارزشیابی شورای انقالب ،بنیاد مستضعفان و دادستانی کل انقالب ،مراتب به اطالع آنها رسانده شد .بنا
به اظهار رنگیران ،شورای انقالب و بنیاد مستضعفان .نمایندگانی به شـرکت فرسـتادند ،لکـن ظـاهراً در بـدو امـر
اقدامی به عمل نیاوردند .سپس طبق گفته رنگیران رویدادهای زیر به وقوع پیوست:
کارکنان که متوجه شدند هیچگونه تغییری در روش مدیریت صورت نگرفته ،مجدداً بـا دادسـتانی انقـالب تمـاس
گرفتند و نتیجتاً طی حکم دادستانی کل انقالب حساب بانکی شرکت مسدود و مقـرر گردیـد کـه کارکنـان ارشـد
مذکور برای هر پرداخت مدارک را جهت بررسی در اختیار دادستانی قرار دهند .این عمل دادستانی تنها به منظـور
جلوگیری از سوءاستفاده و حیف و میل بیتالمال و اموال شـرکت مـذکور صـورت گرفـت و حتـی از آذرمـاه الـی
اسفندماه حقوق و مزایای کارکنان و برخی از هزینهها از طریق فوق ،زیر نظر دادستانی پرداخت گردید.
 .30در تاریخ  02نوامبر [ 3323هشتم آذرماه  ]3102یعنی ده روز پس از انسداد حسابهای بـانکی رنگیـران،
شورای کارکنان رنگیران که سازمانی متشکل از کارکنان رنگیران بـود ،اطالعیـه زیـر را از بخـش تحقیـق دفتـر
دادستانی کل دریافت کرد.
تا تصمیم قطعی نسبت به وضع شرکتهای خارجی مخصوصاً امریکایی ،به اطالع آن شورا میرساند که موقتاً بـر
خروج و فروش کلیه محصوالت شرکت و واردات نظارت کامل نموده و مسئولین شرکت موظفند بـرای اداره امـور
شرکت از تأیید شورای کارکنان برخوردار باشند و در صورت مشاهده خالف ،مراتب را به ایـن دادسـتانی گـزارش
نمایند.
 .2اصطالحات «دادستان کل»« ،دادستان کل انقالب»« ،دادستان» و «دادستان انقـالب» ظـاهراً ترجمـههـای مختلـف عنـوان واحـد
میباشند.
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 .31آقای مورفی ،مضافاً اظهار نموده است که بعد از آن تاریخ ،شورای کارکنان عمالً کلیه وظـایف مـدیریت
شرکت ،از جمله تعیین قیمت ،تعیین محل فروش موجودی اجناس ،بررسی و تأیید کلیـه پرداخـتهـا و مخـارج و
تعیین حقوق مدیران و کارکنان را به دست گرفت .خواهانها ادعا مینمایند که مدیران منصوب سهامداران مـورد
تهدید قرار گرفته و بدانها گفته شد که چنانچه همکاری نکنند در معرض صدمه جانی خواهنـد بـود .خواهـانهـا
بهعنوان مدرک اختیارات شورای کارکنان ،به اعالن ورشکستگی نیز که در سال  3323بـه دادگـاه مـدنی تهـران
تسلیم گردیده استناد میکنند .ضمن آن اعالن گفته شده که «از مدیریت شرکت خواسته شد که امور شرکت را با
تأیید شورای کارکنان اداره نمایند» و پرداخت از حساب بانکی رنگیران« ،پس از کسب اجازه از دادستانی کل» بـه
عمل می آمد .همین طور در گزارش تصفیهای که در اوت  3323توسط یک مؤسسه حسابرسی ایرانی تهیـه شـده،
تأیید گردیده که «بر مبنای دستور ...دادستانی کل ،هیأت مدیره مجبور شد برای اداره امور شرکت تأییـد شـورای
کارکنان را به دست آورد».
 .37در  04دسامبر [ 3323سوم دیماه  ،]3102شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران ،دکتر اکبر خداخواه را
برای نظارت بر امور رنگیران منصوب کرد .در حکم انتصاب ذکر شده که به آقای خداخواه «مأموریت داده میشود
تا با نظارت کامل بر کار شورای کارکنان و مدیریت و امور مالی و حسن جریان کار شرکت فتوگرافی رنگیـران تـا
اطالع بعدی انجام وظیفه نموده و از جریان کار ،این شورا [شورای انقالب] را مطلع نمایند».
 .31خواندگان اظهار میدارند که آقای خداخواه «فقط به مدت کوتاهی (کمتر از دو ماه)» مدیریت رنگیران را
به عهده داشت .لکن خواهانها استدالل میکنند که «گرچه آقای خـداخواه فقـط بـه مـدت محـدودی در دفـاتر
رنگیران حضور داشت ،با این حال وی کنترل کاملی بر شرکت اعمال میکرد و در طول این مـدت اختیـارات وی
هرگز لغو نگردید .نامبرده جلساتی با حضور کلیـه سرپرسـتهـای شـرکت تشـکیل مـیداد و ارائـه گـزارشهـا و
فهرستهای مربوط به فروش محصوالت ،موجودی و تقاضای بازار را خواستار میشد» .خواهـانهـا مضـافاً ادعـا
مینمایند که در زمان سرپرستی دکتر خداخواه ،جلسهای تشکیل و درباره ابقا ویا اخراج مدیران منتخب سهامداران
رأیگیری شد .کارکنان رأی به ابقای مدیران دادند .لکن آقای مورفی اظهار مـیدارد کـه «واضـح بـود کـه آنـان
[مدیران] فقط به خواست شورای کارکنان و آقای خداخواه در سمت خود ابقا شدند».
 .30در دهم مارس  33[ 3322اسفندماه  ]3102سهامداران رنگیران مجمع عمومی فـوقالعـادهای در ایـاالت
متحده تشکیل دادند .در این مجمع تصمیم به انحالل رنگیران گرفته شد و هیأت تصفیهای منصوب گردید .آقای
نظام معتبر ،حسابدار سابق و مستقل رنگیران و شریک وی ،آقای عباس هوشـی از جانـب هیـأت تصـفیه جهـت
نظارت بر امور تصفیه و بهویژه مذاکره در مورد فسخ قراردادهای استخدامی کارکنان و ترتیب پرداخت بدهیهـا از
محل داراییهای قابل تبدیل به پول نقد [شرکت] منصوب گردیدند.
 .34هیأت تصفیه تصمیم گرفت عملیات شرکت را متوقف سازد و به کلیه کارکنان اخطـار پایـان خـدمت داد.
شورای کارکنان ابتدا این اخطارها را رد کرد .بنا به اظهار رنگیران «کارکنـان تصـمیم گرفتنـد تـا تعیـین تکلیـف
فوقالعاده پایان خدمت کارکنان و آینده شرکت به کار شرکت ادامه دهند» .سهامداران شرکت وقتی با این تصمیم
مواجه شدند ،به آقای معتبر اجازه و اختیار دادند تا برای حل مسأله فوقالعاده پایان خدمت با شورای کارکنـان وارد
مذاکره شود.
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 .31به نظر میرسد که سرانجام مذاکرات بین آقای داوود بهشتی ،رئیس شورای کارکنان 3و آقای معتبـر بـه
نتیجه رسید و امر تصفیه با همکاری شورای کارکنان به جریان افتاد .در  00ژوئـن [ 3322چهـارم تیرمـاه ]3103
آقای بهشتی با تلکس به آقای مورفی اطالع داد که:
با موافقت کلیه کارکنان پیشنهاد نهایی خود درباره فوقالعاده پایان خدمت را به شرح زیـر تسـلیم مـیداریـم:
[شرایط ذکرشده].
پاسخ فوری شما موجب امتنان خواهد بود.
4
 .33دو روز بعد ،در تاریخ  02ژوئن [ 3322ششم تیرماه  ]3103ایستمن کداک طی تلکسـی «توسـط نظـام
معتبر ،پرایس واترهاوس ،هتل اینترکنتیننتال ،تهران» ،به آقای بهشتی پاسخ داد و در آن« ،پیشنهاد نهایی» خـود
در مورد فوقالعاده خاتمه خدمت کارکنان رنگیران را مطرح کرد .این پیشنهاد از کلیه جنبههای اساسی با پیشـنهاد
آقای بهشتی مطابقت داشت .در اواخر سال  ،3322چکهای فوقالعادههای پایان خدمت بـه نـام کارکنـان سـابق
رنگیران صادر شد .به گفته آقای مورفی ،علیرغم موافقت حاصله ،دادستان انقالب از پرداخت فوقالعادههای خاتمه
خدمت به کارکنان بهایی و برخی از کارکنانی که حقوق باالیی دریافت میکردند ،جلوگیری کرد.
 .01بنا به اظهار رنگیران« ،در اواسط سپتامبر  ،3322به دستور مقامات دادستانی ،محل شرکت الک و مهر و
از کار کردن کارکنان جلوگیری به عمل آمد» .رنگیران اضافه میکند که بعد از آن ظاهراً با نظر دولت مقرر گردید
که به نمایندگان سهامداران «برای انحالل شرکت اختیارات تام داده شود» ،مشروط بر اینکه شرکت «یک نفر از
شورای کارکنان (را) که مورد تأیید دادستانی باشد» بهعنوان عضو هیأت تصفیه منصوب نماید .در واقـع ،در دهـم
دسامبر  33[ 3322آذرماه  ]3103هیأت تصفیه منصوب سهامداران رنگیران تلکسی به شرح زیر به آقـای هوشـی
مخابره کرد:
اطالعیه به دفتر دادستانی کل ،جمهوری انقالبی ایران
از هیأت تصفیه شرکت رنگیران...
 .3هیأت تصفیه رنگیران ...بدینوسیله به احد آقایان نظام معتبر ویا عباس هوشی مشترکاً یا منفرداً اختیـارات
تامه میدهد تا از جانب هیأت اقدام نمایند ،مشروط بر آنکه داوود بهشتی به مناسـبت ایـنکـه از طـرف یکـی از
دفاتر دادستانی بهعنوان نماینده آن منصوب گردیده و از زمان خروج مدیران ،امین داراییهـای شـرکت محسـوب
میشود ،موافقت کند که مشترکاً با احد آقایان نظام معتبر و عباس هوشی اقدام نماید و مسئولیت اجرای دستورات
زیر ،یعنی اجرای تعهدات فعلی هیأت تصفیه مبنی بر پرداخت فوقالعاده خاتمه خدمت کارکنان سـابق رنگیـران...
برطبق جدول پرداختهای تهیه شده توسط شورای کارکنان رنگیران را ...که قبالً به هیأت تصفیه مذکور تسلیم و
مورد تأیید و تصویب وی قرار گرفته ،بپذیرد.
 .4مراتب باال تصمیم رسمی هیأت تصفیه رنگیران تلقی می شود ...هر طرفی در ایران که برای اقدام در مورد
موضوعات فوقالذکر فرا خوانده شود ،میتواند بهعنوان مستند اقدام ،به این تلگرام استناد نماید.
 .3بعداً در گزارش تصفیه ،از آقای بهشتی بهعنوان «امین دفتر دادستانی کل» نام برده شده است.
 .4در سوابق ،فقط صفحه یک از این سند که ظاهراً در چند صفحه بوده ،وجود دارد.
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 .03این بود وضع [شرکت] در تاریخ  33ژانویه  03[ 3323دیماه  ،]3103یعنی در تاریخ بیانیه حـل و فصـل
دعاوی و تاریخی که دیوان از لحا احراز صالحیت خود باید تعیین نماید که آیا در این تاریخ ،ایران بـر رنگیـران
کنترل داشته است یا خیر .معهذا به خاطر کامل بودن [تاریخچه پرونده] ،ذیالً به شرح رویـدادهای ذیـربط بعـدی
مبادرت میشود.
 .00خواهانها اظهار مینمایند که تا آنجا که اطالع دارند امـر تصـفیه شـرکت طبـق وکالتنامـه صـادره در
دسامبر  3322دنبال شد .لکن رنگیران در الیحه دفاعیه خود گزارش میدهد کـه بـدواً تـا مـدتی پـس از آوریـل
« ،3323دادستانی وکالتنامه را تصویب نکرد» .ظاهراً سرانجام موافقتهای الزم به دست آمد و آقـای هوشـی ،در
تاریخ ششم اوت  30[ 3323مردادماه  ]3182از جانب هیأت تصفیه «گزارشی در مورد شـرکت منحلـه رنگیـران»
(«گزارش») تسلیم نمود .در این گزارش واقعیات و رویدادهای مربوط به رنگیران ،از جملـه انسـداد [حسـابهـا]،
تفویض اختیارات به شورای کارکنان و مداخله دادستانی کل تشریح شده است .در گزارش پس از بررسی وضـعیت
مالی رنگیران ،پیشنهادهای زیر به عمل آمده است:
بدینوسیله اعالم میدارد که هیأت تصفیه بدون دریافت وجه نقد از سهامداران قادر بـه انجـام امـور تصـفیه
نمیباشد و بهعالوه با توجه به  )3میزان زیان سنوات قبل و  )0جمع بدهیهـای شـرکت ،الزم اسـت کـه هیـأت
تصفیه از مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام دعوت نماید که در مورد انحـالل شـرکت ویـا ورشکسـتگی آن
تصمیم بگیرد.
 .01هیأت تصفیه در تاریخ  13اوت [ 3323نهم شهریورماه  ]3182اقدام به تشکیل مجمع عمومی فوقالعـاده
سهامدران نمود که در آن «به اتفاق آرا تصمیم گرفته شد که شرکت ورشکسته اعالم گردد و ورشکستگی شرکت
به مقامات صالحیتدار اطالع داده شود» .هیأت تصفیه همچنین به دو وکیل ایرانی وکالت داد کـه کلیـه اقـدامات
الزم در مورد ورشکستگی را به عمل آورند.
 .07وکالی مزبور در  34نـوامبر  01[ 3323آبـانمـاه  ]3182از جانـب رنگیـران اقـدام بـه ثبـت عرضـحال
ورشکستگی در دادگاه عمومی تهران نمودند و دادگاه مزبور از کارشناس رسمی وزارت دادگستری خواست کـه در
آن باره اظهارنظر کند .کارشناس در تاریخ دهم ژوئن  02[ 3320خردادماه  ]3183گزارش خـود را تسـلیم و در آن
متذکر گردید:
نظر به اینکه زیان بیش از مبلغ سرمایه شرکت نـامبرده قبـل از تـاریخ  32[ 3102/2/08نـوامبر  ]3323کـه
دارایی و موجودیهای او از طرف دادستانی انقالب زیر کلید ویا مسدود گردیده ،بود و چون سهامداران شرکت نیز
به مفاد ماده  343قانون تجارت توجهی مبذول نداشتند ،بنابراین ،شرکت [سهامی خاص] رنگیران ...قبل از تـاریخ
مذکور متوقف بوده است.
سرانجام دادگاه عمومی تهران در دادنامه مورخ  32ژوییه  08[ 3321تیرماه  ]3180اعـالم نمـود کـه شـرکت
[خدمات فتوگرافی] رنگیران از تاریخ  13اکتبر [ 3322نهم آبانماه  ]3108ورشکسته بوده است.
سوم) ادعاها و ادعای متقابل

 .01خواهانها سه دسته ادعای متفاوت مطرح میسازند .اول ،کلیه خواهانها بهعنوان طلبکاران رنگیـران اقـدام
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میکنند («ادعای طلبکاران»)؛ دوم ،ایستمن کداک بهعنوان صاحب اکثریت سهام رنگیران علیه ایران طرح دعـوا
مینماید («ادعای سهامدار») و باالخره ایستمن کداک ادعایی جهت صدور حکم اعالمی در رابطه با (ضمانتهای
وام) که در اختیار رنگیران گذارده بود ،مطرح میکند («ادعای ضمانت»).
 .00ادعای طلبکاران مبتنی بر این اظهار است که رنگیران ،در دوره ذیربط ،طبق مفـاد بیانیـه حـل و فصـل
دعاوی واحدی تحت کنترل ایران بوده است .خواهانها خواستار پرداخت دیون تجاری ،سفتهها و سایر بـدهیهـا
هستند.
 .04دیون تجاری مربوط به مواد و لوازم عکاسی است که حسب ادعا خواهانها ویا شرکتهای تابعه خارجی
آنها به رنگیـران تحویـل داده ،ولـی بهـای آنهـا را دریافـت نکـردهانـد .کـل مبلـغ مـورد ادعـا در دو پرونـده
 003000302/42دالر امریکا است .مدرک ادعـا بابـت وامهـایی کـه از قـرار ،ایسـتمن کـداک بـه رنگیـران داده،
سفتههایی است که به  101820041دالر امریکا بالغ میشود .عالوه بر اصل مبلغ وامها ،ایستمن کداک بهرهای به
نرخ هشت درصد مقرر در قرارداد مطالبه میکند که تا تاریخ  38نوامبر  00[ 3323آبانماه  ،]3102محاسبه شده و
در نتیجه جمع ادعا به مبلغ  108200242دالر بالغ میگردد.
« .01بدهیهای دیگر» شامل ادعای استرداد مبلغ  430132دالر است که حسب ادعا ایستمن کداک از جانب
رنگیران به دو نفر کارمند امریکایی رنگیران بابت اموال و لوازم شخصی آنها که در ایران به جای گـذارده بودنـد
پرداخت کرده و اموال مزبور مسترد ،یا خسارت آنها به طریق دیگری جبران نشده است .بهعالوه ایستمن کـداک
هر مبلغی را که ممکن است بهعنوان ضامن بدهی رنگیران به بانک ایران و انگلیس ،محکوم به پرداخت به بانک
تجارت گردد ،مطالبه میکند .شرح این مطلب در زیر آمده است.
 .03در ادعای سهامدار ،ایستمن کداک بهعنوان دارنده کلیه سهام رنگیران غیر از دو سهم ،ادعا مینماید کـه
ایران ،حقوق و عالیق سهامداری وی را در رنگیران مصادره نموده و از این بابت ایران مسـئول پرداخـت غرامـت
است .همانطور که گفته شد ،رقم این بخش از ادعا هنوز مشخص نشده است (رجوع شود به :بند  4باال).
 .11ادعای مربوط به ضمانت مشتمل است بر درخواست ایستمن کداک جهت صدور حکم اعالمـی در مـورد
ضمانتنامه مالی که وی به منظور تضمین تسهیالت اعتباری اعطایی بانک ایران و انگلیس به رنگیران ،بـه بانـک
مذکور داده است .ایستمن کداک خواستار صدور حکمی دایر بر عدم مسئولیت وی ،ویا صـدور دسـتوری از جانـب
دیوان است که در آن مقرر گردد که ایران بدهی رنگیران بـه بانـک تجـارت را از محـل موجـودی حسـابهـای
رنگیران نزد بانک ملی و بانک سپه ،تأدیه و آن را اسقاط نماید.
 .13خواهانها همچنین خواستار بهره و هزینهها میباشند.
 .10فقط بانک تجارت ادعای متقابلی طرح نموده است .ادعای متقابل مزبور مبتنی بر ادعای ضمانت بـوده و
بانک تجارت می خواهد که ایستمن کداک به عنوان ضامن مانده پرداخت نشده بدهی رنگیران ،مبلغ 1202430288
ریال به اضافه بهره «تا آخرین روز پرداخت بدهی مزبور» پرداخت نماید.
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چهارم) صالحیت
الف) تابعیت خواهانها

 .11براساس مدارک تسلیمی ،دیوان قانع شده است که ایستمن کداک ،کداک سیلز ،کداک نیر ایسـت و کـداک
کپیتال در کلیه مواقع ذیربط به مفهوم بیانیه حل و فصل دعاوی ،اتباع ایاالت متحده بودهاند .خواهانها به مدارک
مستند و شهادت به صورت مقرر در دستور مورخ  02دسامبر  03 [ 3320آذرماه  ]3183شعبه یک دیوان در پرونده
فلکسی ـ ون لیسینگ اینک .و جمهوری اسالمی ایران ،پرونده شماره ( 18که در 1 Iran-U.S. C.T.R. 455
نیز چاپ شده است) استناد میکنند .مضافاً به نظر دیوان مدارک موجود ثابت میکنند که شـرکت آلمـانی کـداک
آکتین گزلشافت («کداک آ.گ») و شرکت سوئیسی کداک سوسیته آنونیم (کداک اس.آ) بـه تریـب شـرکتهـای
تابعه ایستمن کداک و کداک کپیتال میباشند که به دو شرکت اخیرالذکر حق میدهد طبق بند  0ماده هفت بیانیه
حل و فصل دعاوی ،ادعاهای غیرمستقیم شرکتهای تابعه خود را مطرح نمایند.
ب) وضعیت خواندگان

 .17در اینکه بانک ملی ،بانک سپه و بانک تجارت واحدهای تحت کنترل ایران ،طبق بند  1ماده هفـت بیانیـه
حل و فصل دعاوی ،به شمار میروند ،اختالفنظری نیست .دیوان داوری نتیجـه مـیگیـرد کـه نسـبت بـه ایـن
خواندگان و همچنین نسبت به خود ایران صالحیت دارد .همچنین اختالفی نیسـت کـه بانـک تجـارت ،جانشـین
قانونی بانک ایران و انگلیس بوده و لذا در ادعای ضمانت ناشـی از معـامالت بانـک اخیرالـذکر ،خوانـده صـحیح
میباشد.
 .11باالخره خواهانها ادعا مینمایند که رنگیران واحدی است تحت کنترل ،در حـالی کـه خوانـدگان تأکیـد
میکنند که چنین نیست .دیوان در بحث راجع به ادعای طلبکاران علیـه رنگیـران کـه در زیـر خواهـد آمـد ،ایـن
موضوع را جداگانه بررسی خواهد کرد.
ج) ادعا علیه بانک مرکزی

 .10دیوان داوری مالحظه مینماید که خواهانها از بانک مرکزی فقط به این دلیل بهعنوان خوانده اسم بردهاند
که نامبرده متعهد است تعهدات ایران در رابطه با نگهداری و ترمیم موجودی حساب تضمینی را اجرا نماید .دیـوان
بر این نظر است که خواهانها نتوانستهاند ادعایی علیه بانک مرکزی مطرح سازند که به موضـوع اصـلی پرونـده
حاضر مربوط باشد .در نتیجه ،نظر دیوان این است که بانک مرکزی خوانده صحیح پرونده حاضر نیست.
پنجم) ادعای طلبکاران

 .14موضوع مهم صالحیتی در مورد ادعاهای طلبکاران ،به وضعیت رنگیران بـهعنـوان خوانـده در پرونـدههـای
حاضر مربوط است.
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الف) وضعیت رنگیران

 .11خواهانها اظهار میدارند که اساساً سه رویداد باعث شد که سهامداران از کنترل خـود بـر رنگیـران محـروم
شوند؛ به نحوی که رنگیران در اواخر سال  3323به صورت واحد تحت کنترل ایران درآمد .این رویدادها عبارتنـد
از )3 :انسداد حسابهای بانکی رنگیران )0 ،اعطای اختیارات مدیریت به شورای کارکنان رنگیران توسط دادستان
انقالب و  )1انتصاب آقای خداخواه .خواندگان اظهار میدارند که این سه رویـداد ،اقـدامات «احتیـاطی و موقـت»
مشروعی بوده که به دلیل رها کردن رنگیران توسط سهامداراش ،انجام شـده و هـدف از آنهـا حفـظ و حراسـت
داراییهای شرکت مزبور بوده است.
 .13بهعنوان یک امر مقدماتی ،دیوان این ادعای خواندگان را که خروج مدیران خارجی رنگیران از کشـور در
تاریخ دهم نوامبر  33[ 3323آبانماه  ]3102در حکم رها کردن شرکت بوده ،رد میکند .کامالً روشـن اسـت کـه
اوضاع سیاسی در ایران پس از چهارم نوامبر  31[ 3323آبانماه  ]3102خروج اتباع امریکایی را توجیـه مـیکـرد.
خواهانها ثابت کردهاند که مقامات شرکت در هنگام خروج ،یک گروه مدیران موقت را منصـوب نمودنـد و آقـای
مورفی ،مدیرعامل سابق رنگیران ،با مدیران محلی «تلفنی در تماس دائم بوده و گـزارشهـای زیـادی راجـع بـه
وضعیت و عملیات رنگیران از ایشان» دریافت میکرد.
 .71خواندگان انسداد حسابهای بانکی رنگیران را بهعنوان اقدامی ضروری جهت حفظ داراییهای رنگیران،
موجه میدانند .دیوان داوری بر این نظر است که هیچیک از ادله و مدارک آن زمان ،مؤید این ادعا نیست .اعـالم
بعدی دایر بر ورشکستگی رنگیران در  13اکتبر [ 3322نهم آبانماه  ،]3108نمیتواند اثری تعیـینکننـده در ایـن
رابطه داشته باشد ،زیرا حکم مزبور متجاوز از سه سال پس از رویدادهای مورد بحث در اینجا صادر شده است.
 .73انسداد حسابهای بانکی رنگیران توسط دادستان کل در  32نوامبر  08 [ 3323آبانماه  ،]3102بـه هـر
دلیل که انجام گرفته باشد ،بر مدیریت شرکت اثر فوری به جای گذاشت .همچنین روشن است که اخطـار مـورخ
 02نوامبر [ 3323ششم آذرماه  ،]3102اختیارات ویژهای جهت نظارت بـر عملیـات شـرکت بـه شـورای کارکنـان
رنگیران تفویض کرد و بعد از آن مدیریت رنگیران مکلف گردید که در اداره امور شرکت ،تأییـد شـورای مزبـور را
تحصیل کند .آقای مورفی جریان امور را به این نحو توصیف کرده است:
هر بار که برای پرداخت حقوق کارکنان به پول احتیاج بود ،مدیریت رنگیران یک لیست حقوق تهیه و چکـی
امضا میکرد .شورای کارکنان چک مزبور را به شورای انقالب میبرد که شـورا نیـز (اگـر مـیخواسـت) آن را بـه
داستان کل تسلیم و وی آن را تأیید یا رد میکرد .چنانچه چک تأیید میشد ،نهایتاً بانک به رنگیران اطالع میداد
که وجوه به بدهکار حساب رنگیران و به بستانکار حساب یکایک کارکنان منظور شده است.
 .70آخرین رویداد مورد استناد خواهانها جهت اثبات کنترل ایران بر رنگیران انتصاب آقـای خـداخواه اسـت.
چیزی در سوابق نشان نمیدهد که به مأموریت آقای خداخواه خاتمه داده شده باشد .معهـذا بـرای دیـوان تعیـین
نقش و وظایف آقای خداخواه بر مبنای ادله و مدارک موجود مشکل است .دیوان داوری مالحظه مینمایـد کـه در
گزارش هیأت تصفیه (رجوع شود به :بند  00باال) که تاریخچه رویدادهای مربوط به رنگیـران را بـازگو مـیکنـد،
اشارهای به انتصاب آقای خداخواه ویا هرگونه وظیفه سرپرستی که وی برای رنگیران ایفا نمـوده ،نشـده اسـت .از
این رو ،دیوان نتیجه میگیرد که نقش آقای خداخواه جزئی و موقتی بوده و هدف از آن کمک به حـل مشـکالت
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موجود بین مدیران محلی و شورای کارکنان بوده است.
 .71به نظر دیوان واقعیت های یادشده ثابت میکننـد کـه از تـاریخ  02نـوامبر [ 3323ششـم آذرمـاه ]3102
مدیریت مشترک رنگیران را هیأت مدیرهای که اصالتاً و از طریق مقامات محلـی منصـوب خـود عمـل مـیکـرد،
شورای کارکنان و دادستان کل که اجازه وی برای استفاده از حسابهـای بـانکی رنگیـران الزم بـود ،بـه دسـت
گرفتند.
 .77دیوان مضافاً خاطرنشان میسازد که خواهانها برای اثبات کنترل ایران بر رنگیران در اواخر سال ،3323
بر رویدادهای ماههای نوامبر و دسامبر آن سال تأکید میورزند؛ لکن دیوان باید وضعیت رنگیران را نه فقط در این
برهه زمانی ،بلکه همچنین در تاریخ  33ژانویه  03[ 3323دیماه  ]3103یعنی تاریخ رسمیت یافتن بیانیـه حـل و
فصل دعاوی نیز تعیین نماید .در نتیجه ،رویدادهای بعد از دسامبر  3323نیز باید مدنظر قرار گیرد.
 .71در تاریخ دهم مارس  33[ 3322اسفندماه  ]3102سهامداران رنگیران تصمیم گرفتند که رأی به انحالل
رنگیران بدهند .خواهانها ،از طریق اظهارات آقای گیلگز ،وکیل موظف ایسـتمن کـداک ،در مـورد ایـن تصـمیم
توضیح داده و گفتهاند که سهامداران بر سر دو راههای قرار گرفته بودند :یک) رها کردن کامـل رنگیـران ،یـا دو)
دادن رأی به انحالل شرکت به منظور جلوگیری از افزایش بدهیها و تعهدات رنگیران کـه در غیـر ایـن صـورت
همچنان افزایش پیدا میکرد ،اقدام در مورد خاتمه خدمت کارکنان به نحو شایسته و پرداخت مطالبات آنان بابـت
حقوق و [فوقالعاده] پایان خدمت وـ مهمتر از همه ـ بدان وسیله تقلیل خطـر تهدیـدات جـانی نسـبت بـه گـروه
مدیران محلی شرکت.
 .70دیوان داوری بر این نظر است که خواهانها نتوانستهاند این ادعای تلویحی آقای گیلگز را که تصمیم به
انحالل رنگیران به اجبار اتخاذ شده ،ثابت نمایند.
 .74دیوان همچنین بر این نظر است که قطع نظر از دالیل ارائه شده در مورد تصمیم به انحالل ،این تصمیم
فقط در شرایطی قابل درک است که هیأت مدیره خود را به قدر کافی قادر به کنترل عملیات رنگیران میدانسـت
که بتواند راجع به آینده آن به نحوی که به تشخیص آن به نفع سهامداران بود ،تصمیم گیرد .این مطلب ،حتی بـا
وجودی که کمیته مدیریت منصوب وی از آزادی عمل کامل ،بـهویـژه در مـورد اسـتفاده از حسـابهـای بـانکی،
برخوردار نبوده ،صادق است.
 .71در واقع ،سهامداران ثابت کردند که قادرند تصمیم خود را در مورد انحالل رنگیـران عملـی سـازند .نظـر
دیوان داوری این است که این واقعیت نهتنها مؤید ادعاهای خواهانها مبنـی بـر کنتـرل رنگیـران توسـط ایـران
نیست ،بلکه در واقع با این ادعاها تناقض دارد .الزم به تذکر است که چیزی در سـوابق حـاکی از آن نیسـت کـه
تصمیم به انحالل موکول به موافقت دادستان کل یا شورای کارکنان شده باشد .بهعالوه ،هیأت تصفیه از طریـق
گماشتگان محلی خود ،یعنی آقایان معتبر و هوشی توانست وظایفش را ولو با موافقت آقای بهشـتی ،انجـام دهـد.
بهعنوان نمونه ،مدرک این امر ،تبادل تعدادی تلکس در ماههای مه و ژوئن  3322است که ضمن آنهـا در مـورد
حقوق و فوقالعادههای پایان خدمت کارکنان مذاکره [و توافق] شده است (رجوع شود به :بندهای  32و  32بـاال).
اینکه مذاکرات مزبور توسط شورای کارکنان تحمیل و این امر باعث تأخیر در عملیات تصفیه گردید ،فاقد اهمیت
است ،چه عملیات مزبور باالخره اجرا شد.
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 .73مفهوم کنترل ،به ترتیبی که در حقوق تجارت و حقوق بینالملل به کار میرود بههـیچوجـه از روشـنی و
صراحتی که از یک مفهوم حقوقی انتظار میرود ،برخوردار نیست .معنا و اهمیت آن ،به میزان زیادی به منظـوری
که برای آن به کار میرود و به زمینه حقوقی که در آن مورد استفاده قرار میگیرد ،بستگی دارد (برای مثال ،رجوع
شود به :پرونده
Anaconda Company v. Overseas Private Investment Corp. 59 I.L.R. 406, 420 (17
July 1975).

بنابراین ،معنای آن میتواند به میزان قابل مالحظهای تغییر کند .با توجه به این عدم قطعیت ،متـون حقـوقی
حاوی مفهوم فوق ،اغلب معنای مورد نظر از آن را در زمینه خاص خود تعریف مـیکننـد .در بیانیـه حـل و فصـل
دعاوی ،وضع چنین نیست .بند  1ماده هفت ،معنای کنترل را به صـورتی کـه در عبـارت «واحـد تحـت کنتـرل»
هریک از دولتین مربوط ( ویا هر سازمان تابعه سیاسی آنها) به کار برده شده ،روشن نمیکند .در نتیجـه ،دیـوان
موظف است در هر مورد تعیین نماید که آیا خوانده خاصی ،در مفهوم بیانیه حـل و فصـل دعـاوی «واحـد تحـت
کنترل» میباشد یا خیر .برای این کار ،دیوان باید کلیه قرائن ذیربط مندرج در بیانیه حـل و فصـل دعـاوی و نیـز
شرایط مربوط پرونده را در نظر گیرد تا تفسیر «کنترل» ذیربط در اینجا را به دست دهد.
 .11قبل از هر چیز ،این مطلب شایان توجه است که در بند  0همان ماده هفت در رابطه با ادعاهـایی کـه از
طریق مالکیت سرمایه یا سایر عالیق مالکیت در اشخاص حقوقی ،بهطور غیرمستقیم به اتباع هریک از دولتهای
طرف تعلق دارد نیز واژه «کنترل» به کار رفته است .این قبیل ادعاهای غیرمستقیم ،فقـط در صـورتی «ادعاهـای
اتباع ایران یا ایاالت متحده محسوب میشود که میزان مالکیت چنین اتباعی مجتمعاً در هنگام به وجود آمدن ادعا
برای کنترل شرکت یا شخص حقوقی دیگر کافی بوده باشد» (تأکید اضافه شده است) .در اینجا نیز مفهوم کنترل
تعریف نشده است ،لکن چون به مالکیت سهام یا سایر عالیق مالکیت و روابط بـین اشـخاص خصوصـی ،اعـم از
حقیقی یا حقوقی مربوط است ،الزاماً به همان معنایی که در عبارت «تحت کنترل (یک) دولـت» بـه کـار رفتـه،
استعمال نشده است .این امر از این واقعیت ناشی میشود که عموماً پذیرفته شده است که دولت میتواند به طرقی
غیر از تحصیل مالکیت سرمایه یا سایر عالیق مالکانه ،کنترل یک شخصیت حقوقی را به دست گیرد.
 .13در چنین اوضاع واحوالی ،الزم است برای تعیین معنای خاص کلمه «کنترل» در سیاق عبارت بند  1ماده
هفت از مالحظات دیگر کمک گرفته شود .دیوان در وهله اول باید بررسی و ارزیابی نمایـد کـه اگـر واحـدی کـه
دعوایی علیه آن طرح شده« ،واحدی تحت کنترل» تشخیص داده شود ،چه آثار و نتایجی طبق بیانیه حل و فصل
دعاوی بر آن مترتب است.
 .10اولین اثر این نتیجهگیری که یک شرکت یا شخص حقوقی دیگر «واحد تحت کنترل» دولت ایـران (یـا
دولت ایاالت متحده) میباشد ،این است که ادعای مطروحه علیه چنین واحدی ،چنانچه کلیه شرایط دیگـر بیانیـه
حل و فصل دعاوی نیز رعایت گردد ،در حیطه صالحیت دیوان قرار میگیرد؛ لکن اثر دیگـری کـه حـائز اهمیـت
کمتری نیست ،این است که چنانچه ادعایی توسط یک تبعه ایاالت متحده مطرح و خواهان حاکم گردد ،خسارتی
که واحد مورد بحث متعهد به پرداخت آن خواهد بود ،در واقع با پرداخت از محل حساب تضـمینی جبـران خواهـد
شد .چنانکه همگان میدانند حساب تضمینی به موجب بند هفت بیانیه مورخ  03دیماه  33[ 3103ژانویه ]3323
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دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر ،افتتاح و بدواً موجودی آن بـا انتقـال وجـوهی از سـپردههـا و اوراق
بهادار ایران نزد مؤسسات بانکی ایاالت متحده در امریکا تأمین گردید .ایران باید حـداقل موجـودی حسـاب را بـا
تودیع مبالغ جدید در سطح  022میلیون دالر نگاه دارد و باالخره پس از آنکه به گـواهی رئـیس دیـوان [داوری]
مبالغ کلیه احکام صادره علیه ایران پرداخت گردید ،هرمبلغ که در حساب تضمینی مانده باشـد ،بـه ایـران مسـترد
خواهد شد .به سخن دیگر ،دولت ایران از طریق حساب تضمینی ،از لحا پرداخـت کلیـه خسـاراتی کـه خوانـده
«واحد تحت کنترل» احتماالً بابت آن مسئول شناخته شود ،به طور کامل جانشین واحد مزبور میگردد.
 .11چنین سیستمی چیزی بیش از مکانیسم ساده نحوه به اجـرا گـذاردن احکـام صـادره دیـوان اسـت ،چـه
خواهانهای امریکایی را از توسل به تشریفات قضایی دادگاههای داخلی جهت اجـرای حکـم بـینیـاز مـیسـازد.
چنانکه هم اکنون تأکید شد ،این وضع آثار و نتایج گستردهای دارد کـه بـهویـژه در مـواردی کـه «واحـد تحـت
کنترل» قبالً شرکت تابعه ویا تحت کنترل خواهان بوده ،شایان توجه است .حتی اگر این سیستم اجرا فقط به نفع
خواهان موفق امریکایی عمل کند ،از توجه به این جنبه از موضوع ،در هنگام تعیین مفهـوم کنتـرل در ارتبـاط بـا
تعیین صالحیت دیوان ،نباید غفلت شود .این امر اثری بدیهی بر تعیین نوع کنترلی دارد که بایـد مـورد نظـر قـرار
گیرد.
 .17همانطور که قبالً گفته شد ،در پرونده حاضر خواهانها علیرغم اقدامات مؤثر در حقوق مالکیت آنها که
مقامات ایران به عمل آوردند ،توانستند تصمیم خود مبنی بر انحالل شرکت را به موقع اجرا گذارند .آنان همچنین
اقرار کردهاند که پس از ثبت ادعایشان نزد دیوان تصمیم گرفتند رنگیران را ورشکسـته اعـالم کننـد و توانسـتند
حکمی اعالمی به این منظور تحصیل نمایند .این واقعیتها دال بر آن است که کنترل خواهانها بر رنگیـران بـه
قدر کفایت بوده که مانع از آن شود که این شرکت« ،واحدی تحت کنترل» ایران به مفهوم بند  1ماده هفت بیانیه
حل و فصل دعاوی تلقی و آثار و نتایج این تلقی بر آن مترتب شود .در هر حال ،قطع نظـر از دالیلـی کـه باعـث
شده خواهانها تصمیم به چنین اقدامی بگیرند ،نامبردگان باید آثار و نتایج ناشی از آن را بپذیرند.
 .11بنا به مراتب پیشگفته ،دیوان بر این نظر است که رنگیران در تاریخ  33ژانویه  03[ 3323دیماه ]3103
واحد کنترل ،به شرح مقرر در بیانیه حل و فصل دعاوی ،نبوده تا دیـوان نسـبت بـه ادعاهـای مطروحـه علیـه آن
صالحیت داشته باشد .این نظر تکلیف ادعای طلبکاران را که در پرونده شماره  002و همچنین کلیـه ادعاهـایی را
که در پرونده شماره  30124مطرح است ،معین میکند .کلیه این دعاوی به دلیل عدم صالحیت رد میشوند.
ب) انحالل و ورشکستگی

 .10با توجه به نظر دیوان در باال دایر بر عدم صالحیت نسبت به ادعاهای مطروحه علیه رنگیران ،دیوان تعیـین
آثار احتمالی را که ممکن است انحالل شرکت و دعوای ورشکستگی بعدی ،بـر صـالحیت آن داشـته باشـد ،الزم
نمیداند.
ششم) ادعای سهامدار

 .14ایستمن کداک ،به عنوان صاحب اکثریت سهام رنگیران ،بر مبنای واقعیات مشروحه فـوق (رجـوع شـود بـه:
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بندهای  3تا  02باال) ادعا مینماید که اقدامات ایران در مورد رنگیران در حکم مصادره سهام وی در رنگیران بوده
و به این دلیل ایران مسئول پرداخت غرامت به ایستمن کداک بابت ارزش آن سهام است .دفاع ایران در برابر این
ادعا همانند دفاعی است که در مورد کنترل ادعایی ایران بر رنگیران به عمل آمده است.
 .11از لحا صالحیتی مسأله تحت کنترل ایران بودن یا نبودن شرکتی ،با مسأله مصادره شدن یا نشدن یک
شرکت فرق دارد؛ لکن نظر دیوان دایر بر اینکه رنگیـران در  33ژانویـه  03[ 3323دیمـاه  ]3103واحـد تحـت
کنترل ایران نبوده ،مانع این نتیجهگیری است که مداخله ایران در امور رنگیران به منزله ضبط عالیق سـهامداری
خواهانها در رنگیران در آن تاریخ بوده است .بهعالوه نظر دیوان این است که واقعیات پرونده حاضر اعالم نظری
بدین مضمون را که ایستمن کداک از حقوق مالکانه خود محروم گردیده ،تجویز نمیکنند .بحثی نیست که مداخله
ایران تأثیری در مالکیت قانونی سهام نداشته است (رجوع شود به :صفحات  13تا [ 11متن انگلیسی] حکم شماره
3ـ12/013ـ 002مورخ  33آوریل  00[ 3328فروردینماه  ،]3180در پرونده فورموست تهران اینـک .و جمهـوری
اسالمی ایران
Sporrong and Lonnroth, European Court of Human Rights, Judgement of 23
)September 1982, Series A, No. 52

در اتخاذ این تصمیم ،دیوان داوری اهمیت خاصی برای این واقعیت قائل شده اسـت کـه خواهـان بـهعنـوان
صاحب اکثریت سهام عمالً قادر بوده تصمیم به انحالل رنگیران گرفته و آن را ورشکسته اعالم نمایـد و تصـمیم
مزبور مدتها بعد از وقوع حوادثی اتخاذ شده که طبق اظهار خواهان ،موجب از بین رفتن عالیـق سـهامداری وی
گردیده است.
 .13لکن این واقعیت که مداخله ایران به حد مصادره یـا محرومیـت از حقـوق مالکیـت نرسـیده ،مـانع از آن
نیست که دیوان به بررسی این مسأله بپردازد که آیا مداخلهای که در اینجا محرز گردیده ،درحکم «سایر اقدامات
مؤثر در حقوق مالکیت» به شرح مندرج در بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی بوده است یا خیر (رجوع شـود
به :صفحه  10حکم صادره در پرونده فورموست مذکور) .اینگونه اقدامات اگرچه به منزله مصـادره یـا محرومیـت
نیستند ،معالوصف در حدی که به عالیق مالکانه خواهان صدمه میزنند ،میتوانند موجد مسئولیت گردند.
 .01دیوان داوری متقاعد شده است که ادعای خواهان در مـورد مصـادره بایـد مشـتمل بـر ادعـای مداخلـه
ضعیفتری در عالیق مالکیت وی تلقی شود.
 .03نظر دیوان این است که مداخله از نوعی که در باال ذکر شد ،در پرونده حاضر صورت گرفته و این مداخله
قابل انتساب به ایران است .بنابراین ،موضوعی که برای رسیدگی دیوان باقی میماند ،این است که معلـوم نمایـد
که آیا چنین مداخلهای موجب ورود خسارت به ایستمن کداک شده یا خیر و اگر شده ،در نتیجه آن چه خسارتی به
وی قابل پرداخت است.
 .00لکن طرفین به پیروی از دستور دیوان لوایح توجیهی راجع بـه کلیـه موضـوعات پرونـده شـماره  002را
تسلیم نکردهاند (رجوع شود به :بند  4باال) .لذا دیوان بر این نظر است که تعیین تکلیف نهایی پرونده را به هنگامی
موکول کند که به طرفین فرصت کافی داده شده باشد تا ادله و مدارکی را که مایلند در تأیید اظهاراتشان در مـورد
این موضوع بدانها استناد کنند ،تسلیم نمایند.

184

 مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده /جلدهشتم

هفتم) ادعا و ادعای متقابل مربوط به ضمانت

 .01ایستمن کداک طی سندی («ضمانتنامه») بـه تـاریخ  33مـارس  02[ 3323اسـفندماه  ]3102بـدهیهـای
رنگیران در برابر بانک ایران و انگلیس را حداکثر تا مبلغ  32002220222ریال تضمین کـرد .تـاریخ انقضـای ایـن
ضمانتنامه  13مارس  33[ 3322فروردینماه  ]3103بـود .در تـاریخ  00نـوامبر [ 3323اول آذرمـاه  ]3102بانـک
ایران و انگلیس به رنگیران اطالع داد کـه «طبـق مقـررات و ضـوابط جدیـد بانـک مرکـزی ایـران ،ضـمانتنامه
شرکتهای خارجی برای اعطای تسهیالت اعتباری در ایران ،مـورد قبـول بانـک مرکـزی ایـران نمـیباشـد» .از
رنگیران خواسته شد «که ضمانتنامه را با ضمانتنامه متقابل یک بانک خارجی تعویض نماید» .در تاریخ  34دسامبر
 01[ 3323آذرماه  ]3102ایستمن کداک درصدد برآمد که بـه اسـتناد نامـه مـورخ  00نـوامبر [ 3323اول آذرمـاه
 ]3102ضمانتنامه را لغو کند .بانک ایران و انگلیس طی تلکس مورخ  32دسامبر  08[ 3323آذرماه  ]3102و نامه
تأییدی مورخ  33دسامبر  02[ 3323آذرماه  ]3102به لغو ضمانتنامه اعتراض نمود و توضیح داد که نامه مورخ 00
نوامبر [ 3323اول آذرماه  ]3102را نمیتوان بهعنوان سند برائت ذمه ایستمن کداک تلقی کرد ،بلکه این نامه فقط
درخواستی است از ایستمن کداک که به جای ضمانتنامه فعلی یک ضمانتنامه بانکی بدهـد .در تـاریخ  02دسـامبر
 03[ 3323آذرماه  ]3102رنگیران درصدد برآمد که با تسلیم چکـی بـه مبلـغ  4002220222ریـال بـدهی حسـاب
اعتیاری را تصفیه نماید .این چک که برای برداشت از حساب رنگیران نزد بانک سپه صـادر شـده بـود ،بـا آنکـه
رنگیران در آن وقت وجوه کافی جهت پرداخت آن در حسابش داشت ،برگشت داده شـد .بـه نظـر مـیرسـد کـه
رنگیران در اوایل ژانویه  3322کوشید تا چک را مجدداً تسلیم نماید ،لکن موفق نشد .در تاریخ دهم مـارس 3322
[ 33اسفندماه  ،]3103تصمیم مربوط به انحالل رنگیران به میان آمد .بانک ایران و انگلیس طی تلکس مورخ 32
مارس  08[ 3322اسفندماه  ]3102پرداخت مبلغ  1202430288ریال بابت «بدهی فعلی حساب اعتباری رنگیران»
را از ایستمن کداک کامپنی مطالبه کرد .ایستمن کداک ،بانک ایران و انگلیس را به آقای نظام معتبر رجوع داده و
اضافه کرد:
[آقای معتبر] در حال حاضر ،نماینده هیأت تصفیه [رنگیران] به شمار میرود .از وی تقاضا شـده اسـت کـه از
هیچگونه همکاری با شما جهت دریافت وجوه از حسابهای بانکی رنگیـران در بانـک سـپه و بانـک ملـی دریـغ
ننماید .موجودی این حسابها به مراتب بیشتر از میزان طلب شما است .همانطور که آگاهیـد ،تـالشهـای مـا
برای پرداخت طلب شما از طریق تسلیم چک ،قبالً دو بار بر اثر اقدامات کارکنان خود شما و همچنـین اقـدامات
دادستانی کل دایر بر انسداد حسابهای بانکی [رنگیران] به ثمر نرسیده است.
 .07سپس در تاریخ  03مه  1[ 3322اردیبهشتماه  ،]3103اداره کل اجرای دادگاههای عمومی تهران حکـم
توقیف حساب رنگیران در بانک ملی را به مبلغ  1302220222ریال صادر کرد .در تـاریخ هفـتم ژوییـه 38[ 3322
تیرماه  ]3103هیأت تصفیه از دادگاههای عمومی تهران تقاضا کرد که مبلغ توقیف شده را از بانک ملی وصـول و
مبلغ  1302220222ریال به بانک ایران و انگلیس پرداخت نماید .ظاهراً این تقاضا مورد موافقت قرار نگرفـت ،چـه
سوابق پرونده حاکی است که از مبلغ مزبور در حساب بانکی رنگیران در بانک ملـی بعـدها در تـاریخ  30دسـامبر
 03[ 3324آذرماه  ]3181رفع توقیف گردید .ولی این رفع توقیف به نفع اداره امور تصفیه و ورشکسـتگی صـورت
گرفت.
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 .01ایستمن کداک براساس مراتب پیشگفته ،اکنون میخواهد حکمی اعالمی دایر بر برائت ذمـه کامـل وی
بابت آن ضمانتنامه صادر شود ،به این دلیل که تعهد اصلی یا با توقیف داراییهای رنگیران در ایران ایفا گردیـده
ویا می توانسته با برداشت از داراییهای باقیمانده رنگیران در ایران که تا آنجا که ایستمن کداک اطالع دارد هنوز
مشمول دستور انسداد مورخ  32نوامبر  08[ 3323آبانماه  ]3102است ،ایفا شود .در هر صورت ،ایسـتمن کـداک
اظهار میدارد که چون رنگیران دو بار با کشیدن چک از حسابهایی کـه موجـودی کـافی داشـتهانـد ،اقـدام بـه
پرداخت نموده ،لذا باید از هرگونه مسئولیتی بهعنوان ضامن ،مبری شناخته شود .ایستمن کداک درخواست خـود را
به شق دیگری هم مطرح و تقاضا میکند که دیوان اعالمیهای صادر نموده و از ایران بخواهد که بدهی رنگیـران
به بانک ایران و انگلیس را با پرداخت از محل موجودی حسابهای رنگیران نزد بانکهای ملی و سـپه تصـفیه و
مستهلک نماید.
 .00بانک تجارت با خواسته مورد تقاضا مخالف است ،به این دلیل که ضمانتنامه بدون تردیـد معتبـر و قابـل
اجر است و تعهد اصلی ایفا نشده و تقاضای پرداخت بهموقع به عمل آمده است .بانک تجـارت بـه همـین دالیـل
ادعای متقابلی نیز جهت پرداخت بدهی رنگیران توسط ایستمن کداک بهعنوان ضامن ،مطرح ساخته است.
 .04بهعنوان یک امر مقدماتی ،دیوان نمی تواند با استدالل ایستمن کداک دایر بر اینکه نامه مورخ  00نوامبر
[ 3323اول آذرماه  ]3102بانک ایران و انگلیس در حکم لغو ضمانتنامه بوده است ،موافقت کند.
 .01لکن دیوان این مطلب را محرز میداند که متعهد اصلی ،یعنی رنگیران دو بار اقدام به پرداخت بدهی خود
به بانک ایران و انگلیس نموده است .این امر این حق را برای ایستمن کداک ایجاد میکند که اعالمیهای دایر بـر
برائت ذمه آن بابت ضمانتنامه مورد بحث صادر گردد .گرچه در سوابق ابهاماتی در مورد مبلغ استفاده شده از اعتبار
در زمانی که اقدام به پرداخت آن گردید ،وجود دارد ،با این حال از نظر دیوان محرز است که در هر صورت ،مبلـغ
 4002220222ریال پیشنهادی برای تصفیه بدهی کافی بوده است .خواندگان دلیل و مدرکی ارائـة نکـردهانـد کـه
رنگیران در این تاریخ ورشکسته اعالم شده یا اینکه از استفاده از موجودی در حسابهای بانکی خود منع گردیده
بوده است .تنها دلیل عدم توانایی رنگیران به پرداخت بدهی خود به بانک ایران و انگلیس ،انسداد حسـابهـا بـه
دستور دادستانی کل ،یعنی یک نهاد ایران ،بوده است .در چنین اوضاع و احوالی ،دیوان باید خواسته مورد تقاضـای
ایستمن کداک را اعطا کند.
 .03این تصمیم تکلیف ادعای متقابلی را که بانک تجارت علیه ایستمن کداک مطرح کرده ،معین میکند.
 .41با توجه به این تصمیم ،لزومی ندارد که دیوان به شق دیگر خواسته ایستمن کداک که علیه بانک ملی و
بانک سپه میباشد ،بپردازد .از آنجا که خواهانها هیچگونه ادعای خاص دیگری علیه هیچیک از خواندگان مطرح
نساختهاند ،لذا دیوان بدینوسیله به رسیدگیهای این پرونده تا آنجا که به بانک سپه و بانک ملی مربوط میشود،
خاتمه میدهد.
هشتم) هزینهها

 .43دیوان داوری مسأله صدور حکم راجع به هزینهها را در پرونده شماره  002به تعیین تکلیف نهایی این پرونده
موکول مینماید.
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 .40در پرونده شماره  ،30124هر طرف باید هزینههای داوری مربوط به خود را تقبل نماید.
نهم) رسیدگیهای آتی

 .41دیوان داوری برنامه زمانی تسلیم لوایح و ادله و مدارک توسط طرفین درخصوص سایر موضوعات این پرونده
را طی دستور جداگانهای تعیین خواهد کرد .دیوان حکم نهایی خود را براساس ادله و مدارک و لوایحی که تسـلیم
خواهد شد ،صادر خواهد کرد.
دهم) حکم

 .47بنا به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرح زیر مبادرت به صدور حکم مینماید:
الف) ادعاهای مطروحه علیه شرکت خدمات فتوگرافی رنگیران (سهامی خاص) به دلیـل عـدم صـالحیت ،رد
میشود.
ب) بدینوسیله ،خواهان ،ایستمن کداک کامپنی از هرگونه مسئولیت ناشـی یـا محتمـلالوقـوع از ضـمانتنامه
صادره در  33مارس  02[ 3323اسفندماه  ]3102به نفع بانک ایران و انگلیس که اکنون خوانـده ،بانـک تجـارت،
جانشین آن شده است ،مبری شناخته شده و خوانده ،بانک تجارت متعهد است هرگونـه مطالبـه وجـه از ایسـتمن
کداک بابت این ضمانتنامه را مسترد دارد.
ج) ادعای متقابل بانک تجارت علیه ایستمن کداک کامپنی مردود شناخته میشود.
د) تعیین تکلیف نهایی پرونده شماره  002به هنگامی موکول میشود که به طرفین فرصت داده شده باشد که
ادله و مدارک مورد استناد خود در تأیید اظهاراتشان را راجع به این موضوع که آیا مداخله در حقوق مالکانه خواهان
که در اینجا قابل انتساب به خوانده ،ایران ،تشخیص داده شده ،موجب ورود زیـان بـه ایسـتمن کـداک کـامپنی،
بهعنوان صاحب اکثریت سهام شرکت سهامی خدمات فتوگرافی رنگیران (سهامی خاص) گردیده یا خیـر و احیانـاً
چه مقدار غرامت به وی قابل پرداخت میباشد ،تسلیم نمایند .از این رو ،دیوان صالحیت خود را نسبت به ادعـایی
که ایستمن کداک کامپنی در پرونده شماره  002بهعنوان صاحب اکثریت سهام شرکت سهامی خدمات فتـوگرافی
رنگیران (سهامی خاص) علیه دولت ایران مطرح کرده ،محفو نگاه میدارد.
هـ) به جریان دادرسی علیه بانک ملی و بانک سپه خاتمه داده میشود.
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و) به جریان دادرسی پرونده شماره  30124خاتمه داده میشود.
ز) هریک از طرفین پرونده شماره  30124باید هزینههای داوری مربوط به خود را تقبل نماید.
الهه ،به تاریخ  00ژانویه  3314برابر با  0بهمنماه 3100
میشل ویرالی ـ رئیس شعبه سه

چارلز ان .براوئر

به نام خدا

نظر موافق و مخالف

پرویز انصاری معین
موافق در قسمتی و مخالف در قسمتی دیگر

پرونده شماره  131ـ شعبه یک
حکم شماره 883ـ131ـ5
خواهان :آرتور یانگ اند کامپنی
خواندگان :جمهوری اسالمی ایران ،شرکت مخابرات ایران ،سازمان تأمین اجتماعی ایران
تاریخ3100/3/31 :
حکم
حاضران

از جانب خواهان :خانم نانسی دی .ایزرائل ،معاون اداره حقوقی ـ بینالملل ،آقای ادوارد ال .بارتاالمیو،
مدیر بخش مشاوران مدیریت بینالمللی ،آقای کارل دی .لیجیو ،رئیس اداره حقوقی
از جانب خواندگان :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
آقای اسداله نوری ،مشاور حقوقی نماینده رابط
آقای سهراب ربیعی ،دستیار نماینده رابط
آقای صرافی ،دستیار نماینده رابط
آقای عباس یونسی ،نماینده بانک تجارت
آقای حسین شهریاری ،نماینده شرکت مخابرات ایران
آقای جواد بهار شنجنی ،نماینده سازمان تأمین اجتماعی
آقای محسن عسکری ،نماینده شرکت مخابرات ایران
آقای مرتضی نصیرا ،نماینده سازمان تأمین اجتماعی
سایر حاضران :آقای مایکل اف .رابوین ،قائممقام نماینده رابط ایاالت متحده امریکا
آقای تیموثی ئی .رمیش ،دستیار مشاور حقوقی وزارت خارجه
الف) گردش کار

 .3در تاریخ  02دیماه  32[ 3182ژانویه  ]3320خواهان ،آرتور یانگ انـد کـامپنی ،دادخواسـتی علیـه جمهـوری
اسالمی ایران («ایران») ،سازمان تأمین اجتماعی ایران («تأمین اجتماعی») و شرکت مخـابرات ایـران («شـرکت
مخابرات») به ثبت رساند .در چهارم مهرمـاه  08[ 3180سـپتامبر  ]3321خوانـدگان ،تـأمین اجتمـاعی و شـرکت
مخابرات ،هریک الیحه دفاعیه و ادعای متقابلی ثبت نمودند .خوانده ،ایران الیحه دفاعیه و ادعای متقابل خـود را
در  02مهرماه  30[ 3181اکتبر  ]3324ارائه و خواهـان جوابیـهاش را در  02دیمـاه [ 3181دهـم ژانویـه ]3320
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تسلیم کرد .پاسخ به جوابیه خواهان توسط خواندگان ،ایران و شرکت مخابرات در  38بهمنماه [ 3184پنجم فوریه
 ]3328و توسط خوانده ،تأمین اجتماعی در اول آبانماه  01[ 3184اکتبر  ]3320ثبت گردید.
 .0در سوم شهریورماه  00[ 3180اوت  ]3328بانک تجارت «ادعای تقابل ناشی از ضمانتنامههای بـانکی» را
ثبت و ضمن آن از فرست نشنال بنک آو باستون («اف.ان.بی.بی») بهعنوان خوانده متقابل نام برد .خواهـان طـی
نامه تسلیمی در  32مهرماه [ 3180نهم اکتبر  ]3328به پذیرفتن بانک تجارت و اف.ان.بی.بی بهعنوان طرفهای
پرونده اعتراض کرد .دیوان طی دستور مورخ  03مهرماه  03[ 3180اکتبر  ]3328خود از خواندگان و بانک تجارت
دعوت کرد که نظراتشان را راجع به این نامه تسلیم نمایند و اضافه کرد که «این امـر تـأثیری در موضـوع سـمت
بانک تجارت بهعنوان طرفی در پرونده حاضر ندارد».
 .1پس از تبادل لوایح و مدارک کتبی دیگر ،جلسه استماع پرونده در تاریخ بیستم خردادماه [ 3188دهم ژوئن
 ]3322تشکیل گردید .دیوان اعالم کرد که گرچه بانک تجارت مجاز خواهد بود جهت تأیید اظهارات خواندگان در
جلسه استماع شرکت کند ،با این حال ،سمت وی بـهعنـوان طـرف پرونـده ،بعـد از اسـتماع تعیـین خواهـد شـد.
اف.ان.بی.بی در جریان رسیدگی شرکت نکرد.
 .7آقای ادوارد ال .بارتاالمیو ،یکی از شرکای آرتـور یانـگ انـد کـامپنی و مـدیر بخـش مشـاوران مـدیریت
بینالمللی مؤسسه ،بدون ادای سوگندی که از شهود خواسته می شود ،در جلسه استماع اطالعاتی در اختیار دیـوان
قرار داد .خواندگان به برخی از اظهارات آقای بارتاالمیو در جلسه استماع ،بهعنوان ادله جدیدی که در این مراحـل
آخر رسیدگی قابل قبول نیست ،اعتراض کردند .خواهان استدالل نمود که اظهارات یادشده «ادله جدید» غیرمجاز
محسوب نمیشود.
 .1آقای کوروش حسین عاملی که به موجب دستور شماره  00مـورخ  34فـروردینمـاه [ 3188سـوم آوریـل
 ]3322ریاست دیوان ،به جای آقای سید محسن مصطفوی در پرونده حاضر بهعنوان داور شعبه یک منصوب شده
بود ،در استماع پرونده شرکت کرد.
ب) واقعیات و اظهارات
اول) ادعای مطروح علیه جمهوری اسالمی ایران

 .0خواهان ،آرتور یانگ اند کامپنی ،یک شرکت مدنی حسـابداران خبـره و محـل اصـلی فعالیـت تجـاری آن در
نیویورک است .شرکت یادشده از سپتامبر  3320تا آوریل  3323دفتری نیز برای امور حسابرسی در تهران داشت و
مشتریان وی اکثراً شرکتهای امریکایی و غیرایرانی بودند که در ایران فعالیت تجاری داشتند.
 .4ادعای مطروح علیه خوانده ،ایران عمدتاً بر این اظهار استوار است که خواهان ،به علت اقدامات غیرقـانونی
دولت ایران ،مجبور به بستن دفتر خویش در تهران و خارج ساختن کارکنان غیرایرانی خود گردید .خواهان اظهـار
میدارد که از سال  3328اتباع ایاالت متحده در ایران هـدف فعالیـتهـای ضـد امریکـایی قـرار گرفتنـد کـه در
سالهای بعد افزایش یافت .ادعا میشود که در تاریخ  34آبانمـاه [ 3102پـنجم نـوامبر  ]3322یـا در آن حـدود،
انقالبیون بانک طرف معامله خواهان را در تهران منفجر کردند و در نتیجه ،خواهان حسب ادعـا نتوانسـت حقـوق
کارکنانش را بپردازد ویا امور مالی خود را انجام دهد .خواهان اظهار میدارد که در  30یا  38آبانماه [ 3102ششم
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یا هفتم نوامبر  ]3322یا در آن حدود ،خانواده یکی از شرکای وی در ایران ،به نام جیمز اروین به علت خطر جانی
که در اثر «اعمال پاسداران انقالب و سایر مأموران دولت ایران» متوجه آنها بود ،مجبور به تـرک ایـران شـدند.
حسب ادعا ،خود آقای اروین نتوانست از سفری که برای انجام کار به ایاالت متحده کرده بود ،به ایـران بـازگردد.
خواهان اظهار میدارد که در سوم فروردینماه  01[ 3102مارس  ]3323ویا در آن حدود« ،مبارزین و افراد مسـلح
کمیته انقالب» وارد منزل آقای اروین شده و دو روز و نیم تمام در آنجا به سر برده و خانهاش را بازرسی و غارت
کردند .ادعا میشود که در اواسط نوامبر  ،3322یک کارمند دیگر امریکایی هنگامی که قصد داشـت کـه از پمـپ
بنزین بنزین بخرد ،مورد تهدید جانی قرار گرفت و ایرانیان به وی هشدار دادند که تهدیداتی نیز متوجـه کودکـان
دبستانی امریکایی خواهد بود .در نتیجه ،کارمند مزبور ناگزیر شد با خانوادهاش ایران را ترک کند .خواهـان اظهـار
میدارد که در پایان دسامبر « ،3323پاسداران انقالب» یکی از کارکنان ایرانی وی را نیمهشب از خانـهاش بـرده،
وی را مورد بازجویی قرار دادند.
 .1خواهان مضافاً میگوید که تا دهم بهمنماه  12[ 3102ژانویه  ]3323وی اکثر مشـتریان امریکـاییاش را
«به علت اقدامات دولت جدید ایران» از دست داده بود .این مشتریان ،حسب ادعا به علت تشدید احساسـات ضـد
امریکایی و نیز به این علت که دولت ایران قراردادهای منعقده با آنان را فسخ یا لغـو کـرده بـود ،از ایـران خـارج
شدند .خواهان میگوید که لذا وی نتوانست کار این مشتریان را به پایـان برسـاند و چـون بـا کسـادی روزافـزون
فعالیت تجاری خود مواجه شده بود ،حسب ادعا ناچار شد دفتر خود را در تهران تعطیل کند و از هفتم اسفند 3102
الی  30فروردینماه  08[ 3102فوریه الی اول آوریل  ]3323اقدام به تعطیل تدریجی عملیاتش در ایران نمود.
 .3خواهان استدالل میکند که اقدامات و رویدادهای باال قابل انتساب به دولت ایران است و در نتیجـه ،وی
مجبور به تعطیل فعالیت خود در ایران و خروج از آن کشور شد .نامبرده اکنون بابت زیانهایی کـه حسـب ادعـا از
این بابت متحمل شده است ،غرامتی به شرح زیر مطالبه میکند:
الف) از دست دادن اموال عینی (اثاثه دفتری ،وسایل نقلیه ،وجه نقد و غیره)
 3220033دالر
ب) جبران خسارات کارمنـدان خـارجی بابـت از بـین رفـتن اثاثـه شخصـی یـا
 400348دالر
زیانهای ناشی از نقل مکان اجباری
 400222دالر
ج) پرداخت حقوق خاتمه خدمت به سه کارمند ایرانی
د) پرداخت حقوق به یک کارمند ایرانی که در دفتر باقی ماند و در کـار تعطیـل
 420023دالر
دفتر نظارت کرد
هـ) بدهی ناشی از اجارهنامه دفتر (با وجود اینکه دفتر دیگر قابل استفاده نبود)
 320222دالر
 3020222دالر
و) پرداخت هزینه نقل مکان و اسکان به کارمندان غیرایرانی
 00322دالر
ز) هزینه انبارداری پروندههای به جا مانده در ایران تا این تاریخ
 301330323دالر
ح) زیانهای سرمایهای براساس ارزش «مؤسسه دایر»
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 3230128دالر
 302310103دالر

 .31در مورد قلم آخر ،خواهـان اظهـار مـیدارد کـه وی در اثـر تعطیـل اجبـاری دفتـر خـود نتوانسـت وجـه
صورتحسابهایی را که بابت خدمات و هزینههای حرفهای ارسال داشته بود ،وصول نماید .معهذا این قلـم شـامل
مطالباتی که صورتحساب آنها ارسال نشده بود نیز میگردد ،به این دلیل که حسب ادعا ،خواهـان نتوانسـت کـار
خود را تمام کند.
 .33خواهان اضافه میکند که بسیاری از این مطالبات ،دیون مؤسسات تجاری است که اکنون تحت کنتـرل
ایران قرار دارند و استدالل میکند که ایران در حدودی که از مؤسسات مدیون به خواهان سلب مالکیت کرده ویـا
به نحوی از انحا ،کنترل آنها را در دست گرفته ،مسئول پرداخت آن مطالبات میباشد.
 .30خوانده ،ایران ،دیوان را واجد صالحیت برای رسیدگی به این ادعا نمیداند .اوالً ایران نسبت بـه تابعیـت
امریکایی خواهان اظهار مخالفت میکند و ثانیاً استدالل مینماید که ادعای مبتنی بر اخراج ،ماهیتـاً یـک ادعـای
شبهجرم است و بنابراین ،مشمول هیچیک از مبانی صالحیت بر شمرده شده در بند  3ماده دو بیانیه حل و فصـل
دعاوی نمی باشد .ثالثاً ایران اظهار میدارد که ادعا اساساً مبتنی بـر حـوادث و رویـدادهای ناشـی از جنـبشهـای
مردمی در جریان انقالب اسالمی است که به نظر وی ،طبق بند «33د» بیانیه عمومی ،از صالحیت دیوان خـارج
شدهاند.
 .31خواندگان همچنین این استدالل را ارائه کردهاند که خواهان از ادعای خود «اعراض» نموده ،زیرا به نحو
صحیح به لوایح دفاعیه آنها پاسخ نداده است.
 .37در مورد ماهیت ادعا ،خوانده ،ایران عمدتاً انکار میکند که فعل یا ترک فعلی که حسب ادعـا خواهـان را
مجبور به ترک ایران کرده ،قابل انتساب به ایران باشد و اظهار میدارد که وی نـه قـرارداد مشـتریان خواهـان را
فسخ نموده و نه دستور تعطیل فعالیت خواهان یا اخراج وی را داده است .بالعکس ،ایران اظهار میدارد که خواهان
به لحا اوضاع انقالبی ،به میل و اراده خود ایران را ترک کرده است .ایران استدالل میکند که ریسـک کسـادی
وضع کسب و تجارت در ایران برعهده خواهان بوده و ایران را نمیتوان مسئول آن دانست .ایـران ایـن موضـع را
اتخاذ میکند که در هر حال ،مفهوم اخراج بالفعل در مورد شرکتهای مدنی قابل اطالق نیست.
 .31تا آنجا که از دست دادن ادعایی اموال عینی مطرح است ،ایران اظهار میدارد که خواهان اموال خـود را
در ایران فروخته و کسی مانع ارسال اموال وی به خارج نشده است .بدین ترتیب ،ایران استدالل مـیکنـد کـه یـا
خواهان زیانی متحمل نشده ویا زیانهای وی قابل انتساب به ایران نیست.
 .30در مورد مطالباتی که حسب ادعا سوخت شده ،خوانده ،ایران متذکر میشود که تنها چند نفر از کارمنـدان
خواهان در ایران ،اتباع ایاالت متحده بودند و در نتیجه ،کارمندان ایرانی وی میتوانستند به کوشـش خـود بـرای
وصول مطالبات معوقه وی ادامه دهند .ایران همچنین استدالل میکند که خواهان شرکتهـای بـدهکاری را کـه
ادعا میشود اکنون در کنترل ایران هستند و مبالغی را که بدهکارند ،مشخص نکرده است و بنابراین ،درخواست رد
ادعا را دارد.
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 .34خوانده ،ایران ادعای متقابل و در غیر این صورت ،درخواست تهاتری مطرح کـرده و اظهـار مـیدارد کـه
خواهان جمعاً مبلغ  2203880112ریال بابت مالیاتهای معوقه سالهای مـالی  3328تـا پایـان  3323بـه عـالوه
جریمه دیرکرد ،بدهکار است .خواهان انکار میکند که مالیات معوقهای بدهکار است.
دوم) ادعاهای مطروح علیه شرکت مخابرات و سازمان تأمین اجتماعی

 .31ادعای مطروح علیه خواندگان ،شرکت مخابرات ایران و سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با قرارداد مورخ 32
اردیبهشتماه [ 3100هشتم مه  ]3228منعقده بین خواهان و شرکت مخابرات ایران («قرارداد شرکت مخابرات»)
ناشی میشود که طبق آن ،خواهان میبایست برخی خدمات مشاورهای به «برنامه توسعه تلفن» ایران ارائه دهد.
 .33بحثی نیست که خواهان متعهد بوده طبق مقررات بیمههای اجتماعی ایران ،برای کارمندان شـاغل خـود
در پروژه ،حق بیمه اجتماعی بپردازد و شرکت مخابرات بدواً حق داشت تا تسلیم «مفاصاحسـاب» سـازمان تـأمین
اجتماعی توسط خواهان ،حاکی از اینکه کلیه حقوق بیمه پرداخت شده 0 ،درصد قیمت قرارداد را کسر کند.
 .01خواهان اظهار میدارد که کلیه تعهدات خود را طبق مقررات تأمین اجتماعی ایران رعایت نموده و مدعی
است که مبلغ  233،10دالر نیز بابت افزایش حق بیمه اجتماعی که حسب ادعا ،در نتیجـه تغییـر مقـررات تـأمین
اجتماعی بعد از امضای قرارداد شرکت مخابرات در سال  3328وضع شده ،پرداخته است .معالوصف ،خواهان اظهار
می دارد که نتوانسته مفاصاحساب الزم را از سازمان تأمین اجتماعی دریافت کند ،زیرا سازمان مزبـور «بـه دالیـل
نامعلومی» مفاصای مزبور را صادر نکرد .حسب ادعا ،یکی از کارمندان خواهان اظهار داشته که اگر خواهان مبلغی
بابت «تسهیل کار» میپرداخت ،این مفاصا صادر میشد ،ولی خواهان از این کـار امتنـاع نمـود .خواهـان کـرراً از
سازمان تأمین اجتماعی درخواست کرد که مفاصای مزبور را صادر کرده یا به وی اطالع دهد کـه خواهـان بـرای
تحصیل این سند چه اقداماتی را باید انجام دهد ،ولی سازمان تأمین اجتماعی به این درخواستها پاسخ نداد.
 .03نظر به اینکه خواهان نتوانست مفاصاحساب مزبور را ارائه کند ،شرکت مخابرات پـس از تکمیـل پـروژه
شرکت مخابرات در ژانویه  ،3322به جای کسر  0درصد مبلغ قرارداد ،دو فقره ضمانتنامه بـانکی پـیشپرداخـت را
که توسط بانک تجارت به نفع شرکت مخابرات صادر شده و متکـی بـه دو فقـره اعتبـار اسـنادی صـادره توسـط
اف.ان.بی.بی بود ،ضبط کرد .طرفین قبول کردند که ضمانتنامههای پیشپرداخت باید بدین ترتیـب« ،ضـمانتنامه
کسور حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی» محسوب شوند.
 .00بعداً سازمان تأمین اجتماعی کرراً مبالغ دیگری حق بیمه که ادعا میکرد طلبکار است ،از خواهان مطالبه
نمود .در ژانویه  3322شرکت مخابرات وجه ضمانتنامههای بانکی را مطالبه کرد و بانک تجارت نیز سعی کرد وجه
اعتبارات اسنادی صادره توسط اف.ان.بی.بی را مطالبه کند؛ ولی خواهان توانست با افتتاح یک «حسـاب مسـدود»
طبق مقررات دولت ایاالت متحده ،مانع پرداخت وجه این اعتبارات اسنادی شود .آخراالمر ،سازمان تأمین اجتماعی
نامهای از طریق سفارت الجزایر در واشنگتن برای خواهان ارسال و ضمن آن مبلغ  133،324،42ریال بابـت حـق
بیمه ،به عالوه مبلغ  1200120300ریال جریمه دیرکرد از خواهان مطالبه کرد.
 .01خواهان اینک درخواست کرده است که دیوان با صدور رأیی اعالم نماید کـه خواهـان «تعهـدات تـأمین
اجتماعی خود را از کلیه جهات ایفا نموده است».
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 .07خواهان استدالل خود را به نحو دیگری نیز مطرح کرده ،میگویـد کـه حتـی اگـر چنـین وجـوهی بایـد
پرداخت میشد ،شرکت مخابرات طبق ماده 2ـ 33قرارداد متعهد بـه تأدیـه آنهـا اسـت .بنـابراین ،وی همچنـین
تقاضای صدور حکمی دارد ،مبنی بر اینکه شـرکت مخـابرات بایـد مبـالغ اضـافی را بپـردازد و «سـازمان تـأمین
اجتماعی باید آن مبالغ را از شرکت مخابرات وصول کند و نه از آرتور یانگ».
 .01باالخره خواهان با این استدالل که شرکت مخابرات طبق ماده 2ـ 33قرارداد خود متعهـد بـه بازپرداخـت
هر مقدار افزایش حق بیمه اجتماعی به خواهان بوده ،مبلغ  10/233دالر مطالبه میکند و اظهار میدارد که مجبور
بوده این مبلغ اضافی را پس از تغییر مقررات تأمین اجتماعی ایران در  3328بپردازد.
 .00خواهان همچنین بهره مبالغ الزمالتأدیـه را بـهعـالوه  3120222دالر بابـت هزینـههـای داوری مطالبـه
میکند.
 .04خواندگان ادعاها را انکار و ادعاهای متقابلی نیز مطرح میکنند .خوانده ،سازمان تـأمین اجتمـاعی اظهـار
میدارد که خواهان بابت کارمندان خود که در پروژه شرکت مخابرات کار میکردهاند ،برای دوره مه  3328تا پایان
ژانویه  3322حق بیمه اجتماعی معوقه بدهکار است و ادعای متقابلی به مبلـغ  223،811،20ریـال (4203240133
ریال بابت اصل و  1004030432ریال بابت جریمه دیرکرد تا تاریخ  00فروردینماه  3183برابر با  34آوریل )3320
به عالوه جریمه دیرکرد از تاریخ  00فروردینماه  34[ 3183آوریل  ]3320تا تاریخ پرداخت ،به نرخ روزانه یک دو
هزار و چهار صدم اصل حق بیمه مطرح نموده است.
 .01خوانده ،شرکت مخابرات همچنین اظهار میدارد که مقامات سابق شرکت مخابرات مبالغی را که خواهان
بابت حق بیمه کارمندان پرداخته ،اشتباهاً به وی بازپرداخت کردهاند ،زیرا شرکت مخـابرات طبـق قـرارداد چنـین
تعهدی نداشته است .بنـابراین ،شـرکت مخـابرات ادعـای متقـابلی بـه مبلـغ  100030222ریـال بابـت ایـنگونـه
پرداختهای اشتباهی مطرح کرده است.
 .03خوانده ،شرکت مخابرات همچنین اظهار میدارد که خواهان هنوز مبالغی بابت حق اشتراک خط تلگراف
و تلکسی که طی ماههای ژوییه تا سپتامبر  3322و ژوییه  3322تا ژوییه  3323در ایران استفاده میکرده ،بدهکار
است و اینک بابت این حق اشتراک ،ادعای متقابلی به مبلغ  0020100ریال مطرح کرده است.
 .11بهعالوه ،شرکت مخابرات به ادعاهای متقابل مطروح توسط خواندگان ،ایران و سازمان تأمین اجتمـاعی،
ملحق شده است.
 .13کلیه خواندگان هزینههای داوری را به مبلغی که دیوان تعیین کند ،مطالبه مینمایند.
سوم) ادعاهای متقابل بانک تجارت علیه فرست نشنال بک آو باستون

 .10بانک تجارت ضمن الیحهای که در سوم شهریورماه  00[ 3180اوت  ]3328به ثبت رساند ،ادعـای متقـابلی
بابت پرداخت وجه دو فقره اعتبار اسنادی (به شمارههای 34410ـ اس و 34411ـ اس مورخ چهـارم فـروردینمـاه
 3108برابر با  04مارس  )3322مفتوح توسط اف.ان.بی.بی به نفع بانک تجارت («بانک ایرانیـان» سـابق) علیـه
اف.ان.بی.بی اقامه کرد (رجوع شود به :بند  03فوق) .بانک تجارت خود را ذیحق به مطالبه وجه اعتبارات اسـنادی
میداند ،زیرا خواهان حق بیمه اجتماعی معوقه مربوط به قرارداد شرکت مخابرات را نپرداخته است.
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 .11خواهان به ورود بانک تجارت و اف.ان.بی.بی بهعنوان طرفهای دعوی حاضـر معتـرض اسـت .خواهـان
همچنین به این دلیل که ادعاهای متقابل پس از مهلت مقـرر در دسـتور خـتم پرونـده شـماره  230جهـت ثبـت
اینگونه ادعاهای متقابل ،تسلیم گردیده ،به قبول آنها اعتراض نموده است .عالوه بر آن ،خواهان دیوان را واجـد
صالحیت برای رسیدگی به این ادعای متقابل نمیداند .در ماهیت دعوا ،خواهان اظهار مـیدارد کـه کلیـه حقـوق
بیمه اجتماعی مقرر را پرداخته و بنابراین ،بانک تجارت حق نداشته وجه اعتبارات اسنادی را مطالبه کند .خواهان از
دیوان تقاضا دارد که این اعتبارات اسنادی را «لغو و باطل» اعالم نماید.
ج) دالیل حکم
اول) مسائل شکلی
یک) وضعیت بانک تجارت و فرست نشنال بنک آو باستون در جریان رسیدگی

 .17بانک تجارت تقاضا کرده اسـت بـهعنـوان خواهـان متقابــل ،بـه ایـن جریـان رسـیدگی ملحـق شـود و از
اف.ان.بی.بی به عنوان خوانـــده متقابل جدید نام بــرده است .بدین منظور ،بانک تجارت بـه تصـمیم دیـوان در
حکـــم شماره 322ـ /033/020الف  38مورخ پنجم بهمنمـاه  00[ 3180ژانویـه  ]3324دیـــوان عمومـــی در
پرونـــده ایاالت متحـــده امریکا و جمهوری اسالمــی ایران کـــه در  5 Iran- U.S. C.T.R. 57نیـز بـه
طبع رسیده و نیز به دستور مـورخ  02تیرمـاه  32[ 3884ژوییـه  ]3320شـعبه دو در پرونـده شـماره  ،230بانـک
تجارت ،بانک مرکزی ایران و دولت ایاالت متحده امریکا و فرست نشنال بنک آو باستون استناد نموده است.
 .11بانک تجارت بدواً ادعایی تحت شماره  230بابت پرداخت وجه همان اعتبارات اسنادی متنازعٌفیه در ایـن
پرونده ،در دیوان به ثبت رساند .پس از تصمیم فوقالذکر دیوان عمومی در پرونده «الف» 38کـه ضـمن آن نظـر
داده شد که دیوان صالحیت رسیدگی به ادعاهای مستقیم بانکهای ایرانی علیه بانـکهـای امریکـایی را کـه از
اعتبارات اسناد اتکایی صادره توسط بانکهای امریکایی ناشی شده باشند ،ندارد ،شعبه دو طـی دسـتور مـورخ 02
تیرماه  32[ 3184ژوییه  ]3320پرونده شماره  230را مختومه اعالم کرد .در آن دستور قید شده بود کـه هرگونـه
درخواست طرح ادعای متقابل مربوط به اعتبارات اسنادی اتکایی «باید  )3توسط طرف پروندهای که در آن ،ادعای
اصلی مربوطه در دست رسیدگی است ،مطرح شود و  )0ظرف مدتی که پرونده مزبور مطرح است ،به ثبت رسد....
معهذا دیوان متذکر میشود که اینگونه درخواستها باید بهموقع و حداکثر تا شش ماه از تاریخ این دستور به ثبت
رسند» .بانک تجارت «ادعای متقابل ناشـی از ضـمانتنامههـای بـانکی» را در سـوم شـهریورماه  00[ 3180اوت
 ]3328که به وضوح بعد از مهلت مقرر در دستور ختم دعوا است ،به ثبت رساند .بدین ترتیب ،ادعای متقابل بانـک
تجارت با تأخیر مطرح شده و قابل قبول نیست.
 .0قابلیت پذیرش اصالحیه ادعاها و ادعاهای متقابل

 .10خواهان ادعای خود را از چند جهت اصالح نموده است .اوالً خواهان اولین مرتبـه در الیحـه اسـتماع خـود،
ادعایی به مبلغ  100233دالر بابت بازپرداخت حق بیمه اجتماعی اضافی ،علیه خوانـده ،شـرکت مخـابرات مطـرح
کرد .در آن الیحه ،خواهان همچنین مبالغ مورد مطالبه بابت مطالبات سوخت شده و اموال عینی از دست رفتـه و
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حقوق خاتمه خدمت و سایر هزینههای تعطیل کار را افزایش داد .بـه همـین نحـو ،خواهـان اولـین بـار درالیحـه
معارض خود مبلغ مورد مطالبه بابت زیان سرمایه را از  2220222دالر بـه  301330323دالر افـزایش داد .خوانـده،
شرکت مخابرات نیز به همین نحو اولین بار در الیحه استماع خود ،ادعای متقابلی به مبلغ  100030222ریـال کـه
حسب ادعا مقامات سابق شرکت مخابرات اشتباهاً بازپرداخت کرده بودند مطرح نمود .دیوان با توجه به رأی خـود
در ماهیت دعوا ،اتخاذ تصمیم در مورد قابلیت یا عدم قابلیت پذیرش این درخواستها را ضروری نمیداند.
 .14ولی این سؤال مطرح می شود که آیا درخواست خواهان از دیوان مبنی بر اعالم ابطـال برخـی اعتبـارات
اسنادی که اولین بار در الیحه استماع وی عنوان شد ،از جهت اصالح ادعا قابل قبول است یا خیر .ماده  02قواعد
دیوان مقرر میدارد که:
«در طول جریان داوری هریک از طرفها می تواند دادخواست یا دفاعیه خود را اصالح یا تکمیل نماید؛ مگـر
آنکه دیوان داوری اینگونه اصالحات را به علت تأخیر در انجام آن ویا اضرار طرف دیگر یا به علت هرگونـه
شرایط و اوضاع و احوال دیگر ،مصلحت نداند.»...
دیوان به موجب این ماده ،باید تأخیر در ارائه اصالحیه را بهعنوان ضابطهای مستقل از «اضرار طرف دیگر» یا
«هرگونه شرایط و اوضاع و احوال دیگر» مورد بررسی قرار دهد .ماده  02وقتی که تـوأم بـا مـواد  32و  33و 02
قواعد دیوان تفسیر شود ،این نکته را روشن میسازد که طرفین داوری ملزمند ادعا یا دفاعیه خود را اصوالً هرچـه
زودتر ،به اقتضای شرایط هر مورد ،مطرح کنند .به نظر دیوان ،رعایت این تعهد برای تضمین حسـن اداره جریـان
داوری و رفتار مساوی با طرفین ضروری است .صحیح است که دیوان عموماً در مجاز دانستن اصالحیهها تسـامح
نشان داده ،مشروط بر آنکه در اصالحیهها خواسته دعوا به میزان قابـل تـوجهی تغییـر داده نشـده و موضـوعات
حقیقی یا حقوقی جدیدی که طرف دیگر نتواند به نحو مقتضی به آنها پاسخ دهد ،مطرح نگردد و توضـیحی نیـز
برای آن تأخیر ارائه شده باشد (رجوع شود به :بندهای  24تا  22حکم شماره 101ـ423ـ 3مورخ  33آبان 0/3188
نوامبر  3322صادره در پرونده هریس اینترنشنال تلـه کامیونیکیشـنز اینکورپوریتـد و جمهـوری اسـالمی ایـران و
سایرین) .لکن در این پرونده ،خواهان تقاضا دارد با تسلیم اصالحیهای ،نوع دیگری خواسته بـا موضـوعات جدیـد
حقیقی و حقوقی مطرح نماید .دیوان مالحظه میکند که خواهان در دادخواست خود اشارهای بـه وجـود اعتبـارات
اسنادی معوقه برای تضمین پیشپرداختها یا پرداخت حق بیمه اجتماعی نکرده و بالعکس صرفاً اظهار داشته کـه
«کلیه ضمانتنامه های حسن انجام کار بدین ترتیب توسط شرکت مخـابرات آزاد شـده اسـت» .در واقـع ،خوانـده،
شرکت مخابرات بود که اولین بار در دفاعیه و ادعای متقابل خود که در چهارم مهرماه  08[ 3180سپتامبر ]3321
ثبت گردید ،این اعتبارات اسنادی را ذکر کرد .معهذا خواهان در «جوابیـه» خـود کـه در  02دیمـاه [ 3181دهـم
ژانویه  ]3320به ثبت رساند ،باز هم این موضوع را عنوان نکرد و همانطور که در باال ذکر شد ،خواهـان فقـط در
الیحه استماع خود که در سوم شهریورماه  00[ 3180اوت  ]3328به ثبت رسید ،به بحث در این مورد پرداخت .با
توجه به اینکه خواهان توضیح نداده است که چرا این درخواست را در این مراحـل آخـر رسـیدگی مطـرح کـرده،
دیوان قبول اصالحیه درخواستی را مقتضی نمیداند.
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دوم) ادعاهای مطروح علیه جمهوری اسالمی ایران
یک) صالحیت

 .11خواندگان نسبت به تابعیت امریکایی خواهان مخالفت کردهاند ،لکن خواهان دیوان را متقاعد کرده است کـه
به مفهوم بند  3ماده دو و بند  3ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،تبعه ایاالت متحده است.
 .13آرتور یانگ اند کامپنی یک شرکت مدنی است که طبق قوانین ایاالت متحده تشکیل شده و محل اصلی
فعالیت تجاری آن در نیویورک است و دفتر تهران آن ،شعبهای از آرتور یانگ نیویورک بـوده اسـت .طبـق آگهـی
شماره  8/03220مندرج در روزنامه رسمی شماره  2338مـورخ هشـتم آذرمـاه  03[ 3103نـوامبر  ]3320کشـور،
«آرتور یانگ اند کامپنی ایران» در «دفتر ثبت شرکتهای خارجی» به ثبت رسیده است .در آگهی روزنامه رسـمی
تحت عنوان شماره  4ذکر شده است« :تابعیت شرکت :امریکایی».
 .71مضافاً خواهان شهادتنامهای از رئیس اداره حقوقی خود ،کارل دی .لیجیو ،ارائه کرده مبنی بـر ایـنکـه از
سال  3322تا  03دیماه  33[ 3103ژانویه  ]3323کلیه شرکای آرتـور یانـگ انـد کـامپنی تبعـه ایـاالت متحـده
بودهاند ،همراه با صورت اسامی شرکا و نشانی آنهـا در  08مهرمـاه  32[ 3102اکتبـر  ]3322و در اول آبـانمـاه
 01[ 3182اکتبر  .]3323براساس این مدارک ،دیوان متقاعد گردیده که طی مدت ذیربط حداقل  02درصد عالیق
شرکت مدنی خواهان در دست اتباع ایاالت متحده بوده است 1.بنابراین ،طبق بند  3ماده دو بیانیـه حـل و فصـل
دعاوی ،خواهان حائز شرایط تابعیت میباشد.
 .73طبق بیانیه حل و فصل دعاوی ،جمهوری اسالمی ایران خوانده مناسب است.
 .70اختالفی در این مورد نیست که خواهان از تاریخ بروز ادعا تا تاریخ اجرای بیانیـه حـل و فصـل دعـاوی،
مستمراً صاحب ادعا بوده است.
 .71ایران همچنین استدالل میکند که ادعای مبتنی بر اخراج غیرقانونی ،از نظر ماهیت ،یک ادعای شبهجرم
بوده و جزء هیچیک از انواع ادعاهای مشمول صالحیت دیوان طبق بند  3مـاده دو بیانیـه حـل و فصـل دعـاوی
محسوب نمیشود .با اینکه صالحیت دیوان محدود به ادعاهایی است که «از دیون ،قراردادها ...سلب مالکیت ویا
هر اقدام دیگری که مؤثر در حقوق مالکیت باشد» ،ناشی شوند ،ولی تمام اعمال منشأ چنین ادعاهایی را صـرفنظر
از ماهیت آنها در بر میگیرد .بنابراین ،اینکه عملی را بتوان شبهجرم شناخت یا خیر ،تأثیری در صالحیت دیـوان
ندارد (رجوع شود به :بند  33حکم شماره 130ـ33310ـ 1مـورخ  01تیرمـاه  34[ 3188ژوییـه  ]3322در پرونـده
آلفرد ال .دبلیو ،شورت و جمهوری اسالمی ایران).
 .77خواندگان همچنین استدالل میکنند که بند «33د» بیانیه عمومی صالحیت دیوان را نسبت به این ادعـا
«.1عالیق در» یک واحد غیرسهامی ) (non- stockکه معادل سهام سرمایه در یک شـرکت سـهامی ) (stock corporationاسـت ،در
هر مورد باید با توجه به ماهیت آن واحد تعریف شود (رجوع شود به :ص  32متن فارسی و ص  34مـتن انگلیسـی قـرار اعـدادی شـماره
333ـ 12مورخ  32فروردینماه [ 3181ششم آوریل  ]3324دیوان) .در پرونده اینترنشنال اسـکولز سرویسـز اینکورپوریتـد و شـرکت ملـی
صنایع مس ایران ،در یک شرکت مدنی ،تابعیت شرکا عامل تعیینکننـده اسـت (رجـوع شـود بـه :ص  30مـتن فارسـی و ص  33مـتن
انگلیسی حکم شماره 332ـ422ـ 3مورخ هشتم آبانماه  12[ 3184اکتبر  ]3320صادره در پرونـده تـوش راس انـد کـامپنی و جمهـوری
اسالمی ایران).

حکم شماره 883ـ434ـ5



147

محدود کرده است .در آن بند ،ایاالت متحده موافقت کرد «از اقامه دعوا در مورد هرگونه ادعای حـال یـا آینـده...
علیه ایران ناشی از حوادث قبل از تاریخ این بیانیه ،در رابطه با .. .د) صدمات وارده به اتباع ایاالت متحده ویا اموال
آنها در نتیجه جنبشهای مردمی در جریان انقالب اسالمی ایران که ناشی از عمـل دولـت ایـران نبـوده اسـت،
ممانعت نماید» .خوانده استدالل میکند که این استثنا شامل کلیه اتباع ایاالت متحده میشود که ادعا میکنند در
اثر جنبشهای مردمی در جریان انقالب به شخص خود یا اموالشـان صـدمه وارد شـده و صـرفاً شـامل  00تبعـه
ایاالت متحده که در  31آبانماه [ 3102چهارم نوامبر  ]3323توقیف شدند ،نمیگردد.
 .71معهذا حتی اگر این تفسیر هم صحیح میبود ،این استثنا تنها شامل اعمالی میشد «که عمل دولت ایران
نبوده» باشد .خواهان به اعمالی استناد میکند که طبق اظهار وی قابل انتساب به دولت ایران است .بنابراین ،بنـد
«33د» بیانیه عمومی عمالً صالحیت دیوان را نسبت به این ادعا محدود نمیکند.
 .0ماهیت ادعا

 .70ادعای مطروح علیه خوانده ،ایران عمدتاً بر این اظهار مبتنی است که خواهان در نتیجـه اعمـال غیرقـانونی
دولت ایران ،مجبور به بستن دفتر و برگرداندن کارکنان غیرایرانی خود از ایران گردیده است .خواهان در تأیید این
ادعا دو استدالل ارائه میکند .اوالً وی اظهار میدارد که اعمال ضد امریکایی قابل انتساب به ایران ،اقامت پرسنل
امریکایی وی را در ایران دچار مخاطره کرده بود .ثانیاً وی میگوید که بیشتر مشتریان وی در اثر شرایط انقالبی
و لغو قراردادها توسط دولت ایران ،از ایران خارج شدند و خواهان به دلیل خروج مشتریانش نتوانست کار خود را به
پایان رساند و مواجه با کسادی روزافزون فعالیت خود شده ،آخراالمر مجبور گردید دفتر خـود را در ایـران تعطیـل
کند.
 .74موضوع تعیینکننده در اینجا این است که آیا اعمال مورد شکایت قابل انتساب به ایران هستند یـا خیـر.
قابلیت انتساب چنین اعمالی به دولت ،از عناصر متشکله مسئولیت دولت است و خواهان در این مـورد بـار اثبـات
ادعا را برعهده دارد .به نظر دیوان ،خواهان از عهده اثبات این امر برنیامده است.
 .71صرف اشاره کلی به «اعمال مأمورین دولت ایران» بدون ارائه مدارک مؤید ،کـافی نیسـت .خواهـان بـه
اعمالی استناد میکند که در اوایل پاییز  ]3322[ 3102آغاز شد و در جلسه استماع حتی حادثهای را ذکر کـرد کـه
مدتها قبل ،یعنی در اواخر  3328رخ داده بود .ولی خواهان توضیح نداده است که این «مـأمورین» چـه کسـانی
بودند و با دولت ایران چه ارتباطی داشتند .به نظر دیوان ،نسبت دادن اعمالی به دولت ،تنها مـوقعی قابـل توجیـه
است که هویت عاملین و وابستگی آنها با دولت با قطعیت کافی اثبات شود.
 .73حتی در مورد چند رویداد معین مورد ادعا ،خواهان از عهده رعایت ضوابط الزم برای ارائـه ادلـه و اثبـات
برنیامده است .وی انفجاری را که در حوالی  34آبانماه [ 3102پنجم نوامبر  ]3322در یکی از بانکهـای تهـران
که طرف معامله او بود ،رخ داد ،به «انقالبیون» نسبت میدهد ،ولی امارهای ارائـه نشـده کـه چـرا حادثـهای کـه
اینگونه مبهم توصیف شده و به ساختمان شخص دیگری نیز مربوط بوده ،خواهان را مجبور به ترک ایران کـرده
است.
 .11آقای جیمز اروین در شهادتنامه خود اظهار میدارد که در حوالی  30یا  38آبانماه [ 3102ششم یا هفـتم
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نوامبر  ]3323همسر و دختر وی «به لحا خطر جانی که در اثر اعمال پاسداران انقالب و سـایر مـأموران دولـت
ایران متوجه ایشان بود ،مجبور به ترک ایران شدند» ،در حالی که خود وی خارج از ایران بود و نمـیتوانسـت بـه
ایران بازگردد .معذلک امارهای راجع به زمان و محل وقوع آن اعمال و مبنای انتساب آنها به «مأمورین» دولـت
ایران وجود ندارد.
 .13آقای اروین همچنین گواهی میدهد که پس از ترک ایـران اطـالع حاصـل کـرد کـه در مـارس 3323
«پاسداران انقالب یا سایر مأمورین دولت ایران»« ،اعضای کمیته انقالب و آخوندها» به خانه وی وارده شـدهانـد.
ولی اوالً منبع این اطالعات روشن نشده و ثانیاً این اطالعات چنان مبهم است که برای توجیه تصمیمی مبنی بـر
اینکه چنین اعمالی واقعاً رخ داده یا قابل انتساب به ایران بوده ،کافی نیست.
 .10شهادتنامه «جان دو» نیز به همین نحو مبهم است .اشاره کلی به «ایرانیان» نامعین که در مورد فـروش
بنزین به اتباع ایاالت متحده اظهارنظر خصمانه میکردند ،یا ادعاهای نامشخص در مـورد تهدیـد صـدمات جـانی
توسط «انقالبیون و سایر مأمورین» غیرمشخص «دولت ایران» برای انتساب چنین اعمالی به ایران کافی نیست.
 .11آقای بارتاالمیو در شهادتنامه خود اظهار میدارد که یک کارمند ایرانی سابق آرتور یانگ بـه وی اطـالع
داد که در حوالی دسامبر  3323افراد مسلحی که عالمت روی جیبهایشان نشان میداد پاسدار انقالبنـد ،وی را
نیمهشب از خانهاش خارج کردند و مورد بازجویی قرار دادند .هرچند در این حادثه قابلیت انتساب به دولـت جدیـد،
مبتنی بر اظهارات مشخصتری است ،حتی اگر بهعنوان حقیقت هم قبول شود ،دیوان بههیچوجه نمیتواند قبـول
کند که این حادثه بر تعطیل فعالیت خواهان در ایران که هشت ماه قبل از آن صورت گرفته بـود ،تـأثیری داشـته
باشد .به عالوه ،حادثه مزبور به یک فرد ایرانی مربوط میشود و بنابراین ،لزوماً ادعای خواهان را مبنی بر ایـنکـه
وی در اثر اعمال ضدامریکایی در ایران ،از آنجا اخراج شده است ،تأیید نمیکند.
 .17خواهان همچنین اظهار میدارد که تا دهم بهمنماه  12[ 3102ژانویه  ]3323بسیاری از مشتریان عمـده
خود را «در اثر اعمال دولت جدید ایران» از دست داده بود .وی ادعا میکند کـه دولـت جدیـد ایـران قـرارداد بـا
شرکتهایی را که مشتری آرتور یانگ در ایران بودند ،رد یا لغو کرد و مضـافاً اسـتدالل مـیکنـد کـه چـون ایـن
مشتریان مجبور شدند از ایران بیرون بروند ،فعالیت وی مواجه با کسادی روزافزون شد .این استدالل به چند دلیل
مردود است .اوالً خواهان هویت مشتریان مربوطه را مشخص نکرده ،نگفته است که کدام قراردادها رد یا لغو شد و
آیا هیچیک از این اعمال خالف بوده یا خیر .ثانیاً به فرض که قراردادهای مشتریان خواهان منغیرحق نقض شده
بود ،باز هم خواهان توضیح نداده است که به چه دلیل وی مستحق دریافت خسارت از ایران است .اگـر مشـتریان
وی خسارت دیدهاند ،میتوانند در این دیوان یا جای دیگری رأساً اقامه دعوا کنند .معهذا خواهان نمیتواند ادعـای
خود علیه ایران را بر این واقعیت که مشتریان وی تصمیم گرفتند ایران را ترک کنند ،مبتنی سازد.
 .11در نتیجه ،مدارک ارائه شده برای اثبات اینکه خواهان «عمالً» یا به نحوی از انحـا در نتیجـه اقـدامات
قابل انتساب به دولت ایران اخراج شده ،کافی نیست .بنابراین ،دیوان نیازی به ورود در این موضوع نمیبیند که آیا
مفهوم «اخراج بالفعل» می تواند عالوه بر اشخاص حقیقی ،در مورد اشخاص حقوقی مثل شرکتهـای مـدنی نیـز
مصداق یابد یا خیر.
 .10تا آنجا که «مطالبات سوخت شده» مطرح است ،خواهان استدالل خود را به نحو دیگـری مطـرح و بـه
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تئوری دیگری استناد میکند ،بدین ترتیب که بسیاری از مطالبات سوخت شده ،دیون مؤسسات بازرگانی است که
حسب ادعا اکنون در کنترل ایران هستند و طبق نظر دیوان در قرار اعدادی شماره 41ـ 32مورخ  32آذرماه 3183
[نهم دسامبر  ]3320دیوان عمومی در پرونده اویل فیلد آو تگزاس اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایـران،
ایران مسئول آنها است.
 .14اما خواهان ادله کافی برای اثبات اینکه ایران چه موقع و چگونه کنترل شرکتهای بدهکار را به دسـت
گرفته ،ارائه نداده است .صحیح است که خواهان برای تأیید ادعای خود مبنی بر اینکه ایران مکلف بـه پرداخـت
غرامت به برخی از شرکتها گردیده ،به احکام این دیوان اشاره کرده ،ولی کلیه این احکام ،احکام مبتنی بر شرایط
مرضیالطرفین هستند و در مورد دلیل پرداخت غرامت در آنها ،اطالعات چندانی در آنها ارائه نشده است .در هر
حال ،آن احکام را نمی توان بهعنوان دلیل قاطعی بر اینکه ایران جانشین بالفعل یا قانونی شـرکتهـای خواهـان
بوده ،محسوب کرد.
 .11عالوه بر آن ،حتی اگر دیوان نتیجه میگرفت که ایران مسئول پرداخت این دیون است ،خواهـان مبـالغ
بدهی شرکتهای مختلف را مشخص نکرده است و باالخره خواهان توضیح نداده که چرا این صورتحسـابهـا را
قبل از بسته شدن دفتر خود که آوریل  3323صورت گرفت ،وصول نکرده است .صورتحسابها ،به استثنای یـک
فقره ،مربوط به اوت  3322یا قبل از آن است.
 .13نظر به دالیل پیشگفته ،ادعاهای مطروح علیه خوانده ،ایران بابت از دست رفتن امـوال عینـی ،مطالبـات
سوخت شده و جبران خسارات کارمندان بابت از بین رفتن اثاثه شخصی و زیان سرمایه ،رد میشود.
 .1ادعای متقابل

 .01ادعای متقابل خوانده ،ایران بابت مالیاتهایی که حسب ادعا خواهان بدهکار بوده ،به دلیل فقد صالحیت رد
میشود .دیوان در پروندههای قبلی نظر داده که مالیاتها به موجب قـانون وضـع مـیشـوند و بنـابراین از همـان
«قرارداد ،معامله یا پیشامدی» که طبق الزام بند  3ماده دو بیانیه حل و فصـل دعـاوی موضـوع ادعـای حاضـر را
تشکیل میدهد ،ناشی نمیشوند (فیالمثل رجوع شود به :ص 03ـ 02متن فارسی و ص  04متن انگلیسـی حکـم
شماره 334ـ342ـ 0مورخ  08اسفندماه  38[ 3180مـــارس  ]3324صـادره در پرونـــده تـــی.سی.اس.بــــی.
اینکورپوریتد و ایران که در  5 Iran-U.S. C.T.R. 160نیز به طبع رسیده و ص 03ــ 02مـتن فارسـی و ص
 00متن انگلیسی حکم شماره 330ـ020ـ 0مورخ  30مهرماه [ 3184چهارم اکتبر  ]3320صادره در پرونده جنـرال
داینامیکس تلفن سیستمز سنتر اینکورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران).
سوم) ادعاهای مطروح علیه شرکت مخابرات ایران
 .3بازپرداخت افزایش حق بیمه اجتماعی
الف) صالحیت

 .03ادعاهای مطروح علیه خوانده ،شرکت مخابرات ایران مبتنی بر قراردادی است که در  32اردیبهشتماه 3100
[هشتم مه  ]3328بین خواهان و شرکت مخابرات منعقد شد .ماده 3ـ 34قرارداد حاوی قید حل اختالفی است کـه
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در قسمتهای ذیربط آن چنین آمده است:
«0ـ3ـ34ـ اگر موضوع مورد اختالف ....پس از ارجاع به کمیته حل نگردد ...موضوع مورد اختالف را میتـوان
به دادگاههای صالحه ایران ارجاع نمود».
 .00این سؤال مطرح میشود که آیا این قید ،در مورد اختالفات موضـوع قـرارداد ،بـرای دادگـاههـای ایـران
صالحیت انحصاری قائل شده و در نتیجه ،صالحیت دیوان به موجب بند  3ماده دو بیانیه حل و فصـل دعـاوی را
نفی میکند یا خیر .دیوان نظر داده است که بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل مستلزم قیدی است کـه مشخصـاً و
صراحتاً صالحیت انحصاری برای دادگاههای ایران قائل شود (رجوع شـود بـه :ص  4مـتن فارسـی و ص  1مـتن
انگلیسی قرار اعدادی شماره 342ـ 0مورخ  34آبـانمـاه [ 3183پـنجم نـوامبر  ]3320دیـوان عمـومی در پرونـده
تی.سی.اس.بی .اینکورپوریتد و ایران) .قید انتخاب مرجع رسیدگی در قرارداد شرکت مخابرات میگوید که اختالف
را «میتوان» به دادگاههای صالحه ایران ارجاع نمود .استفاده از کلمه «میتوان» معموالً به مفهوم فرصت انتخاب
از میان شقوق مختلف است .بهعالوه ،ماده 0ـ30ـ 38قرارداد شرکت مخابرات تصریح میکند که «شرط پیشگفته
حق شرکت مخابرات را در طرح هر دعوایی ...در هر محکمه صالحه ...محدود نمیکند» .بنابراین ،به نظر دیـوان،
ماده 0ـ3ـ 34قرارداد شرکت مخابرات مشخصاً و صراحتاً صالحیت «انحصاری» بـه دادگـاههـای ایـران تفـویض
نمیکند و مانع صالحیت دیوان نسبت به این ادعا نمیشود.
ب) ماهیت

 .01خواهان اظهار میدارد که در سال  ]3100[ 3328پس از انعقاد قرارداد شرکت مخابرات ،ایران مقررات تأمین
اجتماعی را تغییر و حق بیمه اجتماعی را افزایش داد .در اثر این افزایش ،خواهان حسب ادعـا مبلـغ  233،10دالر
اضافی بابت حق بیمه کارمندان خود پرداخت .خواهان استدالل میکند که شرکت مخـابرات ،طبـق مـاده 2ــ33
قرارداد ،به شرح زیر متعهد است این مبلغ را به وی بازپرداخت کند:
«2ـ33ـ هرگونه تغییری در قوانین مالیاتی ایران که در تاریخ انعقاد قرارداد مجری است یا تغییر در تفسیر آن
قوانین که موجب افزایش تعهدات مالیاتی مشاور طبق این قرارداد گردد ،موجب خواهد شـد کـه قیمـتهـای
مندرج در پیوست «هـ» این قرارداد ،معادل افزایش تعهدات مالیاتی تعدیل گردد».
 .07به عقیده خواهان ،حق بیمه اجتماعی به مفهوم ماده 2ـ« ،33مالیـات» اسـت و افـزایش آن بایـد بـدون
هیچگونه الزامات رسمی دیگر ،منتهی به تعدیل قیمت گردد.
 .01خوانده ،شرکت مخابرات منکر آن است که مقررات تأمین اجتماعی ایران در سـال  ]3100[ 3328یـا در
طول مدت قرارداد شرکت مخابرات ،تغییر کرده باشد .بالعکس شرکت مخابرات میگوید که در خـود قـانون سـال
 ]3320[ 3104تأمین اجتماعی (تبصره  3ماده  )02نرخهای باالتری برای یک سال پس از تصـویب قـانون مقـرر
شده بود .شرکت مخابرات همچنین تفسیر خواهان را از ماده 2ـ 33قرارداد شرکت مخابرات رد مـیکنـد و اظهـار
میدارد که هر تغییری در قرارداد ،به دلیل تغییر مقررات تأمین اجتماعی ایران ،باید از طریق «دستور تغییر» طبـق
ماده 8ـ 3قرارداد که ذیالً درج میشود ،به قرارداد منضم میگردید.
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ماده 0ـ :3تغییر در قوانین و مقررات ایران :در صورتی که پس از تاریخ اجرای این قرارداد ،هرگونه تغییری
در مقررات و قوانین ذیربط ایران داده شود که اساساً در حقوق یا تعهدات طرفین به موجب قرارداد تأثیر گذارد ،بـه
استثنای آنچه که در ماده  30این قرارداد مقرر گردیده ،اصالحات الزم به دلیل چنـین تغییـری بایـد طبـق رویـه
مندرج در بند 0ـ 3مورد توافق قرار گیرد و بهعنوان دستور تغییر به قرارداد منضم گردد».
2
 .00طبق استنباط دیوان از عبارت «قوانین مالیاتی ایران» که در ماده 2ـ 33قرارداد شرکت مخابرات به کار
رفته ،شامل حق بیمه اجتماعی نمی شود .نحوه انشای قسمتهای ذیربط قرارداد شرکت مخابرات نشان مـیدهـد
که قصد طرفین قرارداد چنین بوده که بین مالیات و حق بیمـه اجتمـاعی تمیـز قائـل شـوند .عنـوان مـاده یـازده
«مالیاتها و سایر عوارض» است .مواد 0ـ 33و 1ـ 33و 0ـ 33و 2ـ 33صـراحتاً و منحصـراً دربـاره «مالیـاتهـا»
است ،در حالی که ماده 4ـ 33به «طرحهای حمایت از کارکنان دفتری یا حق بیمه سازمان بیمههـای اجتمـاعی»
مربوط است .اگر قصد طرفین قرارداد این بود که عبارت «قوانین مالیاتی ایران» آنطـور کـه خواهـان مـیگویـد،
بهطور موسع تفسیر شود ،نیازی نمیبود که پیوسته بین آن دو گروه ،تمیز قائل شوند.
 .04بنابراین ،دیوان معتقد است که حق بیمه اجتماعی مشمول ماده 2ـ 33قرارداد شرکت مخابرات نمیشود و
در نتیجه ،تغییر مقررات تأمین اجتماعی ایران ،خودبهخود ،مستلزم تعدیل قرارداد نبـوده اسـت .بـالعکس ،خواهـان
می توانسته تنها از طریق «دستور تغییر» طبق ماده 3ـ8ـ ،3تعدیل الزم را تحصیل کند .ظاهراً استنباط خواهان نیز
همین بوده ،زیرا نامه آقای بارتاالمیو که در  38بهمنمـاه [ 3108پـنجم فوریـه  ]3322توسـط شـرکت مخـابرات
وصول گردیده و نامبرده در آن به« :مطالبات ما بابت بازپرداخت هزینههای مربوط به حـق بیمـه اجتمـاعی طبـق
بخش 3ـ8ـ 3قرارداد» اشاره نموده ،دال بر همین امر است .نامبرده مجدداً در پایان نامه مینویسد« :امیدواریم که
با وصول این گواهی ها بتوانید طبق ماده 3ـ8ـ 3هزینههای اضافی متحمله ناشی از تغییر قانون تأمین اجتماعی را
فوراً پرداخت فرمایید».
 .01طبق ماده 3ـ0ـ ،3دستور تغییر تنها با موافقت شرکت مخابرات و به صورت مقرر در ماده 3ــ0ــ 3قابـل
تحصیل است .طرفین اختالفی ندارند که شرکت مخابرات به نحو مقرر در ماده 3ـ0ــ 3قـرارداد ،چنـین مـوافقتی
نکرده است.
 .03بنابراین ،خواهان طبق ماده 2ـ 33قرارداد شـرکت مخـابرات ،یـا بـر مبنـای «دسـتور تغییـر» مسـتحق
بازپرداخت اضافه حق بیمه پرداختی نمیباشد .در نتیجه ،ادعا رد میشود.
 .0درخواست صدور حکم اعالمی

 .41خواهان درخواست نموده است که چنانچه دیوان نظر دهد که خواهان بابت حق بیمه اجتماعی معوقه دینـی
برعهده دارد ،در آن صورت اعالم کند که شرکت مخابرات باید این حق بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد.
همانطور که در بند  22زیر توضیح داده خواهد شد ،دیوان چنین نظری نخواهد داد و بنابراین ،این درخواسـت را
 .2ماده 3ـ3ـ3ـ قرارداد شرکت مخابرات حاوی تعریف زیر است3« :ـ3ـ :3قوانین مالیاتی ایران :کلیه قوانین و مقررات مربوط بـه وضـع
حقالزحمه ،حقوق و عوارض بازرگانی که برای فعالیتهای تجاری در ایران توسط دولت ایران یا تقسیمات سیاسی آن وضع میشود».
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منتفی میداند.
 .1ادعاهای متقابل
الف) حق اشتراک

 .43خوانده ،شرکت مخابرات اظهار میدارد که خواهان بهعنوان مشترک ،هزینه استفاده از یـک خـط تلگـراف و
تلکس را نپرداخته است .شرکت مخابرات دو صورتحساب ،یکی بابت ماههای ژوییه تـا سـپتامبر  3322و دیگـری
بابت ژوییه  3322تا ژوییه  3323ارائه کرده و ادعای متقابلی جمعاً به مبلغ  0020100ریال بابت حق اشتراک طرح
نموده است.
 .40ولی شرکت مخابرات اثبات نکرده است که طبق مقررات بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعـاوی ،ایـن
ادعای متقابل ،ناشی از همان قرارداد ،معامله یا پیشامدی است کـه موضـوع ادعـای حاضـر را تشـکیل مـیدهـد.
بالعکس ،به نظر میرسد که ادعای متقابل مزبور مبتنی بر قرارداد اشتراک کامالً جداگانهای است که حسـب ادعـا
بین شرکت مخابرات و خواهان منعقد گردیده است .بر این اساس ،ادعای متقابل حاضر خارج از صـالحیت دیـوان
است و در نتیجه رد میشود.
ب) بازپرداخت «اشتباهی» حق بیمه اجتماعی

 .41بحثی نیست که شرکت مخابرات بدواً حق بیمه اجتمـاعی پرداختـی خواهـان را بابـت کارمنـدانی کـه روی
قرارداد شرکت مخابرات کار میکردند ،به خواهان بازپرداخت میکـرد .شـرکت مخـابرات اسـتدالل مـیکنـد کـه
مقامات سابق شرکت ،اشتباهاً این حق بیمه را پرداخت کردهاند و اینک ادعای متقابلی به مبلـغ  100030222ریـال
بابت استرداد آن مبالغ مطرح میکند.
 .47طبق مفاد بند  3ماده  04قواعد دیوان ،بار اثبات واقعیات مورد استناد در تأییـد ادعـای متقابـل ،برعهـده
شرکت مخابرات است .بنابراین شرکت مخابرات باید ثابت کند که خواهان در واقع ذیحق نسبت به بازپرداخت آن
مبالغ نبوده است.
 .41شرکت مخابرات علیاالصول نسبت به اعمال مقامات سابق خـود ملتـزم اسـت و ایـن واقعیـت کـه آن
مقامات پرداختهایی به عمل آوردهاند ،قویاً داللت بر آن دارد که این وجوه طبق موافقت طـرفین پرداخـت شـده
است .خوانده ،شرکت مخابرات ،در هر حال ،مدرکی در تأیید این ادعا که مقامات سابق آن شرکت اشـتباهاً عمـل
کردهاند ارائه نداده است .در نتیجه ،ادعای متقابل به لحا فقد دلیل رد میشود.
ج) مالیات و حق بیمه اجتماعی

 .40شرکت مخابرات همچنین ادعاهای متقابلی بابت مالیات و حق بیمه اجتماعی که حسب ادعا پرداخت نشـده،
اقامه نموده است .این ادعاهای متقابل مردودند ،اوالً به این دلیل که دیوان صالحیت رسیدگی به آنهـا را ندارنـد
(رجوع شود به :بندهای  82و  )22و ثانیاً به این سبب که شرکت مخابرات برای طرح آنها ذیسمت نیست.

حکم شماره 883ـ434ـ5



118

چهارم) ادعای متقابل مطروح علیه سازمان تأمین اجتماعی
 .3صالحیت نسبت به ادعا

 .44خواهان تقاضا دارد که دیوان با صدور رأیی اعالم کند که «وی تعهدات تأمین اجتماعی خود را از هر لحـا
ایفا کرده» یا آنکه سازمان تأمین اجتماعی باید هرگونه حق بیمه اجتماعی معوقـه را از شـرکت مخـابرات ایـران
دریافت کند .دیوان صدور چنین رأیی را خارج از حیطه صالحیت خود میداند.
 .41برای آنکه دیوان نسبت به این درخواست نظر دهد ،باید راجع بـه مقـررات بیمـههـای اجتمـاعی ایـران
تصمیم بگیرد؛ ولی این قاعده عموماً مورد قبول است که قوانین مالیاتی در خارج از کشور قابـل اجـرا نیسـت و در
موارد گذشته ،دیوان فی المثل از تفسیر قوانین مالیاتی داخلی با توجه به این اصل امتناع کرده است (بـرای نمونـه
رجوع شود به :ص 22ـ 28متن فارسی و ص 08ـ 00متن انگلیسی حکم شماره 003ـ80ـ ،3مورخ  02فروردینماه
 38[ 3180آوریل  ]3328صادره در پرونده کامپیوتر ساینسز کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایران و بند  20حکـم
شماره 012ـ302ـ 3مورخ  12خردادماه  02[ 3180ژوئن  ]3328صادره در پرونده ارونوترانیـک اورسـیز سرویسـز
اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران) .در واقع ،پرونده کامپیوتر ساینسیز بسیار مشابه پرونده حاضر اسـت.
در آن پرونده نیز خواهان متقاضی دریافت مفاصاحساب مالیاتی بود ،ولی دیوان نظـر داد کـه «قـوانین مالیـاتی از
تجلیات حق حاکمیت ( )jure imperiiاست که فقط در داخل مرزهای کشور قابل اجر اسـت .عـالوه بـر ایـن،
قوانین مالیاتی نوعاً بسیار غامضند ،به نحوی که اجرای آنها غالباً به دادگاههای تخصصی یا سـازمانهـای اداری
محول میشود ...البته دولتها میتوانند این قاعده را به وسیله عهدنامه تغییر دهند؛ لکن «با توجه به عرف مسـلم
و اعتقاد ریشهدار و عموماً پذیرفته شدهای که در مورد غیرقابل اجرا بودن ادعاهای مشمول قلمـرو حـق حاکمیـت
( )jure imperiiاز نظر بینالمللی وجود دارد ،قائل شدن هرگونه قید و شرطی بـرای قاعـده عرفـی مسـتلزم...
تصریح ...است ...در بیانیه حل و فصل دعاوی چنین عبارت صریحی مشاهده نمیشود» (همان مأخذ).
 .43این استدالل در پرونده حاضر نیز صادق است .قوانین بیمههای اجتماعی تجلـی حـق حاکمیـت ( jure
 )imperiiبوده و به همان اندازه پیچیده و تابع مقررات اداری تخصصی نیز میباشند .بر این اساس ،طبق قاعـده
حقوق بینالمللی عرفی ،قوانین بیمههای اجتماعی در خارج از کشور قابل اجرا نیست .گرچه یک دولت میتواند بـا
انعقاد معاهدهای این قاعده سنتی را تغییر دهد ،ولی چنین تغییری باید روشن و صریح باشـد .از آنجـا کـه چنـین
قیدی در بیانیه حل و فصل دعاوی وجود ندارد ،این ادعـا خـارج از حیطـه صـالحیت دیـوان بـوده و بنـابراین ،رد
میشود.
 .0ادعاهای متقابل

 .11سازمان تأمین اجتماعی ادعای متقابلی به مبلغ  4203240133ریال بابت حق بیمه اجتماعی که حسـب ادعـا
پرداخت نشده ،به عالوه جرائم تأخیر مطرح نموده است .دیوان در پروندههای قبلی احراز کـرده اسـت کـه وقتـی
صالحیت رسیدگی به ادعایی را ندارد ،برای رسیدگی به ادعای متقابل نیز صالح نخواهد بود ،مگـر آنکـه ادعـای
متقابل بر مبنای صالحیتی مستقلی استوار باشد (برای نمونه رجوع شود به :صفحه  28به بعــد متن فارســــی و
صفحه  00به بعد متن انگلیسی حکــم شماره 003ـ80ـ 3مورخ  02فروردینماه  38[ 3180آوریل  ]3328صـادره
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در پرونده کامپیوتر ساینسز کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران و سایرین) .دیوان فاقد صالحیت رسیدگی
به ادعای مطروح علیه سازمان تأمین اجتماعی است .نظر به اینکه خوانده ،سازمان تأمین اجتماعی در مورد ادعای
متقابل خود بابت حق بیمه اجتماعی مبنای صالحیتی دیگری را ثابت نکرده است ،بنابراین ،ادعای متقابل سازمان
تأمین اجتماعی نیز به همین نحو ،به دلیل فقد صالحیت رد میشود.
پنجم) هزینهها

 .13با توجه به این واقعیت که نهتنها ادعاها ،بلکه کلیه ادعاهای متقابل نیز مردود شناخته شدهاند ،دیـوان مقـرر
میدارد که هریک از طرفین هزینههای داوری خود را تقبل نماید.
د) حکم

 .10به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حکم صادر میکند:
 .3ادعاهای آرتور یانگ اند کامپنی علیه جمهوری اسالمی ایران ،شـرکت مخـابرات ایـران و سـازمان تـأمین
اجتماعی ایران رد میشوند.
 .0ادعاهای متقابل جمهوری اسالمی ایران ،شرکت مخابرات ایران و سازمان تأمین اجتماعی ایران علیه آرتور
یانگ اند کامپنی مردود میشوند.
 .1هریک از طرفین باید هزینههای داوری خود را تقبل نماید.
الهه ،به تاریخ  3آذرماه  3100برابر با  11نوامبر 3314
ارلـ هاینس بوکشتیگل ـ رئیس شعبه یک
ک 
هوارد ام .هولتزمن

به نام خدا
کورش حسین عاملی
نظریه موافق

پرونده شماره 855ـ شعبه سه
حکم شماره 815ـ855ـ8
خواهان :نصراهلل خسروشاهی
خواندگان :دولت جمهوری اسالمی ایران ،اصالتاً و نیابتاً از طرف سـازمانهـا و مؤسسـات خـود،
وزارت صنایع و معادن ،شرکت سرمایه گـذاری البـرز ،شـرکت سیانامیدــ کی.بی.سـی ،شـرکت
کی.بی.سی ،بانک توسعه و سرمایهگذاری ایران ،بانک تجارتی ایران و هلنـد ،بانـک بـینالمللـی
ایران و بانک ایران و عرب
تاریخ3100/31/07 :
حکم
اول) گردش کار

 .3در تاریخ  02دی ماه  32[ 3182ژانویه  ]3320خواهان ،نصراهلل خسروشـاهی («خواهـان») دادخواسـتی علیـه
خواندگان ،دولت جمهوری اسالمی ایران که اصالتاً و نیابتاً از طرف مؤسسات و سازمانهـای آن ،وزارت صـنایع و
معــادن ،شــرکت ســرمایهگــذاری البــرز ،شــرکت سیانامیدـــ کی.بی.سـی ،شــرکت کی.بی.سـی ،بانـک توســعه و
سرمایهگذاری ایران ،بانک تجارتی ایران و هلند ،بانـک بـینالمللـی ایـران و بانـک ایـران و عـرب طـرف دعـوا
قرارگرفته ،تسلیم و مبلغ  103100313/00دالر امریکا بابت غرامت مصـادره ادعـایی سـرمایهگـذاریهـا و حقـوق
مالکانه خود در ایران مطالبه کرد.
 .0در نهم مهرماه [ 3183اول اکتبر  ]3320ایران الیحه دفاعیه خود را تسلیم و اعالم کرد که خواهـان تبعـه
ایران است و از دیوان داوری درخواست نمود که ادعای مذکور را به دلیل عدم صالحیت رد کند.
 .1دیوان داوری طی دستور مورخ سوم آبانماه  00[ 3183اکتبر  ]3320اعالم کرد کـه «موضـوع صـالحیت
دیوان در مسأله تابعیت خواهان را ...بهعنوان یک موضوع مقدماتی مورد رسیدگی قرار [می] دهد» و بـه خواهـان
دستور داد الیحهای راجع به موضوع تابعیت خود تسلیم نماید .خواهان الیحه درخواستی را در هشتم آذرماه 3183
[ 03نوامبر  ]3320ثبت کرد.
 .7در هشتم مهرماه  12[ 3184سپتامبر  ]3320خواهان الیحهای تحـت عنـوان «اعـالم انصـراف از تعقیـب
ادعاها و تقاضا برای رد ادعا به علت عدم صالحیت» تسلیم و طی آن اعتراف کرد که «بعـد از  03دیمـاه 3103
[ 33ژانویه  ]3323تبعه ایاالت متحده شده» و «محترمانه درخواست [کرد] که دادگاه حکمی مبنی بر رد ادعاها به
علت عدم صالحیت صادر نماید».
 .1دیوان داوری طی دستور مورخ  03آبانماه  02[ 3184نوامبر  ]3320اعالم کرد که در نظر دارد «به دلیـل
عدم صالحیت ،ادعا را مردود اعالم نماید» و به طرفین دستور داد که نظرات خود را تا  38دیمـاه [ 3184ششـم
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ژانویه  ]3328تسلیم نمایند .دیوان مضافاً اعالم کرد که «تصمیم خود را در این پرونده براساس مـدارک تسـلیمی
اتخاذ خواهد نمود».
 .0نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران در اظهاریه خود که در تاریخ  38دیمـاه [ 3184ششـم ژانویـه
 ]3328به ثبت رسید ،اعالم کرد که «بدینوسیله موافقت ایران را با نظر دیوان ،به اطالع میرساند».
دوم) دالیل صدور حکم

 .4تردیدی نیست که خواهان در  31اسفندماه [ 3103چهارم مارس  ]3323تابعیـت اکتسـابی ایـاالت متحـده را
تحصیل کرد .در نتیجه وی در  03دیماه  33[ 3103ژانویه  ]3323تبعه ایاالت متحده نبوده و ادعـای وی طبـق
الزام بند  0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،ادعای تبعه ایاالت متحده محسوب نمیشود.
 .1بر این اساس ،دیوان فاقد صالحیت رسیدگی به پرونده حاضر میباشد.
سوم) حکم

 .3بنا به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حکم صادر میکند:
الف) بدینوسیله ادعای نصراهلل خسروشاهی ،علیه دولت جمهوری اسالمی ایران ،که اصالتاً و نیابتـاً از طـرف
مؤسسات و سازمانهای آن ،وزارت صنایع و معادن ،شرکت سرمایهگذاری البرز ،شـرکت سیانامیدــ کی.بی.سـی،
شرکت کی.بی.سی ،بانک توسعه سرمایهگذاری ایران ،بانک تجارتی ایران و هلند ،بانک بینالمللی ایـران و بانـک
ایران و عرب ،طرف دعوا قرار گرفته ،به دلیل عدم صالحیت رد میشود.
ب) هریک از طرفین باید هزینههای داوری مربوط به خود را تقبل نماید.
الهه ،به تاریخ  04آذرماه  3100برابر  31دسامبر 3314
میشل ویرالی ـ رئیس شعبه سه
چارلز ان .براوئر

به نام خدا
پرویز انصاری معین
موافق ،با توجه به قابل پذیرش نبودن دعاوی اتباع مضاعف (رجوع شود به:
نظر مخالف پرویز انصاری در پرونده «الف» 31مورخ  1تیرماه )3107

پرونده شماره  535ـ شعبه سه
حکم شماره 812ـ535ـ8
خواهان :گوردن ویلیامز
خواندگان :جمهوری اسالمی ایران
بانک سپه و بانک ملت (بانک تهران سابق)
تاریخ3100/33/04 :
حکم
حاضران

از جانب خواهان :آقای لئونارد ون سندیک،آقای آلبرت دریسی ،وکالی خواهان
از جانب خواندگان :آقای محمد کریم اشراق ،نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران
آقای نوذر دبیران ،مشاور حقوقی نماینده رابط
آقای حسین پیران ،دستیار نماینده رابط
آقای عباس جمشیدی ،آقای محمدباقر شاهمرادی
نمایندگان بانک سپه و بانک ملت
سایر حاضران :آقای مایکل اف .رابوین ،قائممقام نماینده رابط ایاالت متحده امریکا
اول) گردش کار

 .3در تاریخ اول دیماه  00[ 3182دسامبر  ]3323گـوردون ویلیـامز («خواهـان») دادخواسـتی علیـه جمهـوری
اسالمی ایران («ایران») ثبت کرده ،مدعی شد که بانک سپه و بانک ملت (بانک تهران سابق) وجه دو فقره اعتبار
اسنادی مفتوح به نام وی را که هرکدام به مبلغ  003،382دالر امریکا اسـت ،نپرداختـهانـد .خواهـان جمعـاً مبلـغ
 1100240دالر امریکا ،به اضافه حقالوکاله و هزینههای داوری مطالبه میکند.
 .0بانک سپه و بانک ملت در دهم اردیبهشتماه  12[ 3183آوریل  ]3320لوایح دفاعیهای به ثبـت رسـاندند.
در پنجم شهریورماه  02[ 3183اوت  ]3320بانک سپه متمم دفاعیهای ثبت و ادعـای متقـابلی بـه مبلـغ 320222
دالر امریکا مطرح ساخت .دو بانک یادشده حقالوکاله و هزینههای داوری را مطالبه میکنند.
 .1خواهان متعاقباً یک ادعای تخییری مطرح و درخواست کرد که چنانچه بانکهـا بابـت اعتبـار اسـنادیهـا
مسئول شناخته نشوند ،به ایران دستور داده شود که وسایل (موضوع اعتبارات اسنادی) را عـودت دهـد ویـا ضـرر
خواهان را جبران نماید.

113



مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده /جلدهشتم

 .7در  38اردیبهشتماه [ 3183ششم مه  ]3320ادعایی توسط کی .انـد اس .ایریگیشـن کـامپنی بـر مبنـای
موضوع ادعای پرونده حاضر اقامه گردید .رؤسای مشترک دفتر از ثبت این ادعا خودداری نمودنـد« ،زیـرا ادعـا تـا
تاریخ  03دیماه  33[ 3182ژانویه  ]3320به دیوان واصل نشده [بود]» (رجوع شود به :امتناع از ثبت ادعای کـی.
اند اس .ایریگیشن کامپنی ،تصمیم شماره 38ـ03ـ 3مورخ  12مهرماه  00[ 3183اکتبر  .)]3320خواهـان توضـیح
داد که یک نفر از دوستان وی ادعا را بدون آگاهی او از جانب وی ثبت کرده است .نامبرده مـیگویـد کـه ثبـت و
امتناع از ثبت ادعای مضاعف ،تأثیری در ادعای پرونده حاضر ندارد.
 .1بانک ملت اظهار می دارد که «یک بار ادعای خواهان در شعبه یک دیوان داوری رسیدگی و مردود اعـالم
گردیده است» و به عدم ثبت ادعای مضاعف ،بهعنوان دلیلی برای رد پرونده حاضر ،استناد نموده ،مدعی است که
قضیه مختومه میباشد.
 .0دیوان داوی خاطرنشان میسازد که ادعای حاضر بهموقع ثبت شده است .ادعای رد شده منحصراً به دلیـل
شکلی تأخیر در ثبت و بدون ورود در ماهیت آن مردود شناخته شده و لذا اعتراض بانک ملت مردود است.
 .4در پنجم مهرماه  02[ 3183سپتامبر  ]3320جلسه استماع مقدماتی برگزار شد و پس از تبادل لوایح جدیـد،
جلسه استماع نهایی پرونده در  02آذرماه  32[ 3180دسامبر  ]3328برگزار شد.
دوم) صالحیت

 .1خواهان به شرح رونوشت گواهی تولد وی که در دیوان ثبت شده ،تبعه ایـاالت متحـده اسـت .در دادخواسـت
آمده است که «خواهان ،گوردن ویلیامز است که به نام شرکت آبیاری کی .اند اس .و مالک منحصر به فرد آن ،به
فعالیت تجاری اشتغال دارد» .بانکها این ایراد را مطرح کردهاند که گـوردون ویلیـامز حـق ثبـت ادعـا را نـدارد و
میگویند که خواهان نه مالکیت خود بر کی .اند اس .ایریگیشن کامپنی را که اسناد موضوع ادعا به نام وی صـادر
شده ،ثابت کرده و نه مدرک تابعیت شرکت مزبور را ارائه نموده است .به دنبال این ایرادات ،خواهـان اظهاریـهای
[تحت عنوان] «اظهارنامه نام تجارتی صوری» که در  02آذرماه  33[ 3102دسامبر  ]3323نزد منشی استان اورنج
کاونتی کالیفرنیا ثبت شده بود ،تسلیم کرد که حاکی است خواهان از آن تاریخ ،تحت نام «کی .اند اس .ایریگیشن
کامپنی» به فعالیت تجاری اشتغال داشته است .خواهان میگوید که در زمان وقوع بیع موضوع ادعا ،وی در اوهایو
اقامت داشت و در اواخر سال  3323به کالیفرنیا نقل مکان کرد».
 .3بانکها همچنین ایراد گرفتهاند که تاریخ اظهارنامه نام تجارتی صـوری ،مـؤخر بـر اعتبارنامـههـا اسـت و
استدالل میکنند که کی .اند اس .ایریگیشن کامپنی نمی توانسـته در زمـان صـدور اعتبارنامـههـای فـوق ،دارای
شخصیت حقوقی بوده باشد .بانک سپه مضافاً ایراد میگیرد که ادعا متوجه ایران نیست.
 .31دیوان قبول دارد که تاریخ اظهارنامه نام تجارتی صوری ،مؤخر بر اعتبارات اسنادی مورد بحث در پرونـده
حاضر است ،معهذا اعتبارات اسنادی حسب ادعا پس از ثبت اظهارنامه نام تجارتی صوری ارائـه شـدند و لـذا ادعـا
پس از ثبت سند مزبور به وجود آمده و بنابراین ،مسأله موقعیت حقوقی قبلی فاقد اهمیت است .اظهارنامه یادشـده
حاوی این عبارت است« :این شرکت توسط یک فرد اداره میشود» و بهوضوح نشان میدهد کـه کـی .انـد اس.
ایریگیشن کامپنی ،یک شرکت نیست .بهعالوه ،کی .اند اس .ایریگیشن کامپنی بهعنوان یک بنگاه فردی ،هویـت
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حقوقی جداگانهای ندارد .بنابراین ،خواهان دیوان را متقاعد کرده است که وی مالک مستقیم ادعـا و تبعـه ایـاالت
متحده است .از این رو ،دیوان نتیجه میگیرد که گوردون ویلیامز ،خواهان واقعی پرونده حاضر است.
 .33در دادخواست بدون اینکه مشخصاً از بانک سپه و بانک ملت بهعنوان خوانده نام برده شود ،ایران خوانده
معرفی شده است .معهذا هریک از بانکها الیحه دفاعیهای ثبت کرده و ضمن آن ،خود را «خوانده» نامیـده و بـه
همین ترتیب نیز در جریان رسیدگی عمل کرده است .بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد که بانک سپه و بانک ملت و
همچنین جمهوری اسالمی ایران ،خواندگان واقعی دعوا هستند.
 .30ایران و بانک سپه و بانک ملت ،بهوضوح مشمول تعریف «ایران» به شرح مندرج در بنـد  1مـاده هفـت
بیانیه حل و فصل دعاوی هستند.
 .31ادعای خواهان طبق [الزام] بیانیه حل و فصل دعاوی ،بهروشنی از «دیون ،قراردادها ...یا سـایر اقـدامات
مؤثر بر حقوق مالکیت» ناشی شده و لذا در حیطه صالحیت دیوان قرار دارد.
سوم) ماهیت دعوا

 .37در سال  ،3323خواهان با آقای شاهرخ اردوبـادی کـه مایـل بـه خریـد وسـایل آبیـاری جهـت اسـتفاده در
مزرعهاش در ایران بود ،مالقات کرد .متعاقباً ایشان قرارداد خریدی منعقد و توافق کردند که قیمت خرید با افتتـاح
اعتبار اسنادی پرداخت شود .دو فقره اعتبار اسنادی ،به ترتیب بـه شـمارههـای /82332/2ام.آ .و  048003اس.اچ،
هریک به مبلغ  3820003دالر امریکا صادر شد که موضوع ادعای حاضر را تشکیل میدهند.
الف) ادعای مربوط به اعتبار اسنادی شماره /82332/2ام .آ .صادره توسط بانک سپه
یک) شرح ماوقع
 .31در تاریخ  33مهرماه  33[ 3102اکتبر  ]3323بانک سپه اعتبـار اسـنادی شـماره /82332/2ام.آ .را صـادر
کرد که متن قسمت ذیربط آن به شرح زیر است:
«طبق دستور و به حساب محمدرضا تبریزی برای شاهرخ اردوبادی ،تهران ـ ایران .ما بدینوسیله این اعتبـار
اسنادی قطعی و غیرقابل فسخ را به نفع
]K. & S. Irrigation Co. [190 North Main Street, Johnstown, Ohio 43031 U.S.A.

به مبلغ کل ـ 3820003/دالر که تا تاریخ  33آذرماه [ 3102دهم دسـامبر  ]3323در امریکـا معتبـر اسـت ،صـادر
میکنیم».
گفته شده است که اعتبار اسنادی تابع مقررات استاندارد گشایش اعتبـارات اسـنادی (تجدیـدنظر شـده سـال
«( )3324اصالحیه  3324یو.سی.پی») میباشد.
 .30قرار بود پرداخت بابت کاالی مشروح در این اعتبار اسنادی ،با ارائه اسناد زیر انجام پذیرد« )3 :سند حمل
یا بارنامه که به نام آن بانک صادر ،ویا ظهرنویسی شده ...و تـاریخ آن دیرتـر از  33آذرمـاه [ 3102دهـم دسـامبر
 ]3323نباشد» )0 ،صورتحسابهای امضا شده )1 ،گواهی مبـدأ و  )4فهرسـت بسـتهبنـدی .طـی تلکـس بـدون
تاریخی ،اعتبار اسنادی مزبور اصالح شده و اعتبار آن تا  03بهمن [ 3102دهم فوریه  ]3322تمدید شد و به جای
حمل دریای از نیویورک ،حمل هوایی از لوسآنجلس مقرر گردید .بانک سپه انکار نمیکند که آقای اردوبـادی در
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تاریخی که در پرونده روشن نیست ،وجه کافی برای اعتبارنامه نزد آن بانک تودیع کرد .سـندرکس کـارگو اینـک.
بهعنوان کارگزار حمل خواهان ،ترتیب حمل کاال را توسط هواپیمایی لوفتهانزا داد .همانطور که بارنامـه هـوایی
شماره  002 3418 1213نشان میدهد ،کاال در  32دیماه [ 3102هشتم ژانویه  ]3322برای حمل توسط شرکت
هواپیمایی مزبور در لوسآنجلس دریافت و در  02دیماه  32[ 3102ژانویه  ]3322به تهران وارد شد.
 .34خواهان می گوید که اعتبارنامه و اسناد الزم در تاریخ هشتم بهمنماه  02[ 3102ژانویه  ]3322به شـعبه
بانک سپه در نیویورک تسلیم گردید .نامبرده در تأیید این اظهار ،سوگندنامههایی از نمایندگان خود ،به نام آقای ج.
ماچی ،آقای ج .آرنست و خانم پی .هریس که اعتبارنامه و اسناد را جهت وصول وجه تسلیم نمودنـد ،ارائـه کـرده
است .نامبردگان اظهار میدارند که هنگام ارائه این اسناد به بانک ،آقای مهدی حبیبی امین ،مدیر بانک ،بدیشـان
اطالع داد که «اسناد نباید در چنین موقعی رسماً ارائه شوند ،زیرا وجوه مسدود گردیده و قابـل وصـول در ایـاالت
متحده نیست» .ایشان مضافاً میگویند که به آنان «توصیه شد یا اسناد را جهت وصـول بـه یـک بانـک اروپـایی
بفرستند و یا آنها را به بانک سپه تهران تسلیم و تقاضا کنند که پرداخـت از طریـق یـک بانـک اروپـایی انجـام
گیرد».
 .31در  33بهمنماه  13[ 3102ژانویه  ،]3322خواهان نامهای به شرح زیر به بانک سپه در ایران نوشت:
«با توجه به اعتبار مذکور در فوق و بنا به دستورات تلکسی مورخ  30مه  3323و بنا به تأییدیه شماره تی33202/
بانک سپه نیویورک ،مالالتجاره خریداری شده توسط آقای شاهرخ اردوبادی از طریق هـوایی در تـاریخ  2ژانویـه
 3322به تهران حمل گردیده است .وقتی که برای وصول وجه اعتبارنامه به بانک سپه شعبه نیویورک مراجعه شد،
معلوم گردید که به علت اوضاع موجود که شما هم از آن اطالع دارید ،بانک سپه نیویورک قادر به پرداخـت وجـه
اعتبارنامه نیست .شعبه بانک شما در نیویورک به ما توصیه کرد که برای وصول وجوه ،اسناد و مدارک را مسـتقیماً
به شما ارسال نماییم.
با توجه به مراتب فوق و با حسننیت ،به پیوست اسناد و مدارک خود را جهت پرداخت به شما تقدیم میکنیم
و با احترام تقاضای پرداخت فوری آن را ... .داریم».
 .33در همان تاریخ خواهان نامهای به آقای اردوبادی نوشته ،وضعیت را به وی اطـالع داد و از وی خواسـت
که موضوع را «دنبال کرده ،وسایل تسریع در پرداخت را ...فراهم» سازد .در  03بهمنماه  32[ 3102فوریه ]3322
آقای اردوبادی به شرح زیر به نامه خواهان پاسخ داد:
در پاسخ به دو نامه شما به تاریخ  13ژانویه  3322اشعار میدارد کـه در تـاریخ  0فوریـه  3322از هواپیمـایی
لوفتهانزا اطالع داده شد که محموله شرکت شما وارد شده و از اینجانب تقاضا شده مراتـب را بـه بانـک سـپه و
بانک تهران اطالع دهم تا ترتیب تحویل گرفتن محموله را بدهند.
اینجانب بالدرنگ با هر دو بانک تماس گرفته تقاضا کردم مدارک الزم را در اختیار اینجانب بگذارند تا بتوانم
محموله را تحویل بگیرم ،زیرا بهای هر دو سفارش و اعتبارات اسنادی مربوطه را تماماً پرداخت کرده بـودم ،ولـی
بانکهای مذکور به دلیل اینکه بانکهای ایرانی توسط دولت ملی شـده بودنـد از تحویـل مـدارک بـه اینجانـب
استنکاف کرده ،اظهار داشتند که به توضیحات و تأییدات بیشتری نیازمند میباشند.
چنین احساس میکنم که به علت مسدود شدن موجودیهای ایران در ایاالت متحده ،دولت ایران از پرداخت
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مطالبات شرکتهای امریکایی خودداری میکند .توجه فرمایید که به عللی که در باال ذکر کردهام همانطـور کـه
خود نمی توانم اجناسم را تحویل بگیرم به شما هم نمیتوانم در وصول مطالبات خود کمک کنم .امیدوارم اینگونه
مسائل در آینده حل و فصل شوند.
 .01در  01بهمنماه  30[ 3102فوریه  ،]3322تلکس زیر از دفتر لوفتهانزا در تهران به دفتر شرکت یادشده
در لوسآنجلس مخابره شد:
بازگشت به [بارنامه محموله بانک سپه به] شماره سی.ان1213 .ـ3418ـ 002و [بارنامه محموله بانـک ملـت بـه]
شماره دبلیو.دبلیو .پی.ای.ای.ای3418 1240 .ـ[ 002از] لوسآنجلس [به] تهران مورخ هشـتم ژانویـه  ،22صـادره
[شرکت کارگزار به نام] «سندریکس» .طبق اطالعات واصـله از گیرنـده کـاال [آقـای اردوبـادی] در ایـن تـاریخ،
فرستنده کاال [خواهان] به گیرنده اطالع داده که در ارسال هر دو محموله مذکور به وی اشتباهی پیش آمده است.
محموالت هنوز تحویل داده نشده .لطفاً با فرستنده تماس گرفته ،مسأله را روشن کنید.
 .03در  04بهمنماه  31[ 3102فوریه  ،]3322پاسخ زیر به تهران مخابره گردید:
لطفاً محموله را نگه دارید ،چون کارگزار حمل [«سند ریکس»] برای عودت کاال به خرج خـود بـه لـوسآنجلـس
جواز کتبی ارائه خواهد کرد .به محض وصول دستور حمل ،مراتب را اطالع خواهیم داد.
همچنین در  04بهمنماه  31[ 3102فوریه  ]3322تلکس زیر از تهران به لوسآنجلس مخابره شد:
برای اطالع شما ،حقالزحمه صدور مجدد تقریباً  302دالر امریکا به اضافه [هزینـه] انبـارداری خواهـد بـود و
تشریفات گمرکی شش هفته طول میکشد.
 .00در  32فروردینماه [ 3103ششم آوریل  ]3322آقای اردوبادی نامهای به شرح زیر به بانک سپه فرستاد:
چون اعتبار اسـنادی شـماره  82322سررسـید آن منقضـی گردیـده و اسـنادی تـاکنون مبادلـه نشـده اسـت
خواهشمند است اعتبار فوق را ابطال و وجوه دریافتی را به حساب جاری شماره  4384اینجانب واریز نمایید.
طی آگهی بستانکار مورخ  02فروردینماه [ 3103نهم آوریل  ،]3322بانک سپه به آقای اردوبادی اطـالع داد
که «مبلغ زیر بابت اعتبار اسنادی ثبت سفارش برات شماره  82322/2بـه بسـتانکار حسـاب جـاری شـما منظـور
1
گردید :مبلغ  320،208،33ریال».
 .01در نهم اردیبهشت  03[ 3103آوریل  ]3322مؤسسه حقوقی شیپلی ،اسموک و اکرمن نامـهای بـه شـرح
زیر از جانب خواهان به بانک سپه نیویورک نوشت:
ما وکالت شرکت کی .اند اس .ایریگیشن را در رابطه با ادعایی به مبلـغ  382003دالر بابـت اعتبـار اسـنادی
فوق که یک نسخه آن ضمیمه می شود ،برعهده داریم .مطابق شرایط اعتبار ،بانک تهران در تاریخ  33آبان 3102
[ 32نوامبر  ]3323از طریق بانک شما این وجه را در اختیار شرکت کی .اند اس .ایریگیشن قرارداد .به نظر ما مبلغ
 382003دالر مزبور دارایی مطلق مشتری ما است و باید به محض درخواست در اختیار وی قرار گیرد ،زیـرا ایـن
وجه به محض رؤیت در قبال اسناد حمل قابل استفاده بوده ،اسناد مزبور نیز همه تهیه شده و رونوشـت آنهـا بـه
 .1مبلغ  3302080320ریال با نرخ تبدیل  22/8ریال در ازای یک دالر به  3820003دالر بالغ میشود (که مبلـغ اعتبـار اسـنادی مـذکور
است).
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ضمیمه جهت اطالع ارسال می شود .لطفاً هرچه زودتر پاسخ دهید ،زیرا موکل ما به ما دستور داده است که امـوال
کافی برای پوشش مطالبات او توقیف نماییم و هر اقدام دیگری را که جهت وصول این طلب الزم باشد ،به عمـل
آوریم.
 .07در تاریخ اول خرداد  00[ 3103مه  ]3322پاسخ زیر از بانک سپه نیویورک دریافت شد:
 .3این اعتبار اسنادی از طرف ما فقط ابالغ شده و تأیید نشده است و بنابراین ،وجـه آن دارایـی مطلـق شـما
نیست ،زیرا اداره مرکزی بانک سپه تهران که بانک بازکننده این اعتبار است ،بهطور اخص نقش ما را به ابالغ این
اعتبار محدود کرده است و اجازه تأیید کردن آن را نداده است.
 .0برخالف گفته شما ،بانک سپه تهران این وجه را در اختیار ما ویا شرکت کی .اند اس .ایریگیشن قرار نداده
است.
 .1تحت شرایط این اعتبار ،ما مجاز بودیم اسناد الزمه را مبادله کنیم ،به شرطی که طبق شرایط اعتبار ،بهطور
صحیح و قبل از انقضای سررسید اعتبار به ما ارائه میشد.
 .4پرونده ما نشان میدهد که هیچ اسنادی تحت این اعتبار به ما ارائه نشده است.
 .0از کپی اسنادی که ضمیمه نامه شما بود ،معلوم است که موکل شما اسناد را مستقیماً به خریدار در تهـران
فرستاد و آنهم موافق شرایط اعتبار اسنادی نبوده است.
 .8کپی اسنادی که اشاره شد ،نشان میدهد که موکل شما کاال را در  32دیماه [ 3102هشتم ژانویه ]3322
یعنی بعد از انسدادی که به وسیله رئیس جمهور امریکا روی چنین معامالتی اعمال شد ،حمل کرده اسـت و ایـن
عمل را با مسئولیت خودش انجام داده است.
با عنایت به حقایق فوق ،معتقدیم که شما ضمن مراجعه به مقررات متحدالشکل اعتبـار اسـنادی (تجدیـدنظر
شده سال  )3324موکل خود را به نحو دیگر راهنمایی خواهید فرمود.
 .01آخرین مکاتبه مربوط به این اعتبار اسـنادی ،نامـه مـورخ  34فـروردینمـاه [ 3183سـوم آوریـل ]3320
هواپیمایی لوفتهانزا به بانک سپه تهران است که در آن چنین آمده است:
محموله [موضوع] بارنامه [شماره 34181213ـ ]002با پـرواز لوفـتهـانزای  822مـورخ  3322/3/32وارد تهـران
گردیده و چون بار مربوطه ،بنا به اظهار گیرنده کاال آقای شاهرخ اردوبادی ،اشتباهاً به تهران ارسـال گردیـده ،لـذا
ایشان تقاضای عودت بار را نمودهاند .همچنین به درخواست مبدأ نیز محموله مـورد نظـر بایـد بـه لـوسآنجلـس
برگشت داده شود.
محموله مورد نظر هنوز در ایران میباشد.
 .00خواهان میگوید که وی راجع به محل وسایل از لوفتهانزا خواستار اطالعـاتی شـده ،لکـن لوفـتهـانزا
نتواسته اطالعاتی به وی بدهد .خواهان انکار میکند که وسایل به ایاالت متحده برگشت داده شده است.
دو) استدالالت خواهان

 .04خواهان استدالل میکند که کلیه اسناد و مدارک مورد لزوم جهت پرداخت وجه اعتبـار اسـنادی را بـه نحـو
مقرر و بهموقع تسلیم داشته است .وی میگوید که اعتبار اسناد و اسناد ضمیمه آن را در تـاریخ هشـتم بهمـنمـاه
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 02[ 3102ژانویه  ،]3322یعنی ظرف مدت اعتبار اسنادی به بانک سپه نیویورک تسلیم کرد و بعداً کلیه اسـناد در
 33بهمنماه  13[ 3103ژانویه  ،]3323طبق دستور رئیس بانک سپه نیویورک به بانک سپه در ایران فرستاده شد.
بنا به اظهار خوهان« ،اسناد میبایستی قبل از انقضای مدت اعتبار ،یعنی  03بهمنماه  32[ 3102فوریه  ]3322به
ایران رسیده باشند».
 .01بنابراین ،خواهان مـدعی اسـت کـه بانـک سـپه مـنغیرحـق از پرداخـت وجـه اعتبـار اسـنادی شـماره
/82332/2ام.آ .خودداری نموده و تقاضا دارد که با صدور حکمی به بانک سپه دسـتور داده شـود مبلـغ 382/003
دالر امریکا بابت اعتبارنامه مورد بحث ،به وی بپردازد.
سه) دفاع بانک سپه

 .03بانک سپه استدالل میکند که خواهان دلیل و مدرکی در اثبات این ادعا کـه مـدارک ،خـواه در نیویـورک و
خواه در تهران ،ارائه شده باشد ،تسلیم نکرده است .در این زمینه ،نامبرده به نامه مـورخ اول خردادمـاه 00[ 3103
مه  ]3322استناد میکند که در پاراگراف  04باال نقل شد .بانک سپه همچنین استدالل میکند که خواهان ثابـت
نکرده است که اسناد هیچگاه توسط بانک در تهران دریافت شده باشد و حتی اگر دریافت هم شده ،دلیل و مدرکی
حاکی از اینکه دریافت اسناد مقدم بر تاریخ انقضای اعتبار اسنادی بوده ،ارائه نشده است.
 .11بانک سپه مضافاً اظهار میدارد که حتی اگر خواهان اعتبار اسنادی را ظرف مدت اعتبار آن تسلیم کـرده
باشد ،باز هم بانک حق داشته از پرداخت وجه خودداری کند ،به این دلیل که اسناد مطـابق شـرایط اعتبـار نبـوده
است .بانک سپه میگوید که «اسناد صراحتاً به نام آقای محمدرضا تبریزی برای آقای شـاهرخ اردوبـادی» صـادر
شده ،در حالی که اعتبار اسنادی صراحتاً مقرر میدارد که «بارنامه هوایی باید به نام بانک صادر شود».
 .13بانک سپه همچنین مدعی است که «هیچ بیعی واقع نشده» و لذا خواهان حق نداشته وجه اعتبار اسنادی
را مطالبه کند .نامبرده در تأیید این ادعا به نامه مورخ  34فروردینماه [ 3183سوم آوریـل  ]3320لوفـتهـانزا بـه
بانک سپه استناد میکند که در آن ،به این تقاضای آقای اردوبادی اشاره شده است که محموله بـه لـوسآنجلـس
عودت داده شود و نیز به نامه مورخ  32فروردینماه [ 3183ششم آوریل  ]3322آقای اردوبادی اشاره میکنـد کـه
ضمن آن نامبرده از بانک تقاضا کرده است که اعتبار اسنادی لغو و وجه آن به بستانکار حساب وی منظور شود.
 .10باالخره بانک سپه به ماده  33یو.سی.پی (اصالحیه  )3324استناد میکند که به شرح زیر مقرر میدارد:
بانکها هیچگونه تعهد یا مسئولیتی بابت عواقب ناشـی از توقـف فعالیـت خـود در اثـر حـوادث قهـری ،شـورش،
اغتشاشات داخلی ،قیام ،جنگ ویا هرگونه سبب و علتی که خارج از کنترل آنهـا باشـد ،ویـا هرگونـه اعتصـاب و
تعطیل نمیپذیرند .در صورتی که اعتبار اعتبار اسنادی طی مدت توقف فعالیت بانکها ،منقضی شود ،بانـکهـا از
پرداخت وجه ،قبول یا ظهرنویسی اعتبار اسنادی خودداری خواهند کرد ،مگر آنکه صراحتاً بدانها اجازه داده شود.
چهار) پاسخ خواهان

 .11در پاسخ به ادعاهای بانک سپه ،خواهان این مطلب را مجدداً مورد تأکید قرار میدهد که اسناد ظـرف مـدت
اعتبار اسنادی ،چه در نیویورک در تاریخ هشتم بهمنماه  02[ 3102ژانویه  ]3322و چه بعداً در تهران ،ارائه شـده
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است.
 .17عالوه بر این ،خواهان منکر آن است که نامههای مورد استناد بانک سپه حاکی است که آقای اردوبـادی
میخواسته خرید وسایل را لغو کند .بنا به اظهار خواهان ،آقای اردوبادی فقط پس از آنکه معلوم شد بانک وجه را
پرداخت نخواهد کرد ،لغو اعتبار اسنادی را از بانک خواستار شد .خواهان استدالل میکند که به همین دلیل بود که
آقای اردوبادی «بعداً تقاضا کرد که وسایل عودت داده شوند».
 .11خواهان تصدیق میکند که در بارنامه هوایی اشتباهاً «خریدار بهعنوان گیرنده محموله و بانک بـهعنـوان
کارگزار معرفی شده» ،در حالی که «عکس این صحیح است» .معهذا خواهان مـیگویـد کـه «بانـک سـپه عـذر
موجهی برای استناد به این مغایرت نداشته» ،زیرا آقای اردوبادی کل مبلغ اعتبار اسنادی را در بانک تودیع کرده و
بدین ترتیب ،بانک را از ریسک هرگونه زیانی مصون نگه داشته است.
 .10خواهان مضافاً مدعی است که بانک سپه میبایست بـهموقـع ،یعنـی پـس از تسـلیم مـدارک ،وی را از
مغایرت موجود در متن آگاه میساخت تا وی می توانست در صورت امکـان ،اشـکال را برطـرف کنـد .وی اضـافه
میکند که آقای اردوبادی حاضر بود برای دریافت کاال از هرگونه نقصی در اسناد چشمپوشی کند.
 .14باالخره خواهان بدون آنکه توضیحی بدهد ،ادعا میکند که دفاع مبتنی بر ماده  33یو.سی.پی (اصالحیه
 )3324باید مردود شناخته شود« ،زیرا خوانده دعوای حاضر ،بانکها نیستند ،بلکه جمهوری اسالمی ایران اسـت»
و لذا مشمول یو.سی.پی (اصالحیه  )3324نیست.
پنجم) رأی دیوان

 .11در اعتبار اسنادی قید شده است که اسناد تا تاریخ  03بهمنماه [ 3102دهـم فوریـه  ]3322جهـت پرداخـت
تسلیم شوند .از مدارک تسلیمی روشن است که اعتبار اسنادی و مدارک ضمیمه آن ،در تـاریخ هشـتم بهمـنمـاه
 02[ 3102ژانویه  ]3322به بانک سپه شعبه نیویورک ارائه شدند.
 .13علیرغم فقدان هرگونه اطالعیه یا اظهاریه کتبی ،دیوان داوری بر این نظر است که بانک سپه نیویـورک
به نمایندگان خواهان توصیه کرد که اسناد را به طور رسمی در نیویـورک ارائـه نکننـد ،زیـرا بـه علـت دسـتورات
[ریاست جمهوری] ایاالت متحده مبنی بر انسداد داراییهای ایران در امریکا ،وجوه در امریکا قابل وصول نمیبـود
و به ایشان دستور داد که یا اسناد را جهت وصول به یک بانک اروپایی بفرستند ویا به بانک صادرکننده در تهـران
تسلیم نمایند.
 .71خواهان اظهار میدارد که اسناد همراه با نامهای به تاریخ  33بهمنماه  13[ 3102ژانویه  ]3322به شعبه
بانک سپه در تهران فرستاده شد .خواهان دلیل و مدرکی مبنی بر ارسال ایـن مـدارک ،مثـل قـبض رسـید پسـت
سفارشی ویا صورتحساب پیک ،ارائه ننموده است .در جریان رسیدگی شفاهی ،نماینده خواهان اظهـار داشـت کـه
اطالع ندارد اسناد واقعاً در اختیار بانک سپه بوده یا نبوده است .دلیل و مدرک دیگری نیز ارائه نشده که دیـوان را
در تعیین اینکه بانک سپه واقعاً اسناد را دریافت کرده یا خیر ،مساعدت نماید.
 .73دیوان داوری بر این نظر است که خواهان دلیل و مـدرک کـافی جهـت توجیـه ایـن نتیجـهگیـری کـه
درخواستی دال بر مطالبه وجه اعتبار اسنادی بهموقع توسط بانک سپه دریافت شده باشد ،ارائـه نکـرده اسـت .لـذا
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دیوان دلیل و مدرکی حاکی از اینکه بانک سپه تعهدات خود را بابت اعتبار اسنادی نقض کرده باشد ،نمـییابـد و
بدین لحا  ،این بخش از ادعا را به علت فقد دلیل ،مردود میشناسد.
ب) ادعای مربوط به اعتبار اسنادی شماره  170103اس.اچ .صادره توسط بانک ملت
یک) شرح ماوقع

 .70بابت قیمت محموله دومی از وسایل آبیاری ،اعتبار اسنادی دیگری به شماره  048003اس.اچ .در تـاریخ 31
آبانماه  4[ 3102نوامبر  ]3323توسط بانک ملت صادر شد .متن این اعتبارنامه به شرح زیر است:
اعتبار اسنادی غیرقابل فسخ فوق را به حساب آقای محمدرضا تبریزی برای آقای شاهرخ اردوبادی ...بـه نفـع K
 & S Irrigationبه مبلغ  3820003دالر [امریکا] افتتاح [میکنیم] .مدت اعتبار تـا تـاریخ  2دیمـاه 02[ 3102
دسامبر  ]3323است .این مبلغ با ارائه مدارک زیر به محض رؤیت ،قابل پرداخت است ...یـک مجموعـه کامـل و
یک نسخه بارنامه غیرقابل انتقال صادره درکشتی که به نام ما صادر یا ظهرنویسی شده [باشد].
در اعتبار اسنادی فوق همچنین اسناد دیگری که مورد لزوم بوده مشخص و تصـریح شـده اسـت کـه اعتبـار
اسنادی مشمول یو.سی.پی (اصالحیه  )3324است .بانک ابالغکننده این اعتبار اسنادی ،منیوفکچررز هانور تراست
کامپنی بود .بانک ملت طی تلگرام مورخ  32آذرماه [ 3102هشتم دسامبر  ]3323به منیـوفکچررز هـانور تراسـت
اطالع داد که دو اصالح در اعتبار از اسنادی صورت گرفته ،بدین ترتیب که مـدت اعتبـار آن تـا هفـتم اسـفندماه
 08[ 3102فوریه  ]3322تمدید شده و اجازه داده شده است که محموله به جای صدور بارنامه دریـایی «از طریـق
لوس آنجلس به تهران با صدور بارنامه هوایی» حمل گردد .بانک ملت انکار نمیکند که آقای اردوبادی وجه کافی
بابت اعتبار اسنادی در اختیار گذاشته است .کاال در تاریخ  32دیماه [ 3102هشتم ژانویه  ]3322یعنـی در همـان
موقعی که کاالی موضوع اعتبار اسنادی بانک سپه تحویل شد ،به هواپیمایی لوفتهـانزا تحویـل گردیـد و در 02
دیماه  32[ 3102ژانویه  ]3322به تهـران وارد شـد .تلکـسهـای متبادلـه بـین دفـاتر لوفـتهـانزا در تهـران و
لوسآنجلس که در پاراگرافهای  02و  03باال بدان اشاره شد ،به هر دو محموله یادشده مربوط است.
 .71خواهان اظهار می دارد که در نهم بهمنماه  03[ 3102ژانویـه  ]3322اعتبـار اسـنادی و اسـناد مربوطـه
منضم بدان ،توسط همان سه نفری که اعتبار اسنادی صادره بانک سپه را تسلیم کرده بودند به منیوفکچررز هانور
تراست کامپنی در نیویورک ارائه گردید (رجوع شود به :پاراگراف  32باال) .افراد یادشـده در سـوگندنامههـای خـود
شهادت دادهاند که یکی از مسئولین اداره اعتبارات اسنادی منیوفکچررز هانور تراست بـه آنهـا توصـیه کـرد کـه
«مدارک را بهطور رسمی در آن موقع ارائه ندهیم ،به این علت که وجوه بلوکه خواهند شد و ما نمیتوانیم آنها را
در ایاالت متحده دریافت نماییم» .بنابراین ،به ایشان توصیه شد که :مدارک را یا به بانک بارکلی [کـذا] در لنـدن
برای وصول ویا مستقیماً به بانک صادرکننده در ایران تسلیم نموده ،تقاضا کنیم وجوه توسط یـک بانـک اروپـایی
پرداخت شود».
 .77در اجرای این دستورات ،خواهان در  33بهمنماه  13[ 3102ژانویه  ]3322نامهای به بانک تهران نوشته،
اسناد الزم را تسلیم و خواستار پرداخت وجه شد .در همان تاریخ ،خواهان نامهای به آقای اردوبادی نوشته ،وضعیت
را به وی اطالع داد و برای وصول وجه از او تقاضای کمک نمود.
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 .71همانطور که در پاراگراف  33باال ذکر شد ،آقـای اردوبـادی در تـاریخ  03بهمـنمـاه  32[ 3102فوریـه
 ]3322طی نامهای به خواهان اطالع داد که در  31بهمنماه [دوم فوریه] وی کوشید اسناد الزم را جهت وصـول
کاال از دو بانک دریافت نماید ،لکن بانکها از ارائه اسناد به وی خودداری کردند.
 .70بانک ملت تأیید میکند که آقای اردوبادی اسناد گوناگونی را به وی ارائه کرده است .بنا به اظهار بانـک:
«نامه مورخ  33بهمنماه  13[ 3102ژانویه  ]3322خواهان همراه اسناد حمل توسط خریدار (آقـای اردوبـادی) بـه
بانک ارائه شده است» 2.بنا به گفته بانک ،در آن زمان آقای اردوبادی تقاضا کرد که اسناد حمل جهـت تـرخیص
کاال و نیز به منظور درخواست حواله معادل لیرهای وجه اعتبار اسـنادی بـه ایـاالت متحـده از طریـق انگلسـتان،
ظهرنویسی گردد .بنابراین« ،اسناد توسط خریدار ظهرنویسی شده برای ترخیص گمرکی به وی تسلیم شد» .اصل
کلیه اسناد حمل (که به دیوان ارائه شده) حاوی مهر بانک ملت و پارهای از اسناد حاوی مهـر تـاریخ بانـک ملـت
است که حاکی است اسناد در ششم اسفندماه  00[ 3102فوریه  ]3322دریافت شده است.
 .74بانک ملت اظهار میدارد که وی بعداً از بانک مرکزی ایـران اجـازه خواسـت کـه مبـالغ الزمالتأدیـه بـه
خواهان به لیره استرلینگ ،از طریق انگلستان به ایاالت متحده حواله شـود .در  32اسـفندماه [ 3102نهـم مـارس
 ]3322بانک مرکزی ضمن پاسخ به بانک ملت ،به نامه مورخ  33اسفندماه [ 3102دوم مارس  ]3322بانک ملـت
[که به دیوان ارائه نشده] اشاره نموده و به شرح زیر انتقال وجه را اجازه داد:
در صورتی که واردکننده موافقت وزارت بازرگانی را مبنی بر بالمانع بودن ورود کاال ....به نـام آقـای شـاهرخ
اردوبادی به هنگام گشایش اعتبار اخذ و به آن بانک ارائه نموده باشد و اسناد رسیده مطابق با شرایط اعتبار باشـد
ظهرنویسی اسناد مربوط در مقابل دریافت معادل ریالی اسناد از نظر این بانک بالمانع است .توجه خواهنـد داشـت
که انتقال وجه اسناد موکول به ارائه بارنامه حمل و برگ ترخیص کاال به ارزش معادل وجه اسناد به این بانـک و
موافقت مجدد بانک مرکزی ایران خواهد بود.
بانک ملت در  02اردیبهشت  32[ 3103مه  ]3322ضمن اشاره به مکاتبات قبلی ،بـه بانـک مرکـزی چنـین
پاسخ داد:
«مشتری نامبرده اظهار می دارد :ترخیص کاال در صورتی امکانپذیر است که یک نسخه فتوکپی تلکس مبلغ
اعتبار ارسالی به شرکت حمل و نقل ،جهت دریافت برگ ترخیص به گمرک مهرآباد ارائه شـود .بـا توجـه بـه
شرایط مذکور ،مشتری تقاضای دریافت وجه واریز شده کاال را داشته ،میگوید که کاال و اسناد به کشور مبـدأ
عودت داده شدهاند.
خواهشمند است نظر خود را در مورد پرداخت معادل ریالی اسناد اعالم فرمایید».
 .71بانک ملت اظهار میدارد که آقای اردوبادی از لوفتهانزا تقاضای برگ تـرخیص گمرکـی را کـرد ،لکـن
لوفتهانزا بدون «دریافت یک نسخه از دستور انتقال بهای کاال» ،چنین برگی را تحویل نمـیداد .بنـا بـه اظهـار
بانک ملت ،آقای اردوبادی «مدتها موضوع را پیگیری» کرد ،ولـی نتوانسـت بـرگ تـرخیص را دریافـت کنـد و
بنابراین ،به گفته بانک ،آقای اردوبادی «تقاضا کرد مبلغ ریالی اسناد به علت عدم ترخیص ،به وی مسترد شود».
 .2در جای دیگری بانک توضیح داده است که «آقای اردوبادی اصل اسناد حمل را ارائه کرده بود».
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 .73مدتی بعد آقای اردوبادی نامه بدون تاریخ زیر را به بانک ملت فرستاد:
چون با اسناد کپی که در گذشته در اختیار آن بانک قرار داده بودم (از طریق فروشنده) قادر به ترخیص کاالی
اعتبار اسنادی  048003نیستم ،لذا خواهشمند است همچنانکه خود مطلع هستید تاکنون اسـناد اصـلی از طریـق
کارگزار شما نرسیده است ،نسبت به ابطال اعتبار و برگشت وجوه آن [را] به حساب جاری  1100شعبه حـافظ بـه
نام شاهرخ اردوبادی واریز فرمایید.
 .11در  38مردادماه [ 3103هفتم اوت  ]3322اداره گمرک مهرآباد نامهای به شرح زیر به بانک ملت نوشت:
موضوع :کاالی بارنامه 34181240ـ[ 002محموله شرکت هواپیمایی لوفتهانزا ،مربوط به اعتبـار اسـنادی بانـک
ملت]
عطف به نامه  10/224مورخ  03/0/31به موجب گزارش ارزیاب مربوطه کاالی موضوع بارنامه فوق در انبـار
 8گمرک مهرآباد (انبارهای عمومی) موجود میباشد.
 .13سرانجام مدتی بعد از  02مردادماه  32[ 3103اوت  ]3322آقای منجمی .معاون مدیر کل گمرک مهرآباد
به انبارهای عمومی گمرک مهرآباد چنین نوشت:
موضوع :عدم ترخیص
به موجب نامه  11/322مورخ  03/0/02بانک ملت شعبه میدان فردوسی چون اعتبار اسنادی مربوط به بارنامه
34181240ـ 002باطل گردیده ،لذا خواهشمند است تا اطالع ثانوی از تحویل محموله فوق خودداری و فقـط
3
فرستنده کاال مجاز است که کاالی فوق را به خارج از کشور عودت دهد.
 .10مکاتبه دیگری بین طرفین در پرونده به چشم نمیخورد .خواهان میگوید که کاال هیچگـاه عـودت داده
نشد .بانک ملت اظهار میدارد که اقداماتی جهت انتقال مبلغ اعتبار اسـنادی بـه خواهـان «از طریـق بانـکهـای
انگلیس» به عمل آورد ،لکن «به دلیل تخلفاتی که ذینفع اعتبار اسنادی (خواهان) مرتکب شده بود ،مساعدتهای
بانک نتیجهای نبخشید».
دو) استدالالت خواهان

 .11خواهان مدعی است که شرایط اعتبار اسنادی را کامالً رعایت کرده و اظهار میدارد که اسـناد ظـرف مـدت
اعتبار آن به منیوفکچررز هانور تراست کامپنی ارائه شده است .وی استدالل میکند که پس از آنکه منیوفکچررز
هانور تراست به دلیل انسداد داراییهای ایران توسط ایاالت متحده از پرداخت وجه اعتبار اسنادی خودداری کـرد،
اسناد طبق دستور منیوفکچررز هانور تراست کامپنی به بانک ملت در ایران فرستاده شد .به گفتـه خواهـان «مهـر
روی تعدادی از اسناد نشان میدهد که بانک تهران مدارک مذکور را در تاریخ ششـم اسـفندماه  00[ 3102فوریـه
 ]3322یا قبل از آن ،دریافت کرده ... .،حال آنکه اعتبار اسنادی تا هفتم اسفندماه  08[ 3102فوریه  ]3322تمدید
شده بود» و بنابراین ،منغیرحق از پرداخت خودداری شده است.
 .3نسخه نامه تسلیمی ،روی کاغذ مارکدار بانک ملت تایپ شده است .ظاهراً ترجمه انگلیسی ارائه شده از متن نامه ،توسط بانـک ملـت
انجام شده ،لکن روشن است که نامه جزء مکاتبات داخلی گمرک ایران است.
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سه) دفاع بانک ملت

 .17بانک ملت مدعی است که خواهان ثابت نکرده است که اعتبار اسنادی و اصل مدارک منضم بـه آن ،ظـرف
مدت اعتبار ،ارائه شده است .بانک ملت تصدیق میکند که مدارک را که دارای مهر تاریخ بانـک اسـت ،دریافـت
کرده است؛ لکن در این مورد ادعا میکند «مهرهایی که روی بعضی از اسناد مالحظه میشـود ،بنـا بـه تقاضـای
آقای اردوبادی ...بوده که ...درخواست کرده بود ،روی آنها مهر زده شود» .بانک ملت همچنین استدالل میکنـد
که ارائه اسناد توسط خواهان ،یعنی ذینفع اعتبار اسنادی ،صورت نگرفته ،بلکه نامه مورخ  33بهمنمـاه 13[ 3102
ژانویه  ]3322همراه با اسناد حمل به وسیله خریدار (یعنی آقای اردوبادی) به بانک ارائه شد .به گفته بانک ملـت،
این امر در حکم نقض خود اعتبار اسنادی و «مقررات بینالمللی مربوط به اینگونه اسناد» است .از این رو ،بانـک
ملت هرگونه تعهدی از جانب بانک نسبت به پرداخت وجه اعتبار را انکار میکند.
 .11بانک ملت همچنین ایراد میگیرد که در بارنامه هوایی ،نام آقای اردوبادی بهغلط بهعنوان گیرنـده کـاال
ذکر شده ،در حالی که بارنامه میبایست به نام بانک صادر ویا طبق شرایط اعتبارنامه ،بـه نـام بانـک ظهرنویسـی
میشد .بنا به اظهار بانک ،این اشتباه اعتبارنامه را از اعتبار ساقط میکند.
 .10بانک ملت مضافاً اظهار میدارد که نمیتوان آن را بابت عواقب ناشی از انسداد داراییهای ایـران توسـط
رئیس جمهوری ایاالت متحده ،مسئول دانست ،زیرا این وضعیت «خارج از کنتـرل و اراده خوانـده بـوده اسـت» و
طبق مفاد ماده  33یو.سی.پی (اصالحیه ( )3324رجوع شود به :پاراگراف  10باال) که «به این امر صـراحت دارد»،
بانک معذور و معاف از اجرای تعهد است.
 .14باالخره بانک ملت اظهار میدارد وی در واقع کوشید مبلغ اعتبار اسنادی را «از طریق بانکهـای کشـور
انگلیس برای خواهان حواله کند ،لکن بـه علـت تخلفـاتی کـه ذینفـع اعتبـار اسـنادی (خواهـان) مرتکـب شـده،
مساعدتهای بانک نتیجهای نبخشیده است».
چهار) پاسخ خواهان

 .11در پاسخ به استدالالت بانک ملت ،خواهان این ادعای خود را که اسناد بهموقع تسلیم شدهاند ،مجـدداً مـورد
تأکید قرار میدهد .خواهان تصدیق میکند که بارنامه هوایی حاوی اشتباه فنـی بـوده و در آن مـیبایسـت بانـک
بهعنوان گیرنده کاال معرفی میشد و نه خریدار .خواهان میگوید که معهذا این مغایرت دلیـل کـافی بـرای عـدم
پرداخت وجه توسط بانک محسوب نمیشود ،زیرا آقای اردوبادی وجوه را در بانک تودیع کرده و حاضر بـود بـرای
تحویل گرفتن وسایل ،از اشکال سند چشمپوشی کند.
 .13باالخره خواهان اظهار میدارد که بانک ملت هنگامی که اسناد ارائه شد ،ایرادی به نـاقص بـودن آنهـا
نگرفت ،بلکه «به خواهان چنین وانمود کرد که عدم پرداخت فقط یک اشکال دارد و آن موجود نبودن پول در اثـر
تیرگی روابط سیاسی ایران و ایاالت متحده است».
 .01در مورد ادعای بانک مبنی بر اینکه طبق ماده  33یو.سی.پی (اصالحیه  )3324از اجـرای [تعهـد خـود]
معذور است ،خواهان استداللی را که قبالً در پاراگراف  12باال در رابطه با اعتبار اسنادی بانک سپه مطـرح کـرده،
مجدداً مورد تأکید قرار میدهد.
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پنج) رأی دیوان

 .03این مطلب برای دیوان روشن به نظر میرسد که اعتبار اسنادی و اسناد منضم بدان ،در نهم بهمنماه 3102
[ 03ژانویه  ]3322به بانک ابالغکننده در نیویورک تسلیم شد و منیوفکچررز هانور تراست کـامپنی نیویـورک بـه
خواهان توصیه کرد که بکوشد آن اسناد را در تهران تسلیم نماید ،زیرا پرداخت وجه در ایـاالت متحـده بـه دلیـل
دستورات ریاست جمهور مبنی بر انسداد داراییهای ایران ،غیرممکن شده بود.
 .00خواهان اسناد را همراه نامه مورخ  33بهمنماه  13[ 3102ژانویه  ]3322به بانـک ملـت ارسـال داشـت.
علیرغم فقد مدارک در مورد ارسال اسناد مزبور ،بانک ملت تصدیق کرده اسـت کـه اسـناد را در ششـم اسـفندماه
 00[ 3102فوریه  ]3322به مهر تاریخ ممهور کرده است .دیوان داوری متقاعد شده است کـه بانـک ملـت اصـل
اسناد را ظرف مدت اعتبار اعتبار اسنادی در تهران دریافت کرده است.
 .01بنابراین ،دیوان باید تعیین کند که آیا بانک ملت مسئول پرداخت وجه اعتبار اسنادی هست یا خیر.
 .07استدالالت خواهان مبتنی بر این فرض است که بانـک ملـت تقاضـای صـحیحی بـرای پرداخـت وجـه
دریافت نموده و به آن ترتیب اثر نداده و لذا بانک به دلیل تخلف از ایفـای تعهـدات خـود بابـت اعتبـار اسـنادی،
مسئول است و باید ملزم به پرداخت وجه اعتبار گردد .بانک ملت اظهار میدارد که اسناد منطبق با شـرایط اعتبـار
نبوده و لذا وی به موجب آن ملزم به پرداخت وجه نیست.
 .01ماده «2سی .ـ ئی» یو.سی.پی (اصـالحیه  ،)3324اقـداماتی را کـه بانـک صـادرکننده در صـورت عـدم
پذیرش اسناد به دلیل نقص آنها و عدم پرداخت باید انجام دهد ،صراحتاً مقرر نموده است .ایـن اقـدامات عبـارت
است از :اطالع فوری به بانک ارسالکننده و اعاده اسناد و بدان وسیله میسر ساختن رفع اشکاالت توسـط ذینفـع،
در صورت امکان ،ظرف مدت اعتبار اعتبار اسنادی .در صورتی که بانک صادرکننده اقدام به این کار نکنـد ،طبـق
ماده «2و» (اصالحیه پی.یو.سی) از این ادعا که «طبق ضـوابط و شـرایط اعتبـار اسـنادی ،مـدارک را نپذیرفتـه»
ممنوع است .متن ماده «2هـ» ناظر بر وضعیت عادیتری است که در آن بانک صادرکننده اسناد را از یک بانـک
واسطه دریافت میکند و نه مستقیماً از ذینفع .با این حال ،دلیلی ندارد که در پروندهای که اکنون در دیوان مطـرح
است ،قاعده متفاوتی اعمال شود .مدرکی حاکی از اینکه بانک ملت در هر زمانی قبل از شروع جریـان رسـیدگی
حاضر ،سؤالی در مورد نقص مدارک حمل مطرح ساخته باشد ،وجود ندارد و لذا دیوان نتیجه مـیگیـرد کـه بانـک
ملت از نقص مدرک چشمپوشی کرده و اسناد را در تاریخ تقاضای اجازه از بانک مرکزی جهت انتقـال وجـه ،ویـا
قبل از آن تاریخ ،پذیرفته است.
 .00بانک ملت همچنین دفاعی بر مبنای فورسماژور مطرح ساخته ،میگوید« :پرداخت نشـدن وجـه اعتبـار
اسنادی (اگر صحت داشته باشد) به عللی بوده که خارج از کنترل و اراده بانک (خوانده) بوده است» .بند  3ماده 04
قواعد دیوان مقرر می دارد« :هریک از طرفها مسئول اثبات واقعیاتی است که در تأیید ادعا یـا دفـاع خـود بـدان
استناد کرده است» .بانک ملت صرفاً راجع به وجود یک واقعه فورسماژور خاص بحث کرده است ،یعنی «اینکـه
بلوکه کردن وجوه ایران در بانکهای ایاالت امریکا ،به دستور رئیس جمهور وقت آن کشور خارج از کنترل و اراده
خوانده بوده است» .در این مورد دیوان معتقد است که سعی بانک ملت در انجام اقدامات الزم برای کسـب اجـازه
بانک مرکزی ایران برای انتقال وجه اعتبار اسنادی از طریق یک بانک انگلیسی ،با این استدالل وی کـه انسـداد
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داراییهای ایران در ایاالت متحده بهکلی مانع پرداخت وجه توسط بانک ملت شده ،مغـایرت دارد و بـدین لحـا
دفاع مزبور مردود شناخته میشود.
 .04بانک ملت مضافاً استدالل میکند که «به علت تخلفاتی که ذینفع اعتبار اسنادی (خواهان) مرتکب شده،
مساعدت های بانک نتیجهای نبخشیده است» .دیوان داوری قبالً نظر داده است (رجوع شود به :پاراگراف  80باال)
که بانک ملت از هرگونه نقصی در اسناد چشمپوشی کرده است و لذا نمیتوانـد بـه هـیچگونـه تخلـف ادعـایی از
شرایط اعتبار توسط خواهان ،استناد کند .گرچه بانک ملت به پارهای «تخلفات» ادعایی دیگر ،نظیـر خـروج آقـای
اردوبادی از ایران اشاره میکند ،با این حال ،دیوان از مدارک موجود نزد خود به این نتیجه رسیده است که مسـأله
اساسی تعیین این مطلب است که آیا نامه مورخ  32اسفندماه [ 3102نهم مارس  ]3322بانک مرکزی ایران ،مبنی
بر لزوم ارائه گواهی ترخیص گمرکی و اجازه پرداخت فقط به ریال ،واقعه فورسماژور به شمار میآید یا خیر .بانک
ملت فقط در صورتی می تواند از تعهد پرداخت معاف شناخته شود که ثابت کند الزامات مزبور نهتنها پرداخت وجـه
را طبق شرایط اکید اعتبار در آن زمان غیرممکن ساخته بود ،بلکه بهعالوه ،این الزامات تا امروز نیز مانع پرداخـت
وجه شده و ضمناً بانک ملت در هنگام صدور اعتبار اسنادی از شرایط مزبور بیاطالع بوده است .بانک ملت دلیـل
و مدرک یا استداللی در مورد این مطلب ارائه نکرده و با توجه به فقد چنین استدالل یا مدرکی نتوانسته ثابت کند
که الزامات بانک مرکزی ایران به ترتیب مندرج در نامه مورخ  32اسفندماه [ 3102نهم مارس  ]3322یـک واقعـه
مستمر فورسماژور به شمار میرود .بدین لحا  ،نظر دیوان این است که بانک ملت ملزم به پرداخت ارزش اعتبار
اسنادی است.
 .01بانک ملت مضافاً استدالل کرده است که به موجـب مـاده  33یو.سـی.پی (اصـالحیه  )3324از هرگونـه
مسئولیتی معاف است .در بخش ذیربط ماده  33چنین آمده است:
بانکها هیچگونه تعهد یا مسئولیتی بابت عواقب ناشـی از توقـف فعالیـت خـود در اثـر حـوادث قهـری ،شـورش،
اغتشاشات داخلی ،قیام ،جنگ یا هرگونه سبب و علتی که خـارج از کنتـرل آنـان باشـد ،ویـا هرگونـه اعتصـاب و
تعطیل ،نمیپذیرند.
 .03دیوان نمیپذیرد که بانک ملت طبق ماده  33یادشده از تعهد خود مبنی بر پرداخت وجه اعتبـار اسـنادی
معاف است .برای استناد به ماده  ،33بانک باید اوالً اثبات کند که به یکـی از دالیـل مصـرح در مـاده یـاد شـده،
فعالیت وی متوقف شده و سپس اثبات کند که مسئولیتی که سعی به اجتناب از آن دارد ،از چنـین وقفـهای ناشـی
شده است .همانطور که در پاراگراف  82مالحظه شد ،این واقعیت که بانـک ملـت جهـت انتقـال وجـه از بانـک
مرکزی تقاضای مجوز کرد ،خود گویای آن است که وقفه اساسی در فعالیت آن ایجاد نشده بوده است .بانک ملت
دلیل و مدرک دیگری در اثبات هرگونه وقفه در فعالیت خود ارائه ننموده و لذا احراز نکرده است که حق استناد به
شرط معافیت ماده  33را دارد.
ج) ادعای تخییری برای اعاده کاال

 .41خواهان ادعایی به نحو تخییری برای استرداد کاال مطرح ساخته ،استدالل میکند که در صورتی که بانکها
بابت اعتبارات اسنادی مسئول شناخته نشوند ،در آن صورت ،ایران باید ملزم گردد خسارت خواهان را بـه دلیـل از

حکم شماره 841ـ537ـ8
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دست رفتن وسایل جبران نماید.
خواهان مدعی است که ایران:
«مسئول قصور بانکها در اعاده کاال به خواهان میباشد تا بدان وسیله از زیان وی کاسته شود .مفقود شـدن
وسایل ظاهراً معلول مغشوش بودن اوضاع در فرودگاه تهران و اطراف آن بوده است .از آنجا کـه هـر دولتـی
مسئول حفظ آرامش و نظم در قلمرو خود میباشد ،خواهان از دیوان داوری تقاضا دارد به خوانـده حکـم کنـد
که زیان خواهان در اثر از بین رفتن وسایل را جبران نماید».
 .43بانکها دفاعی در برابر ادعای تخییری فوق اقامه نکردهاند .نماینده رابط جمهوری اسـالمی ایـران طـی
اظهاریه مورخ  12آبانماه  03[ 3180نوامبر  ]3328استدالل کرده است که ادعای مزبور مسموع نمـیباشـد ،زیـرا
«طبق قواعد دیوان ،تغییر مبنای دعوا پس از گذشت مهلتهای مقرر ،ممنوع است».
 .40با توجه به حکم دیوان به پرداخت وجه اعتبار اسنادی بانک ملت ،ادعای تخییری حاضر فقط بـه کـاالی
موضوع اعتبار اسنادی بانک سپه مربوط میشود .دیوان داوری متذکر میشود که خواهان دلیل و مدرکی در تأییـد
این ادعا که از دست رفتن کاال قابل انتساب به اعمال خالف ایران بوده ،ارائه ننموده و همچنین ثابت نکرده است
که در اوضاع و احوال حاکم در ایران در آن زمان ،ایران سعی و کوشش کافی به عمل نیاورده است.
 .41بدین لحا ادعای تخییری برای استرداد کاال ،به علت فقد دالیل مثبته ،مردود شناخته میشود.
د) ادعای متقابل بانک سپه

 .47بانک سپه «بابت [جبران] حقوق و مزایای پرسنلی کـه در ارتبـاط بـا ایـن ادعـا صـرف نمـوده و همچنـین
هزینههای باالسری» ،ادعای متقابلی به مبلغ  320222دالر امریکا مطرح ساخته است.
 .41خواهان ،بدون ذکر دالیل مشخصی ،اظهار میدارد که ادعای متقابل مزبور باید مردود شناخته شود.
 .40بانک سپه دلیل و مدرکی در اثبات این ادعا ارائه نکرده است که چنین هزینـههـایی را متحمـل شـده و
مدرکی نیز حاکی از اینکه این هزینهها را قبل از  03دیماه  33[ 3103ژانویـه  ]3323متحمـل شـده باشـد ،تـا
مشمول صالحیت دیوان واقع شود ،تسلیم نکرده است .لذا دیوان نتیجه میگیرد که ادعای متقابل مزبـور مسـموع
نیست.
چهارم) بهره

 .44خواهان تقاضا دارد از تاریخی که وجه مربوط میبایست در جریان عادی داد و ستد ،به خواهان تأدیه میشد،
تا تاریخ پرداخت کل وجه ،بهرهای به نرخ  00درصد در سال به وی پرداخت گردد.
 .41از آنجا که پرداخت بهره در قرارداد مقرر نشده و مدرکی نیز در مورد صحت و دقـت نـرخ مـورد مطالبـه
خواهان ارائه نگردیده ،به نظر دیوان ،با توجه به اصول مقرر در حکم شـماره 000ــ23ــ 1مـورخ دوم اردیبهشـت
 00[ 3180آوریل  ]3328صادره در پرونده مککالو اند کامپنی اینک .و وزارت پسـت و تلگـراف و تلفـن مناسـب
است نرخ بهره  32درصد تعیین شود.
 .43بهره مبلغ  3820003دالر بدهی بانک ملت باید از روز بعد از ارائه اسناد به بانک ،یعنـی هفـتم اسـفندماه
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 08[ 3102فوریه  ]3322محاسبه شود.
پنجم) هزینهها

 .11خواهان بهطور تقریب ،مبلغ  420222دالر امریکا بابت حقالوکاله و هزینهها مطالبـه مـیکنـد .نظـر دیـوان
داوری این است که هر طرف باید هزینههای داوری خود را متقبل شود.
ششم) حکم

 .13بنا به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حکم صادر میکند:
الف) ادعای خواهان علیه بانک سپه بابت اعتبار اسنادی شماره /82332/2ام آ .مردود شناخته میشود.
ب) خوانده ،بانک ملت ملزم است مبلغ یکصد و شصت و هفت هـزار و پانصـد و بیسـت و یـک ()3820003
دالر امریکا ،به اضافه بهره ساده به نرخ ده درصد ( )%32در سال (بر مبنـای  180روز) از تـاریخ هفـتم اسـفندماه
 08[ ...3102فوریه  ]3322لغایت تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت محکـومٌبـه را از حسـاب تضـمینی بـه
بانک امین بدهد ،به خواهان ،گوردون ویلیامز ،بپردازد.
ج) تعهد مزبور باید با پرداخت از محل حساب تضمینی مفتوح طبق بند  2بیانیه مـورخ  03دیمـاه 33[ 3103
ژانویه  ]3323دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر ایفا گردد.
د) ادعای تخییری بابت اعاده کاال رد میشود.
هـ) ادعای متقابل بانک سپه مردود شناخته میشود.
و) هر طرف باید هزینههای داوری خود را متقبل شود.
بدینوسیله حکم حاضر به منظور ابالغ به کارگزار امانی ،به ریاست دیوان تسلیم میگردد.
الهه ،به تاریخ  04آذرماه  3100برابر با  31دسامبر 3314
میشل ویرالی ـ رئیس شعبه سه
نام خدا
چارلز ان .براوئر به

پرویز انصاری معین

نظر موافق و مخالف

موافق با بخشی از حکم و مخالف با بخشی دیگر
(رجوع شود به :نظر جداگانه)

پرونده شماره  128ـ شعبه سه
حکم شماره 818ـ128ـ8
خواهان :مینهسوتا ماینینگ اند منیوفکچرینگ کامپنی،
خواندگان :جمهوری اسالمی ایران ،وزارت مسکن و شهرسازی ،شرکت ساختمانی آرمه ،شـرکت
ابوالحسن دیبا و شرکا با مسئولیت محدود و شرکت پلیاکریل ایران،
تاریخ3100/33/0 :
حکم نهایی
حاضران

از جانب خواهان :آقای استیون سی .نلسون ،خانم مج اس .تورسن ،آقای بروس آر .مک کـری ،آقـای گـری
اف .الینز ،وکالی خواهان
از جانب خواندگان :آقای محمد کریم اشراق ،نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران
آقای نعمتاله مختاری ،مشاور حقوقی نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران
آقای مهدی معینفر ،مشاور وزارت مسکن و شهرسازی
آقای ذبیح اهلل علوی هراتی ،وکیل وزارت مسکن و شهرسازی
آقای یحیی آقالو شاهد ،آقای موسی فضل علیزاده
وکیل شرکت ساختمانی آرمه و شرکت ابوالحسن دیبا و شرکا با مسئولیت محدود
سایر حاضران :آقای مایکل اف .رابوین قائممقام نماینده رابط ایاالت متحده

بند

اول) موضوعات مقدماتی
الف) گردش کار
ب) بهموقع بودن و قابلیت پذیرش اسناد و ادعاهای تسلیمی
دوم) صالحیت
الف) تابعیت خواهان
ب) وضعیت خواندگان
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ج) سایر موضوعات
سوم) ماهیت دعوا
الف) ادعای ارمه
 .3شرح ماوقع
 .0موضع خواهان
 .1موضع آرمه
 .4تصمیم دیوان
ب) ادعای دیبا
 .3شرح ماوقع
 .0موضع خواهان
 .1موضع دیبا
 .4تصمیم دیوان
ج) ادعای پلیاکریل
 .3شرح ماوقع
 .0موضع خواهان
 .1موضع پلیاکریل
 .4تصمیم دیوان
چهارم) بهره و هزینهها
الف) بهره
ب) هزینهها
پنجم) حکم

32

02
02
81
24
21
24
28
32
34
30
32
33
323
320
322

اول) موضوعات مقدماتی
الف) گردش کار

 .3در  02دیماه  32[ 3182ژانویه  ،]3320مینهسوتا ماینینگ اند منیوفکچرینگ کامپنی («خواهان») دادخواستی
علیه دولت و کشور ایران («ایران») ،وزارت مسکن و شهرسازی («وزارت مسکن») ،وزارت بهـداری ،داروپخـش،
وزارت دفاع و نیروی دریایی ایران («نیروی دریایی») به ثبت رساند .وزارت مسکن ،وزارت دفاع ،وزارت بهـداری،
داروپخش و ایران لوایح دفاعیهای به ثبت رساندند .عالوه بر این ،سه واحد دیگر نیز که در دادخواسـت بـهعنـوان
خوانده ذکر نشده ،ولی بهعنوان ذینفع از آنها نام برده شده بود ،اقدام به ثبت لوایح دفاعیه نمودنـد .ایـن واحـدها
عبارت بودند از :شرکت ابوالحسن دیبا و شرکا با مسئولیت محدود («دیبا») ،شرکت سهامی خاص آرمه («آرمـه»)
و شرکت پلیاکریل ایران («پلیاکریل») .دیوان داوری طی دستور مورخ هشتم آبانمـاه  12[ 3180اکتبـر ]3328
افزودن آرمه ،دیبا و پلیاکریل را به شمار خواندگان پرونده حاضر ،رسماً پذیرفت .آرمه و دیبا ادعاهای متقابلی نیـز
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علیه خواهان مطرح ساختهاند.
 .0در  03آذرماه  02[ 3181دسامبر  ]3324خواهان و ایران ،وزارت بهداری و داروپخش درخواست مشـترکی
جهت صدور حکم داوری مبتنی بر شرایط مرضیالطرفین به ثبت رسانده ،به قسمتهایی از ادعا که متوجه وزارت
بهداری و داروپخش بود ،فیصله دادند .موافقتنامه حل و فصل بهعنوان حکم جزئی به ثبـت رسـید (حکـم شـماره
401ـ 382مورخ دوم بهمنماه  00[ 3181ژانویه  ]3320شعبه ویـژه صـادره در پرونـده مینـهسـوتا ماینینـگ انـد
منیوفکچرینگ کامپنی و جمهوری اسالمی ایران).
 .1خواهان طی اظهاریهای که در دوم دیماه  01[ 3184دسامبر  ]3320به ثبت رساند ،ادعای مطـروح علیـه
نیروی دریایی و وزارت دفاع را پس گرفت .متعاقب جلسه استماع مقدماتی در چهارم بهمنمـاه  04[ 3184ژانویـه
 ]3328که طی آن خواندگان اعتراضی به استرداد ادعا نکردند ،دیوان با صدور دستور مـورخ  12بهمـنمـاه 3184
[ 33فوریه  ]3328به ادعای مطروح علیه نیروی دریایی و وزارت دفاع خاتمه داد.
ب) بهموقع بودن و قابلیت پذیرش اسناد و ادعاهای تسلیمی

 .7خواهان به ثبت پارهای اسناد توسط دو تا از خواندگان اعتراض کرده است .در  32دیماه [ 3180هفتم ژانویـه
 ]3322وزارت مسکن «الیحه تکمیلی» غیرمجازی را تسلیم کرد که در آن اظهار داشته بود که به ادعای متقابـل
آرمه می پیوندد .عالوه بر این ،وزارت مسکن در الیحه معـارض تسـلیمی در هشـتم اسـفندماه  02[ 3180فوریـه
 ]3322خویش ،ظاهراً ادعای متقابل جدیدی مطرح ساخت .در  30بهمن [ 3180چهارم فوریه  ]3322یعنـی یـک
ماه پس از مهلت مقرر توسط دیوان ،دیبا نیز الیحهای تسلیم کرد .درست است که الیحـه تکمیلـی وزارت دفـاع
مجاز نبوده و الیحه دیبا پس از مهلت مقرر و بدون ارائه دلیل و توضیح ثبت گردیده ،لکن با توجه به رأی دیـوان
در ماهیت دعوا ،پذیرش این مدارک ،خواهان را متضرر نساخته و دیوان اسناد مزبور را رد نمیکند؛ لکن دیوان بـر
این نظر است که ادعای متقابل وزارت مسکن دیر به ثبت رسیده و لذا پذیرفته نمیشود.
 .1ادعای مطروح علیه آرمه ،به صورتی که بدواً مطرح شده بود ،به  3000223/28دالر بالغ میشد .خواهان با
تسلیم الیحهای در  30خردادماه [ 3180دوم ژوئن  ]3328ادعای خود را اصالح نمـوده ،آن را بـه 303000322/32
دالر افزایش داد .نظر به اینکه خوانده اعتراضی به این اصالحیه نکرده است و به نظر دیوان ،آرمـه از ایـن بابـت
متضرر نشده ،لذا اصالحیه پذیرفته میشود.
 .0در نهم اردیبهشتماه  03[ 3188آوریل  ]3322جلسه استماع پرونده برگزار شد .دو روز قبل از آن ،یعنی در
هفتم اردیبهشتماه  02[ 3188آوریل  ،]3322خواهان سندی تسلیم کرد حاوی اطالعـاتی در مـورد هزینـههـای
ادعایی داوری وی ،شرح خالصه مواضع طرفین راجع به مبالغ سیاهه شده و پرداخت شـده بابـت ادعـای مطـروح
علیه آرمه و مستخرجهای از روزنامه رسمی دولت ایران .خواندگان به پذیرش این سند اعتراض کردند .دیوان طبق
رویه قبلی خود ،در جلسه استماع نظر داد که دو مجموعه اطالعـات اول ،قابـل قبـول اسـت؛ لکـن در رابطـه بـا
مستخرجه روزنامه رسمی ،دیوان نظر داد که این قبیل مدارک جدیـد در ایـن مرحلـه از رسـیدگی ،قابـل پـذیرش
نیست.
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دوم) صالحیت
الف) تابعیت خواهان

 .4خواهان مدعی است که تبعه ایاالت متحده است و طبق بیانیه حل و فصل دعاوی ،حق دارد نزد دیوان طـرح
دعوا نماید .وی همچنین ادعا میکند که طبق بند  0ماده هفت بیانیه یاد شده ،حق دارد ادعاهای مینهسوتا (1ـام)
میدل ایست اس.ا .ال («1ـام میدل ایست») شرکت لبنانی تابعه و تماماً متعلق به خود را به صـورت غیرمسـتقیم
نزد دیوان مطرح کند.
 .1دیوان براساس ادله و مدارک تسلیمی متقاعد شده است که الزامات صالحیتی بیانیه حل و فصل دعاوی در
مورد تابعیت خواهان احراز شده است .این امر محرز گردیده که خواهان یک شرکت ثبت شده در ایالت دلهور است
که از حسن شهرت تجاری برخوردار است و متجاوز از  32درصد سـهامداران رسـمی آن دارای نشـانی پسـتی در
ایاالت متحده بودهاند و هیچ سهامداری بیش از  0درصد از سهام واجد حق رأی را مالـک نبـوده و درصـد سـهام
عادی خواهان که در اختیار اتباع غیرامریکایی مقیم خارج از ایاالت متحده بوده ،از  3/1درصـد تجـاوز نمـیکـرده
است .رقم اخیر با مراجعه به مالیات تکلیفی که خواهان از سود سهام پرداختی بـه سـهامدارانش در مـارس 3323
کسر کرده ،به دست آمده است .از کل رقم  2200210320/20دالر سود سـهام پرداختـی ،مبلـغ  3220811/23دالر
بابت سود پرداختی به اشخاصی کسر شده که آدرسی در امریکا نداشته و به خواهان اطالع نداده بودنـد کـه تبعـه
ایاالت متحــده هستند .با توجه به  30درصــد نرخ مالیات تکلیفی ،این بدان معنا اسـت کـه مبلـغ ـ303120002/
دالر یا  3/03درصد کل سود سهام به اشخاصی پرداخت شده که نشانیشان خارج از ایاالت متحده بوده است.
 .3بر این اساس ،دیوان متقاعد شده است که نسبت به ادعاهای مطروح توسط خواهان صالحیت دارد.
 .31معهذا بخشهایی از ادعاهای پرونده حاضر متعلق به 1ـام میدل ایست است که حسب ادعا ،شرکت تابعه
تماماً متعلق به خواهان میباشد .خواهان در تأیید حق خود به طرح غیرمستقیم ادعاهای 1ــام میـدل ایسـت ،بـه
فرمان شماره  820ریاست جمهوری لبنان استناد میکند که حاکی است 1ـام میـدل ایسـت در تـاریخ  02آذرمـاه
 32[ 3141دسامبر  ]3384در لبنان تأسیس شده و تعـداد  0422سـهم منتشـر سـاخته اسـت .خواهـان همچنـین
سوگندنامهای از مؤسسه حسابداران رسمی خود ،کوپرز اند الیبرند ارائه نموده کـه حـاکی اسـت در دهـم دیمـاه
 13[ 3104دسامبر  ]3320و دهم دیماه  13[ 3182دسامبر 1 ]3323ـام میدل ایست تعـداد  0422سـهم منتشـر
شده و در حال مبادله داشته و این سهام در تاریخهای یادشده «به نام 1ـام ثبت شده بوده است» .عالوه بـر ایـن،
خواهان نسخهای از یک فقره گواهی سهام تسلیم نموده که طبق آن سهام «شماره  123تا  »0422به نام خواهان
بهعنوان مالک اسمی ،صادر شده بوده است .باالخره خواهان اظهاریهای توسط «نایب رئیس و دبیر» خـود ،آقـای
آرلو دی .لوی تسلیم نموده که میگوید:
 .1ام دارنده رسمی و مالک انتفاعی سهام شماره  123الی 1[ 0422ـام میــدل ایست] است .سهام شـماره 3
الی  122به نام سه نفر که مدیر 1ـام میدل ایست بودند صـادر شـد .کلیـه سـهام اخیرالـذکر را مـدیران یادشـده
بهعنوان نماینده [خواهان] که کماکان مالک انتفاعی به شمار میرفت ،در دست داشتند[ .خواهان] معتقد است که
کلیه گواهینامههای سهام یاد شده ،باطل گردیده ،لکن نتوانسته این امر را ثابت کنـد ،زیـرا کلیـه گواهینامـههـای
مذکور اکنون در لبنان است...
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 .33دیوان داوری بر این نظر است که ادله و مدارک ابرازی ،به هر صورت ثابت میکند که خواهـان صـاحب
 0/322سهام منتشره و در حال مبادله 1ـام میدل ایست است .در نتیجه و طبق بنـد  0مـاده هفـت بیانیـه حـل و
فصل دعاوی ،خواهان حق دارد ادعای غیرمستقیمی از جانب 1ـام میدل ایست در این دیوان مطرح سازد.
 .30معهذا خواندگان به حق خواهان نسبت به اقامه کل ادعا ایراد گرفته ،میگویند که نامبرده مالکیـت خـود
بر متجاوز از  0322فقره از تعداد  0422سهم منتشره و در حال مبادله را ثابت نکرده است.
 .31دیوان داوری معتقد است که ادله و مدارک مربوط به ماهیت مالکیت خواهان نسبت به سهام شماره  3تا
 122از جهاتی ضد و نقیض است .روشن نیست که خواهان صاحب انتفاعی این سهام است یا مالک رسمی آنها.
معهذا دیوان معتقد است که در هر دو حالت ،خواهان حق دارد تمامی ادعای غیرمستقیم را مطرح کند و در نتیجه،
از نظر دیوان محرز است که خواهان حق طرح تمامی ادعا را دارد.
ب) وضعیت خواندگان

 .37تنها اختالف در مورد موقعیت خواندگان ،به وضعیت آرمه ،دیبا و پلیاکریل مربوط میشود .کلیه این واحـدها
منکر آنند که طبق بیانیه حل و فصل دعاوی ،تحت کنترل ایران هستند و لـذا اسـتدالل مـیکننـد کـه ادعاهـای
مطروح علیه آنها ،قانوناً در دیوان قابل اقامه نیست.
 .31سوابق نشان میدهد که طبق اطالعیهای که در روزنامه رسـمی مـورخ  32مهرمـاه [ 3102دهـم اکتبـر
 ]3323ایران انتشار یافته ،ایران مدیران موقتی برای آرمه تعیین کرده بوده است .مدیر دولتی دیگری نیـز در مـاه
دسامبر  3323منصوب گردید .خواهان ادعا میکند که این امر دال بر آن است که آرمه یک واحـد تحـت کنتـرل
ایران است .آرمه منکر آن نیست که ایران مدیران موقتی تعیین کرده و یا اینکه مدیران مزبور هنوز بـر سـر کـار
خود در آرمه باقی هستند .بالعکس ،نامبرده استدالل میکند که نصب مدیر توسط دولت ،بـهتنهـایی کـافی بـرای
احراز کنترل توسط ایران نیست .در پروندههـای قبلـی ،دیـوان نظـر داده اسـت کـه نصـب مـدیر توسـط دولـت،
علیالظاهر داللت بر کنترل دارد (رجوع شود به :حکم شماره 328ـ000ـ 1مورخ ششم اردیبهشـتمـاه 08[ 3184
آوریل ( ]3320ص  30متن انگلیسی) صادره در پرونــده دیک آو دلـــهور اینک و شرکت نوسازی تهران کـه در
 8 Iran- U.S. C.T.R. 144,155چاپ شده و نیز حکم شماره 48ـ02ـ 0مورخ چهـارم خردادمـاه 00[ 3180
مه ( ]3321ص  3متن انگلیسی) صادره در پرونده کیمبرلی کالرک کورپ .و بانک مرکزی ایران که در 2 Iran-
 U.S. C.T.R. 334, 388چاپ شده است و حکم شماره 03ـ310ــ 1مـورخ  02دیمـاه [ 3183دهـم ژانویـه
( ]3321ص  2و  2متن انگلیسی) صادره در پرونده رکسنورد اینک .و جمهوری اسـالمی ایـران کـه در 2 Iran-
 U.S. C.T.R. 6,9-10چاپ شده است) .آرمه مدرکی حاکی از اینکه سهامداران شرکت کماکان کنتـرل آن را
در دست دارند ویا مدیران موقتی که حسب اعتراف ،توسط ایـران تعیـین شـده بودنـد ،کنتـرل شـرکت را واگـذار
کردهاند ،ارائه نکرده؛ حال آنکه آرمه این اطالعات را در صورت وجود ،در اختیـار دارد .از ایـن رو ،دیـوان نتیجـه
میگیرد که آرمه طبق بیانیه حل و فصل دعاوی ،یک واحد تحت کنترل دولت است و صحیحاً میتـوان علیـه آن
در دیوان اقامه دعوا کرد.
 .30خواهان همچنین مدعی است که دیبا یک واحد تحت کنترل است .نامبرده ،بهعنوان مدرک این فرضیه،
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نامه مورخ  32دیماه [ 3102هشم ژانویه  ]3322ف .دیبا ،مدیرعامل دیبا به 1ـام میدل ایست را ارائه نمـوده کـه
در آن آمده است:
شاید اطالع نداشته باشید که عدهای پاسدار مسلح انقالب که خود را بنیاد مستضعفین مینامند ،شرکت مـا را
در اختیار گرفته و داراییها ،حسابهای بانکی و غیره را به غارت برده و ابنیه شرکت را اشغال کردهاند.
دیبا در الیحه دفاعیه خود ،ادعای خواهان را دایر بر اینکه توسط ایران ملی شده ،انکار کرده است .معهـذا از
خود الیحه دفاعیه معلوم است که دیبا در واقع تحت کنترل بنیاد مستضعفان قـرار گرفتـه اسـت .مـتن انگلیسـی
الیحه را «بنیاد مستضعفان» از جانب دیبا امضا نموده و در عنوان الیحه دفاعیه ،نام شرکت بدین شرح ذکر شده:
«ابوالحسن دیبا و شرکا با مسئولیت محدود (بنیاد مستضعفان)» .دیوان قبالً نظر داده است که بنیاد مستضـعفان از
دستگاههای تحت کنترل ایران است (رجوع شود به :قرار اعدادی شماره 04ـ314ـ 3مـورخ  08شـهریورماه 3184
[ 32سپتامبر ( ]3320صفحات  01الی  13متن انگلیسی) صادره در پرونده هایـت اینترنشـنال کـورپ و جمهـوری
اسالمی ایران) .بنابراین ،از آنجا که دیبا دلیلی در رد مدارک موجود در پرونده که حاکی از کنترل بنیاد مستضعفان
بر آن است ،ارائه ننموده ،دیوان نتیجه میگیرد که دیبا ،طبق بیانیه حل و فصل دعاوی یک واحـد تحـت کنتـرل
[دولت] بوده و لذا مشمول صالحیت دیوان است.
 .34خواهان برای اثبات ادعای خود دایر بر اینکه پلیاکریل نیز یک واحد تحت کنترل اسـت سـندی تحـت
عنوان «تصویبنامه راجع به تعیین مدیران موقت شرکت پلیاکریل» کـه در روزنامـه رسـمی مـورخ  32خردادمـاه
 2[ 3102ژوئن  ]3323منتشر شده و همچنین آگهی مورخ  00تیرمـاه  31[ 3180ژوییـه  ]3321تغییـرات هیـأت
مدیره منصوب دولت در شرکت پلیاکریل «به موجب احکام [انتصاب] صادره از سوی سازمان صنایع ملی ایـران»
را تسلیم نموده است .پلیاکریل تصدیق کرده است که «دولت از تاریخ  0خردادماه  08[ 3102مه  ]3323به طـور
موقت در مدیریت شرکت مشارکت نموده» ،لکن استدالل میکند که چنین مشارکت مـوقتی ،کـافی بـرای احـراز
کنترل نیست .معهذا پلیاکریل به هیچگونه دلیل و مدرکی و تأیید این ادعای خود که شـرکت دولـت در مـدیریت
پلیاکریل موقتی یا مشروط بوده ،استناد نکرده است .بنا به مراتب پیشگفته ،دیوان بر این نظر است که پلیاکریل
از لحا بیانیه حل و فصل دعاوی ،یک واحد تحت کنترل ایران است.
ج) سایر موضوعات

 .31بحثی نیست که ادعاهای مطروح ،به ترتیب مقرر در بیانیه حل و فصل دعاوی ،از دیون یا قراردادهـا ناشـی
میشوند.
 .33لکن آرمه اظهار داشته است که ادعای مطروح علیه آن ،به دلیل وجود یک قیـد ادعـایی انتخـاب مرجـع
رسیدگی در قرارداد مورد بحث ،از حیطه صالحیت دیوان خارج است .شرط مورد اشـاره مقـرر مـیدارد کـه کلیـه
اختالفات «تابع قوانین ایران خواهند بود» .آرمه استدالل میکند که این بدان معنا است که هرگونه اختالفی بایـد
منحصراً در دادگاههای ایران رسیدگی شود و بدین ترتیب ،ادعا از حیطه صالحیت دیـوان خـارج مـیشـود؛ لکـن
دیوان قبالً نظر داده است که چنین قیدی تأثیری در صالحیت دیوان ندارد (رجوع شود بـه :قـرار اعـدادی شـماره
8ـ 3مورخ  34آبانماه [ 3183پنجم نوامبر  ]3320دیوان عمومی صادره در پرونده گیبس اند هیل اینک .و شرکت
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توانیر که در 1 Iran- U.S. C.T.R. 236به چاپ رسیده است).
 .01بر این اساس ،دیوان بر این نظر است که نسبت به ادعاهـای مطـروح توسـط خواهـان در ایـن پرونـده،
صالحیت دارد.
 .03موضوع صالحیت دیوان نسبت به ادعاهای متقابل خواندگان ذیالً همراه با ماهیت ادعاهای متقابل ،مورد
بحث قرار میگیرد.
سوم) ماهیت دعوا

 .00پرونده حاضر شامل سه فقره ادعای خواهان ویا شرکت فرعی وی1 ،ـام میدل ایست اسـت بابـت کاالهـا و
خدماتی که به مؤسسات مختلف ایرانی ارائه شده است .اولین ادعا که بهمراتب بزرگتر از سایر ادعاها است ،راجع
به قراردادی است بین 1ـام میدل ایست و آرمه برای نصب یک روکش مخصوص جایگاه در بخشـی از اسـتادیوم
ورزشی تهران .خواهان مدعی است که طبق قـرارداد ،آرمـه و در غیـر ایـن صـورت ،وزارت مسـکن ،کـالً مبلـغ
 303180023/22دالر 1به 1ـ ام میدل ایست بدهکار است.
 .01آرمه و وزارت مسکن ادعاهای متقابلی مطرح ساختهاند .آرمه اظهار میدارد 1ـ ام میدل ایست کالً مبلـغ
 301000428/22دالر بابت اضافه پرداختهایی که بابت قرارداد انجام داده و تعمیراتی کـه آرمـه بـه دلیـل نقـص
اجرای پروژه توسط 1ـام میدل ایست مجبور شد انجام دهد ،به وی بدهکار است .وزارت مسکن به ادعای متقابل
آرمه پیوسته و عالوه بر آن ،در الیحه معارض خود ،ادعای متقابل جدیدی به مبلغ ـ 108800022/دالر بـر مبنـای
خساراتی که در اثر نواقص ادعایی در اجرای قرارداد توسط 1ـام میدل ایست متحمل شده ،مطرح ساخته است.
 .07دومین ادعا ،ادعایی است به مبلغ  20282/20دالر که بابت برخی وسایل عکسـبرداری کـه 1ــام میـدل
ایست به دیبا فروخته ،پرداخت نشده باقی مانده است.
دیبا در برابر این ادعا ،ادعای متقابلی به مبلغ ـ 02202220222/ریال بابت خساراتی که حسب ادعا در اثر عدم
تحویل ادعایی پارهای مواد شیمیایی الزم برای استفاده در دستگاههای خریداری شده از 1ـام میدل ایست متحمل
گردیده ،مطرح ساخته است.
 .01آخرین ادعا بابت مقداری کاال است که خواهان به پلیاکریل فروخته است .کل مبلـغ صورتحسـابهـای
قیمت کاالهایی که حسب ادعا پرداخت نشده 120322/33 ،دالر است.
 .00هر دو طرف در کلیه لوایح خود ،برای تبدیل ریال به دالر در ادعاهایشان پیوسته از نرخ تبدیل  22ریال
به ازای هر دالر امریکا استفاده کردهاند .نرخ تبدیل مذکور در قرارداد مربوط بین شرکت تجاری نوبل («نوبـل») و
1ـام میدل ایست نیز به چشم می خورد (رجوع شود به :پاراگراف  02زیر) و نرخ معقولی به نظر میآید .از ایـن رو،
کلیه مبالغ ریالی مربوط به قراردادها به نرخ  22ریال به ازای یک دالر ،به دالر امریکا تبـدیل خواهـد شـد ،مگـر
 .1در جلسه استماع ،خواهان پاره ای اصالحات را در مورد دو فقره صورتحساب قبول و تصدیق کرد که مبلـغ  2220222/22ریـال بابـت
صورتحساب دیگری دریافت کرده است .لذا نامبرده ادعایش را ـ303300328/ریال کاهش داده .بر این اساس پس از تبدیل به دالر ،مبلـغ
 300222/01دالر از کل رقم مورد مطالبه ،یعنی  303000322/32دالر کسر و ادعا به  303180023/22دالر کاهش داده شد.
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آنکه به نحو دیگری در این حکم مقرر گردد.
الف) ادعای آرمه
 .3شرح ماوقع

 .04در اوایل  3328مؤسسه عبدالعزیز فرمانفرماییان و همکاران (آفا) در مورد امکـان عـایقکـاری جایگـاههـای
استادیوم ورزشی آریامهر (که اکنون استادیوم ورزشی تهران نامیده میشود) با 1ـ ام میدل تماس گرفت .آفـا یـک
مؤسسه ایرانی مهندسین مشاور بود که در ارتباط با نظارت بر کـار نوسـازی اسـتادیوم بـرای وزارت مسـکن کـار
میکرد .در تاریخ  12مردادماه  03[ 3100اوت  ]3328پس از ارائه پرفرما ،مشخصات فنی و نمونهها و بازدیدهایی
توسط پرسنل آفا از سایر ساختمانها و استادیومهایی که با محصوالت 1ـام میدل ایست عایل کـاری شـده بـود،
1ـام میدل ایست قراردادی جهت فروش و نصب مواد عایق 1ـ ام موسوم به اسکاچ کلد در استادیوم («قـرارداد»)
منعقد ساخت .قرارداد بین 1ـ ام میدل ایست و آرمه ،یک مؤسسه پیمانکاری ایرانی کـه طبـق قـرارداد منعقـد بـا
وزارت مسکن ،پیمانکار اصلی نوسازی استادیوم بود ،امضا شد .در قرارداد تصریح شد که دولت ایران آفا را «بـرای
طراحی و نظارت بر کارهای استادیوم» منصوب کرده است1 .ـام میدل ایست طی قرارداد مورخ دهـم شـهریورماه
[ 3100اول سپتامبر  ] 3328کار نصب عایق را به پیمانکار فرعی ایرانی خود به نام نوبـل واگـذار کـرد («قـرارداد
نوبل»).
 .01قرارداد بین 1ـام میدل ایست و آرمه1 ،ـ ام میدل ایست را ملزم میکرد که کلیه مواد و مصالح و نیـروی
کار الزم جهت نصب اسکاچ کلد در استادیوم را عرضه نماید .قرارداد همچنین مقرر میداشت که «مقـدار اسـکاچ
کلد الزم در حال حاضر ،برای استفاده در مساحتی قریب  420222متر مربع خواهد بود».
 .03شرط مربوط به پرداخت به شرح زیر است:
هزینه مواد و مصالح و خدمات
( 420222متر مربع اسکاچ کلد ،غیر از آمادهسازی مخصوص سطح و نظارت بر تعویض جایگاهها)
یک) مصالح براساس فوب /ایاالت متحده 1400822/02 .. .دالر
دو) خدمات 3310220/42 ...دالر
 .11پرداخت مبلغ  1400822/02دالر بابت مواد و مصالح قرار بود از طریق اعتبار اسنادی صورت گیرد .قیمت
مواد ،هزینههای حمل را شامل نمیشد؛ لکن توافق شده بود که عالوه بر قیمت صورتحساب ،هزینههـای واقعـی
حمل نیز پرداخت شود .طرفین قبول دارند که کلیه مواد و مصالح حمل شد و مضافاً اینکه آرمـه از طریـق اعتبـار
اسنادی ،قیمت تمامی کاالهای حمل شده ،از جمله کرایه حمل را به طور کامل طبق قرارداد پرداخت کـرد .بـدین
ترتیب ،کل مبلغی که بابت مواد و مصالح ،از جمله هزینه حمل ،طبق قرارداد پرداخت شد 0340284/21 ،دالر بود.
 .13پرداخت مبلغ  3310220/42دالر برای نصب روکش ،قرار بود بدین ترتیب صورت گیرد 00 :درصد مبلـغ
به مجرد آغاز کار 12 ،درصد پس از تکمیل  02درصد کار 00 ،درصد پس از تکمیل صد درصـد کـار و  02درصـد
«پس از صدور تأییدیه به امضای [آفا] مبنی بر اینکه کار موضوع پیمان از لحا پرداخت صورتحساب نهایی مورد
تأیید میباشد (مدت ـ  30ماه پس از تکمیل کار)» .طرفین قبول دارند که بابـت ایـن خـدمات پرداختـی صـورت
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نگرفته است.
 .10قرارداد مضافاً 1ـام میدل ایست را ملزم میکرد که دو فقره ضمانتنامه حسن انجام کار ارائه نماید .یکـی
از ضمانتنامهها بابت  2درصد کل بهای قرارداد بود و قرار بود که تا انقضای مدت سه ساله ضـمانت عـایقکـاری
(«ضمانت حسن انجام کار») نگهداری شود .برای ایفای این تعهد1 ،ـ ام میدیل ایسـت ضـمانتنامهای بـه شـماره
 ،04/434بدواً به مبلغ ـ 030210/دالر تحصیل نمود که بعداً پس از چند فقره افزایش در قیمت قرارداد ،میـزان آن
به ـ 220231/دالر افزایش یافت .این رقم ـ 220231/دالر  2درصد کل ـ 2240338/دالری بود که بهعنـوان کـل
قیمت از جمله هزینههای برآوردی اولیه حمل ،به اضافه مبلغ پرفرمای دیگری برای آمادهسازی مخصوص سـطح
در پرفرماها قید شده بود (رجوع شود به :پاراگراف  13زیر).
 .11ضمانتنامه دوم ،بابت  322درصد هزینه مواد و مصالح قرارداد بود کـه بـهعنـوان وثیقـه اعتبـار اسـنادی
تجاری آرمه به همان مبلغ صادر شد و قرار بود پس از نصب آن قسمت از مـواد و مصـالح کـه بـا هواپیمـا حمـل
می شد ،آزاد گردد .بابت این تضمین1 ،ـ ام میدل ایست ضمانتنامهای به شماره  022،04و بـه مبلـغ 8000334/82
دالر («ضمانتنامه مصالح») تحصیل کرد .مبلغ ضمانتنامه برابر کل هزینـه مـواد و مصـالح منـدرج در پرفرماهـای
اولیه ،از جمله هزینههای برآوردی حمل بود .خواهان توضیح داده است که چون هزینههای حمل به میـزان قابـل
مالحظهای پایینتر از میزان برآورد شده بود ،کل رقـم واقعـی کـه در صورتحسـاب مـنعکس و پرداخـت گردیـد،
 0340284/21دالر بوده است .معهذا مبلغ ضماتنامه کاهش داده نشد.
 .17قبل از نصب عایق اسکاچ کلد ،جایگاههای اسـتادیوم بایـد برداشـته و سـطح آن آمـادهسـازی مـیشـد.
مسئولیت اجرای این آمادهسازی مخصوص سطح ،با آرمه بود؛ ولی 1ـام میدل ایست ملزم بود بر این کار نظـارت
کند .معذلک قیمت کار نظارت در بهای قرارداد منظور نشده بود ،بلکه حقالزحمه 1ـام میدل ایست بابـت نظـارت
مزبور ،در پرفرمای مورخ  02مردادماه  33[ 3100اوت  ]3328قید شده بود.
 .11کارهای مقدماتی در سپتامبر  3328شروع شد و 1ـام میدل ایست دو نفر مشاور جهت نظارت بـه محـل
کار اعزام نمود.
 .10اجرای کار آمادهسازی سطح ،بیش از آنچه که بدواً انتظار میرفت ،بـه طـول انجامیـد .در  32اسـفندماه
[ 3100نهم مارس  ]3322و مجدداً در هفتم فروردینماه  02[ 3108مارس  ،]3322آرمه بـه 1ــام میـدل ایسـت
اطالع داد که نصب روکش اسکاچ کلد میتواند در  32فروردینماه [ 3108ششم آوریل  ]3322آغـاز شـود1 .ــام
میدل ایست بالفاصله به نوبل دستور داد پرسنل نصب روکش را بسیج کند ،لکن در واقع ،کار آمادهسازی سطح در
موعد مقرر تکمیل نشد .لذا گروه نصب نوبل نتوانست کار خود را شروع کند ،بلکه تا آخر آوریل و تا مـدتی از مـاه
مه به صورت آمادهباش نگاه داشته شد .در  38اردیبهشتماه [ 3108ششم مـه 1 ]3322ــ ام میـدل ایسـت اکثـر
پرسنل نصب را مرخص کرد و به آرمه اطالع داد که تا هنگامی که کار آمادهسازی سـطح بـه نحـو رضایتبخشـی
انجام نشود ،پرسنل نصب را مجدداً بسیج نخواهد کرد.
 .14در قرارداد قید شده بود که بابت تأخیرهایی که 1ـ ام میدل ایست مسـئول آن نباشـد ،تـا مبلـغ ـ10222/
دالر در روز بهعنوان هزینه آمادهباش پراخت گردد .طبق این شرط .در  02اردیبهشتماه [ 3108دهـم مـه ]3322
1ـ ام میدل ایست صورتحسابی به مبلغ ـ 001130822/ریال بابت حقالزحمه آمادهباش از تـاریخ  32فـروردینمـاه
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الی  38اردیبهشتماه [ 3108ششم آوریل  3322الی ششم مه  ،]3322معادل هزینههای واقعـی آمـادهباشـی کـه
نوبل به موجب قید مشابهی در قرارداد نوبل به حساب 1ـام میدل ایست منظور کرده بود ،برای آرمه صادر کرد .در
 32خردادماه [ 3108هشتم ژوئن  ]3322و  03تیرماه  30[ 3108ژوییه  ]3322نوبل دو فقـره صورتحسـاب دیگـر
بابت هزینههای آمادهباش ،به ترتیب به مبلغ ـ 2400402/ریال و ـ 2330442/ریال برای 1ـام میدل ایسـت صـادر
کرد1 .ـام میدل ایست این صورتحسابها را نیز جهت پرداخت به آرمه تسلیم نمود.
 .11در پنجم خردادماه  08[ 3108مه 1 ]3322ـام میدل ایست به آفا اطالع داد کـه وی هزینـههـایی بابـت
آمادهباش متحمل می شود و از آفا تقاضا کرد که ترتیبی اتخاذ کند که تاریخ قطعـی آغـاز کـار تعیـین شـود تـا از
تأخیرها و هزینههای بیشتر جلوگیری به عمل آید.
 .13در این مرحله ،آرمه سه فقره قرارداد دیگر («قراردادهای جنبی») با 1ـام میدل ایست منعقـد سـاخت .در
اولین قرارداد ،آرمه از 1ـام میدل ایست خواست که بقیه کار آمادهسـازی سـطح جایگـاههـای اسـتادیوم ،بـهویـژه
درزگیری منافذ و شکافها را به عهده گیرد .در  32اردیبهشتماه [ 3108هفـتم مـه 1 ]3322ــام میـدل ایسـت
نرخها و شرایط پیشنهادی خود را برای انجام این کار ارائه داد .در  32خردادماه [ 3108هشتم ژوئن  ]3322آرمه با
ذکر این شرط که برخالف پیشنهاد 1ـام میدل ایست ،خود آرمه پرسنل ایرانی الزم را جهت انجام کار ،با نظـارت
1ـام میدل ایست تأمین خواهد کرد ،به شرکت مزبور دستور داد فوراً کـار درزگیـری را آغـاز کنـد .در اول تیرمـاه
 00[ 3108ژوئن 1 ]3322ـام میدل ایست تغییرات را قبول و کار را شروع کرد.
 .71در قرارداد دوم ،آرمه از 1ـام میدل ایست تقاضا کرد که بر قسمتهای دیگر بقیـه کـار ،از جملـه بریـدن
سیمان ،لکهگیری و تمیزکاری مستقیماً نظارت کند .در  30مردادماه [ 3108سوم اوت 1 ،]3322ـ ام میدل ایسـت
با انجام این کارها نیز با همان شرایط درزگیری موافقت کرد.
 .73در قرارداد سوم ،آرمه مواد و مصالح جدیدی را تقاضا و از 1ـام میدل ایسـت خریـداری کـرد .جـزء ایـن
مصالح ،موادی بود که میبایست در کار آمادهسازی اضافی که 1ـام میدل ایست انجام آن را قبول کرده بود ،مورد
استفاده قرار میگرفت و همچنین پارهای مواد و مصالح که میبایست جانشین موادی میشد که به علت تأخیر در
آمادهسازی مخصوص سطح ،غیرقابل استفاده شده بود .کل قیمـت ایـن مـواد و مصـالح  3010031/02دالر بـود.
مصالح مزبور در اوت  3322ارسال و قیمت آن از طریق اعتبار اسنادیای که آرمه قبالً افتتاح کرده بـود ،بـه طـور
کامل پرداخت شد.
 .70نوبل ،یعنی پیمانکار فرعی 1ـام میدل ایست ،از  00تیرماه  3108الی  34آبانماه  38[ 3108ژوییه 3322
الی پنجم نوامبر  ]3322تعداد یازده فقره صورتحساب بابت خدماتی که طبق قراردادهـای جنبـی انجـام داده بـود،
جمعاً به مبلغ ـ 0304000813/ریال (یا  1280023/23دالر) صادر کرد («صورتحسابهای نوبـل») .طـرفین قبـول
دارند که بخشی از این صورتحسابها پرداخت شد ،لکن در مورد مبالغ پرداخت نشده اختالف دارند.
 .71در اواسط ژوییه  3322کار آمادهسازی سطح به قدر کافی انجام شده بود تا 1ـام میدل ایست بتوانـد کـار
نصب عایق اسکاچ کلد را بر جایگاههای استادیوم آغاز نماید .در  03تیرماه  02[ 3108ژوییـه 1 ]3322ــام میـدل
ایست صورتحسابی [به تاریخ هفتم آبانماه  3100برابر با  03اکتبر  ]3328بابت  00درصد پرداخت اولیـه قـرارداد
که میبایست به مجرد آغاز کار ،به ترتیب مصـرح در قـرارداد صـورت مـیگرفـت ،تسـلیم کـرد .هـر سـه فقـره

حکم شماره 848ـ481ـ8



138

صورتحساب دیگر مربوط به سه قسط بقیه که میبایست برای کار نصب عـایق پرداخـت مـی شـد ،در تـاریخ 02
مهرماه  30[ 3108اکتبر  ]3322صادر شد .صورتحسـابهـای اخیرالـذکر بـه ترتیـب بـه مبلـغ ـ 020022/دالر و
ــ 420022/دالر و ـ 120820/دالر بـود کـه مجموعـاً معـادل  00درصـد بقیـه قیمـت قـراردادی خـدمات ،یعنـی
ـ 3310220/دالر می شد .طرفین قبول دارند که بابت این چهار فقره صورتحساب ،وجهـی پرداخـت نشـده اسـت.
همچنین در  02مهرماه  30[ 3108اکتبر 1 ]3322ـام میدل ایست صورتحسـابی بـه مبلـغ ـ 120022/دالر بابـت
«آماده سازی مخصوص سطح ،نظارت و بازرسی طبق پرفرمای مـورخ  02مردادمـاه  33[ 3100اوت  »]3328بـه
آرمه تسلیم داشت .طرفین قبول دارنـد کـه صورتحسـاب مزبـور هنـوز پرداخـت نشـده ،لکـن آرمـه بـه صـحت
صورتحساب ایراد دارد.
1 .77ـام میدل ایست در نامه مورخ  03تیرماه  02[ 3108ژوییه  ]3322خود که طی آن پرداخت اولین قسط
هزینه نصب عایق اسکاچ کلد را مطالبه کرد ،به آرمه چنین نوشـت« :بـا اسـتفاده از ایـن فرصـت از شـما تقاضـا
میکنیم ضمانتنامه بانکی صادره در سال  3328را آزاد کنید .ضمانتنامه بانکی مزبور بـه مبلـغ ـ 8000222/دالر و
بابت کل قیمت مواد و مصالحی است که به طور کامل به آرمه تحویل شده است».
 .71به نظر میرسد که تا اوایل اکتبر  3322کـار نصـب عـایق ،بـه غیـر از مقـداری صـیقلکـاری جزئـی و
قسمتهایی کوچکی که باید توسط آرمه تعمیر می شد ،عمدتاً انجام گردیده بود؛ لکن بعداً اختالف عمـدهای بـین
طرفین بروز کرد .آرمه اظهار میدارد که در نحوه اجرای قرارداد توسط خواهان نـواقص عمـدهای وجـود داشـته و
خواهان این مطلب را انکار میکند.
 .70در اواخر اکتبر  ،3322آفا به 1ـام میدل ایست اطالع داد که در قسمتهایی از استادیوم که عـایقکـاری
شده ،آب نشت کرده و اظهار عقیده کرد که این امر معلول نقص در کار نصب اسکاچ کلد بوده است .خواهان پس
از بازبینیهایی پاسخ داد که به نظر وی ،نواقص ادعایی یا معلول نقص در لولهکشی بوده ،یا به دلیـل مـیخهـایی
بوده که آرمه هنگام نصب تابلو بر دیوارها ،روی اسکاچ کلد کوبیده ویا به علت وجود شکافهایی در بتون زیرکـار
بوده است .خواهان مضافاً اظهار داشت که در قرارداد صراحتاً قید شده است که 1ـام میدل ایست مسئولیتی بابـت
این علل ندارد.
 .74بعداً یعنی در نوامبر  3322پس از آنکه استادیوم مجدداً برای استفاده عموم گشایش یافت ،آفا به 1ــ ام
میدل ایست شکایت دارد که برخالف مشخصات فنی و تضمینهای داده شـده ،اسـکاچ کلـد هنگـام رویـدادهای
ورزشی آتش میگیرد و می سوزد .خواهان پس از بازبینی به این نتیجه رسید که مشتعل شدن ادعایی اسکاچ کلـد
در مواقعی روی داده که تماشاچیان در جریان مسابقات و بهعنوان قسمتی از مراسم ورزشی ،اوراق برنامه مسابقه و
روزنامهها را روی اسکاچ کلد جمع کرده و آتش میزدند .به گفته خواهان ،تحقیقات وی همچنین ثابـت کـرد کـه
آنچه که مشتعل شده ،اسکاچ کلد نبوده ،بلکه محلول خاصی بوده که برای درزگیری شکافهای زیر اسـکاچ کلـد
به کار رفته است.
 .71به نظر میرسد که طرفین چندین بار برای یافتن راهحلی از طریق مذاکره ،با یکدیگر مالقات کردنـد .در
جلسهای که در  38آذرماه [ 3108هفتم دسامبر  ]3322با حضور نمایندگان 1ـام میدل ایست و آفـا تشـکیل شـد،
ظاهراً توافق به عمل آمد که نصب روکش اسکاچ کلد «کالً برای تصویب نهایی (آفا) هنوز تکمیـل نشـده» و آفـا
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می تواند ضمانتنامه بانکی را «موقتاً ضبط کند» ،لکن به آرمه کتبـاً دسـتور داده خواهـد شـد کـه «وجـه دو فقـره
صورتحساب اول بابت هزینههای نصب اسکاچ کلد را بپردازد» .در  32آذرمـاه [ 3108هشـتم دسـامبر  ]3322آفـا
ضمن ارسال سه نسخه «صورتحساب مربوط به عایقکاری جایگاهها و نظارت و بازرسی سطح آماده شـده »...بـه
آرمه چنین دستور داد:
خواهشمند است ،در صورتی که وجهی بابت این کار [صورت حسابهای 1ـام] پرداخت نشده ،طبـق قـرارداد
بین آن شرکت (آرمه) و شرکت 1ـام عمل کرده و اقدام الزم را جهت پرداخت صورتحسـابهـای 1ــام کـه بـه
تعویق افتاده ،انجام دهید و این شرکت را از نتیجه امر کتباً مطلع سازید.
در سوابق اقدامی از جانب آرمه در این زمینه به چشم نمیخورد.
 .73معهذا اندکی پس از آن ،آفا ظاهراً به آرمه دستور داد که تا رفع و ترمیم نواقص ،یعنی نشت آب و قابلیت
اشتعال ،از انجام هرگونه پرداخت و آزاد کردن ضمانتنامههای حسن انجام کار 1ـام میدل ایست خودداری نماید.
 .11سوابق امر حاکی است که در اوایل سال  3322طرفین به منظور یافتن راهحل رضایتبخشی برای مسـائل
ادعایی ،به مالقات و مکاتبه ادامه دادند .در اول اسفندماه  02[ 3108فوریه 1 ]3322ـام میدل ایست پیشنهاد کرد
که بهتدریج که کارهای تکمیلی و ترمیمی نهایی خاتمه میپذیرد ،آفـا هـر «قسـمت» یـا جایگـاه را در اسـتادیوم
بازبینی و تأییدیه کار صادر نماید .در این اثنا یعنی در فوریه و مارس  ،3322نوبل  302قسمت از جایگاه را کـه در
اثر آتشسوزی صدمه دیده بود ،تمیز و لکهگیری کرد و برای ترمیم صدمات مورد شکایت آرمه ،تعدادی شکاف را
بریده ،لکهگیری و عایقکاری مجدد نمود
 .13با این حال ،در  01اردیبهشتماه  31[ 3102مه  ]3322آفا ضمن اعالم عـدم رضـایت خـود از اقـدامات
1ـام میدل ایست جهت رفع نواقص مورد شکایت ،به آرمه دستور داد کل مبلغ دو ضمانتنامه بـانکی را کـه 1ــام
میدل ایست در شروع قرارداد افتتاح کرده بود ،ضبط نماید .بانک تهران در هشتم خردادماه  03[ 3102مـه ]3322
مبلغ  2210343/82دالر و در  32خردادماه [ 3102هفتم ژوئن  ]3322مبلغ  202،33دالر بابت ضـمانتنامه بـانکی،
به حساب 1ـام میدل ایست به آرمه پرداخت کرد .طرفین قبول دارند که مبلغ ضبط شده هیچگاه به 1ــام میـدل
ایست مسترد نشد.
 .10در تاریخ  31مردادماه [ 3102چهارم اوت 1 ]3322ـام میدل ایست رسـماً بـه آرمـه اطـالع داد کـه کـار
تکمیل شده و درخواست کرد که:
[طبق ماده  2قرارداد] تأیید کار را به ما اطالع دهید ویا فهرست ایراداتی را که ممکن اسـت از لحـا تأییـد کـار
داشته باشید ،مشخصاً با ذکر مواردی که به نظر شما 1ـام طبق توافقهای حاصـله در قـرارداد فـوق بـدان عمـل
نکرده ،ارائه نمایید.
شما همچنین ملزم هستید وجه دو فقره ضمانتنامه بانکی را که 1ـام به نفع شما صـادره کـرده و ضـمناً علیـرغم
درخواستهای متعدد قبلی ما مبنی بر آزاد کردن ضمانتنامه مورخ سوم نوامبر  30[ 3328آبـانمـاه  ]3100صـادره
توسط بانک تهران به شماره [ 04/022ضمانتنامه مواد و مصالح] بدون دلیل آن را ضبط و نقد کردهاید فوراً مسترد
نمایید.
معهذا آفا کار را قبول نکرد و طرفین برای حل بقیه مسائل در رابطه با اختالفات مربوط به نواقص عایقکاری،
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چندین بار با یکدیگر مالقات کردند و آخرین مالقات آنها در نوامبر  3322در آتن صورت گرفت .مذاکرات بعدی
که قرار بود در دسامبر  3322در تهران صورت گیرد ،به سبب رویدادهای انقالب در ایران عملی نشد.
 .11در پاییز سال 1 ،3102ـام میدل ایست ترتیبی فراهم کرد که آقای امیـر جـالینوس ،مـدیرعامل شـرکت
شبرنگ («شبرنگ») که نماینده پخش محصوالت 1ـام در ایران بود ،بقیه کار قرارداد را کالً و به نحوی که مورد
رضایت آفا باشد ،تکمیل نماید .شبرنگ کار تعمیر را در اواخر سال  3323آغاز کرد و در هفتم آبانمـاه 03[ 3102
اکتبر  ]3323آقای جالینوس ضمن تلکسی به 1ـام میدل ایست اعالم کرد:
اطمینان دارم از شنیدن این خبر مسرور خواهید شد که تا این تاریخ ما امضای کلیـه طـرفهـای ذیـربط را از
لحا تکمیل و قابل قبول بودن  00قسمت از  18قسمت جایگاه تحصیل نمودهایم و مابقی کـار ظـرف کـمتـر از
یک هفته به پایان خواهد رسید .اکنون [1ـام میدل ایست] میتواند ادعا کند که کار به نحوی کـه مـورد رضـایت
کامل مؤسسه مهندسی مشاور ،پیمانکـ اران و وزارتخانـه مربوطـه باشـد ،انجـام گرفتـه اسـت .در مـورد پرداخـت
صورتحساب و ضمانتنامه بانکی ،ما با جدیت در حال اقدام هستیم.
ظاهراً اندکی پس از این ،نمایندگان «پیمانکـار» (1ــام میـدل ایسـت)« ،مهندسـین مشـاور» (آفـا) و وزارت
مسکن ،کاربرگ یا فهرستی تهیه کردند که نشان میداد «تعمیر عایقکاری کلیه  18جایگاه طبق مشخصات فنـی
انجام شده است» .روی کاربرگ ،امضای نماینده آفا در محل امضای مربوط به کلیه  18جایگاه به چشم میخورد.
امضای نماینده 1ـام میدل ایست در محل امضای مربوط به  0جایگاه (به شمارههای  32تا  )34و امضای نماینده
وزارت مسکن در مورد یک جایگاه (به شماره  ،)03دیده نمیشود و دلیل فقدان امضاها روشن نیست.
 .17در  04آذرماه  30[ 3102دسامبر  ]3323آفا نامهای درخصوص تکمیل کار ترمیمی در استادیوم به وزارت
مسکن نوشت و ضمن سایر مطالب اظهار داشت:
مبلـغ  3310222دالر بابــت حــقالزحمــه نصــب عــایق طبــق مــاده «1ب» ــ  33قــرارداد شــرکت 1ـــام در
صورتوضعیت منظور شده است که پیشنهاد میشود عیناً در وجه شرکت مـذکور توسـط کارفرمـا پرداخـت شـود.
توجه داشته باشید که به علت نواقصی که سابقاً در عایقکاری جایگاهها وجود داشت و به دلیل تأخیر شرکت 1ـام
در رفع این نواقص ،این مؤسسه به شرکت آرمه دستور داد که ضمانتنامه شرکت 1ــام را بـه مبلـغ 203،020330
ریال [که با اعمال نرخ تبدیل  22/10ریال برای هر دالر ،بـه  2010222/82دالر بـالغ مـیشـود] بابـت کارهـای
عایقکاری ضبط نماید .این مبلغ در اختیار شرکت آرمه بوده و با وجود درخواستهای مکرر این مؤسسه از کارفرما
برای تعیین تکلیف مبلغ فوق ،دستوری صادر نشده است.
اکنون که شرکت فوق نواقص عایقکاری را برطرف نموده این مبلغ باید از طرف شرکت آرمه به شرکت 1ـام
پس داده شود .به منظور اطمینان از بازپرداخت این مبلغ پیشنهاد میشود که شرکت آرمه تعهد دیگری برای ایـن
پرداخت به عمل آورد یا آنکه به همین میزان از ضمانتنامههای شرکت آرمه نگه داشته شود تـا پـس از پرداخـت
مبلغ مزبور ،ضمانتنامه ضبط شده آزاد گردد.
 .11در هفتم اسفندماه  08[ 3102فوریه  ]3322آقای جالینوس ،مدیرعامل شبرنگ ضمن ارسال نامه آفـا بـه
شرح فوق برای 1ـام میدل ایست چنین نوشت« :لطفاً این نامه را بهعنوان اطالعیه مهندسین مشاور [آفا] مبنی بر
اینکه پروژه طبق مفاد قرارداد پذیرفته شده است ،تلقی فرمایید».
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 .10در  38فروردینماه [ 3103پنجم آوریل  ]3322نمایندگان آرمه ،آفا و 1ـام میدل ایسـت در دفتـر آفـا در
تهران با یکدیگر مالقات کردند .در صورتمجلسی که توسط سه شرکت مزبور امضا شده ،متن زیر آمده است:
در تاریخ  0[ 3103/3/38آوریل  ]3322جلسهای با حضور امضاکنندگان زیر در مورد بررسـی وضـع پرداخـت
دیون شرکت آرمه به 1ـام میدل ایست در دفتر مهندسین مشاور عبدالعزیز فرمانفرماییـان و همکـاران تشـکیل و
موافقت شد که چنانچه شرکت آرمه از محل صورت کارکرد قطعی خود در استادیوم یکصد هزار نفری آزادی بعد
از تصفیه مطالبات کارفرما ،طلبی داشته باشد ،تا میزان مطالبات شرکت 1ـام مسـتقیماً از طـرف کارفرمـا در وجـه
شرکت 1ـام و به حساب شرکت آرمه پرداخت گردد .این پرداختها مورد قبول شرکت آرمه میباشد.
در  02فروردینماه [ 3103نهم آوریل  ]3322آفا صورتمجلس یادشده را به وزارت مسکن تسلیم و تقاضا کـرد
که وزارتخانه مبالغ قابل پرداخت به آرمه را مستقیماً به 1ـام میدل ایست بپردازد .در نامه منضم به صورتجلسه ،آفا
همچنین یک بار دیگـر در رابطـه بـا ضـمانتنامههـای بـانکی تقاضـا کـرد« :دسـتور فرماییـد در موقـع پرداخـت
صورتوضعیت و تصفیه حساب با شرکت آرمه ،مبلغ فوق ( 0203300203ریال) کسر و در وجه شرکت [1ـام میدل
ایست] پرداخت گردد» .بحثی در این مورد نیست که آرمه و وزارت مسکن هیچکدام مبالغ یادشده بابت کار انجـام
شده در استادیوم ،ویا بابت وجه ضمانتنامههای ضبط شده در سال  3322را به 1ـام میدل ایست نپرداختهاند.
 .0موضع خواهان

 .14خواهان اظهار میدارد که آرمه مسئول پرداخت کلیه مبالغی است که بابت خدمات ارائه شده طبق قـرارداد و
موافقتنامههای جنبی ،پرداخت نشده باقی مانده است .خواهان استدالل میکند کـه کـار تکمیـل و کلیـه نـواقص
نهایتاً برطرف شده و مهندس مشاور ،یعنی آفا به طور کامل پروژه را طبق قرارداد تأیید کرده و پذیرفتـه اسـت .در
نتیجه طبق اظهار خواهان ،آرمه همچنین مسئول پرداخت مبالغ ضبط شده دو ضمانتنامه بانکی به خواهان است و
لذا به همین دلیل ،ادعاهای متقابل نیز باید مردود شناخته شوند.
 .11خواهان تأکید میکند که در قرارداد تصریح شده است که تأیید آفا دایر بـر تکمیـل کـار« ،علیـرغم هـر
اظهارنظر مخالفی توسط خریدار [آرمه] ،نسبت به آرمه الزامآور است» .خواهان استدالل میکند کـه تصـویب کـار
ترمیمی توسط آفا و توصیه وی به آرمه و وزارت مسکن جهت پرداخت کل مبالغ متعلقـه ،اکنـون آرمـه یـا وزارت
مسکن را از طرح این ادعا ممنوع میسازد که نواقصی موجود بوده که از حقوق  1ــ ام میـدل ایسـت در قـرارداد
میکاهد .وزارت مسکن تأیید کرده است که «نظر آفا برای طرفین قرارداد ،قطعـی و الزمالرعایـه [بـوده] اسـت».
خواهان اظهار می دارد که نه اعتبار قرارداد و نه صحت تقاضای آفا مبنی بـر پرداخـت کلیـه مبـالغ متعلقـه طبـق
قرارداد ،هیچیک مورد ایراد نیست .از این رو ،به گفته وی ،هیچگونه عذری برای ضـبط یـا عـدم پرداخـت مبـالغ
متعلقه وجود ندارد.
 .13طبق اظهار خواهان ،جمعاً مبلغ  4300020/02دالر بابت کلیـه صورتحسـابهـایی کـه تسـلیم گردیـده،
پرداخت نشده باقی مانده است .مبلغ مورد ادعا ،شامل کل ارزش صورتحسابهای قیمت خدمات موضوع قـرارداد،
یعنی مبلغ  3310220دالر است ،بهعالوه حقالزحمه نظارت بر آمادهسازی مخصوص سطح به مبلغ  120022دالر،
کل هزینه آمادهباش به مبلغ 102280008ریال که پس از تبدیل به  000123/18دالر بالغ میشود و بـاالخره مبلـغ
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 3000022/33دالر بر مبنای یازده فقره صورتحساب نوبل .کل مبلغ اولیه صورتحسـابهـای نوبـل 030400/813
ریال بود .همانطور که قبالً گفته شد (رجوع شود به :پاراگراف  ،00پانویس  ،3باال) خواهان تصـدیق کـرده اسـت
که دو فقره از این صورتحسابها اصالح و کل رقم آنها به  0303410000ریال کاهش یافتـه اسـت .خواهـان در
لوایح نهایی خود تصدیق کرده است که آرمه مبلغ  3001230483ریـال از ایـن رقـم را پرداخـت کـرده اسـت 2.در
نتیجه ،خواهان اظهار میدارد که بقیه مبلغ پرداخت نشده  202840284ریال است که پـس از تبـدیل بـه دالر ،بـه
 3000022/33دالر بالغ میشود.
 .01در رابطه با ضمانتنامههای بانکی ،خواهان به نامههای خود و آفا اشاره میکند که در آنها ،استرداد مبالغ
ضبط شده درخواست گردیده و استدالل میکند که پس از تکمیل کار و تصویب آن توسط آفا ،هـیچگونـه توجیـه
قانونی برای نگهداشتن این مبالغ توسط آرمه ،وجود ندارد .خواهان بهویژه متذکر میگردد که قسمت اعظـم مبلـغ
ضبط شده ،به ضمانتنامه مصالح مربوط میشده که مبلغ آن  8000334/82دالر بوده و بهعنوان وثیقه اعتبارنامهای
که آرمه جهت خرید آن مصالح افتتاح کرد ،ارائه شده بود .خواهان استدالل میکند که چون کلیه مـواد و مصـالح
ارسال و قیمت آن کامالً توسط آرمه پرداخت شده و مصالح نیز نصب گردیده ،لذا ضمانتنامه مصالح پس از آنکـه
منظور آن برآورده شد باید آزاد می شد و به هر صورت ،هیچ توجیهی برای مطالبه و نقد کـردن آن وجـود نداشـته
است .در رابطه با اجرای کار توسط خواهان ،نامبرده قبول دارد کـه در مـورد اسـکاچ کلـد مـورد اسـتفاده در کـار،
تضمین شده بود که عایق تحت کلیه شرایط استفاده معقول ،طبق مشخصات فنی مدت سه سال کار کنـد (مـاده
 )33و مضافاً اینکه ضمانتنامه حسن انجام کار ،برای تضمین تعهد وی بابت تعمیر یـا تعـویض هرگونـه عیـب و
نقص در مصالح در طول آن دوره ،در اختیار [آرمه] بوده اسـت .لکـن خواهـان اظهـار مـیدارد کـه پـس از تأییـد
تعمیرات کلیه نواقصی که قبالً اعالم شده بود و پیش از انقضای دوره تضمین که حداکثر تـا دسـامبر  3320بـود،
هیچگونه اطالعیه مبنی بر وجود چنین نواقصی دریافت نکرده است .لذا وی استدالل میکند که ادامه ضبط مبلـغ
ضمانتنامه حسن انجام کار توسط آرمه نیز غیرقابل توجیه است.
 .03در مورد ادعای متقابل آرمه بابت هزینههای ادعایی ترمیم نواقص ،خواهان استدالل مـیکنـد کـه کلیـه
نواقصی که قبل از دسامبر  3323ظاهر شده ،طبق رضایت آفا تعمیر شده است .خواهان متذکر میشود کـه آرمـه
کراراً به دیوان اظهار داشته است که نواقص مورد شکایت وی ،نواقصی نیست که پس از تأیید آفا ظاهر شده باشد،
بلکه نواقصی است که از هنگام نصب عایق هویدا بوده است .نامبرده اظهار میدارد که اثبات نشده است که بعـداً
نواقصی رخ داده باشد .خواهان همچنین استدالل میکند که چنانچه نواقصی پیش از دسامبر  3320ولی بعد از 03
دیماه  33[ 3103ژانویه  ]3323ظاهر شده باشد ،ادعای متقابل به هر حال ،به دلیل استثنای صـالحیت مقـرر در
بیانیه حل و فصل دعاوی ،مشمول مرور زمان می شود .به نظر خواهان ،کلیه نـواقص تـرمیم شـده و آفـا اصـالح
نواقص را به صورتی که انجام شده ،تأیید کرده است .به هر صورت ،نامبرده اظهار میدارد کـه بـازبینیهـای وی
 .2دیوان داوری مالحظه میکند که خواهان در لوایح اولیه خود تصدیق کرده است که مبلغ  002130200ریال بابت یکـی از ایـن یـازده
صورتحساب (صورتحساب شماره  )3پرداخت شده است .خواهان بعداً توضیح داد که تأیید پرداخت صورتحسـاب مزبـور ،ناشـی از اشـتباه
محاسبه بوده و لذا صورتحساب یادشده کماکان مورد اختالف است.
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ثابت کرده است که نواقص ادعایی ،معلول نقص در آمادهسازی مخصوص سطح بوده است و طبق بنـد  0مـاده 0
قرارداد نظارت 1ـام میدل ایست بر آمادهسازی مخصوص سطح «متضمن ضمانت یا تضمینی توسط [1ـام میـدل
ایست] نیست» .در نتیجه ،نامبرده استدالل میکند که ادعای متقابل باید مردود شناخته شود.
 .00خواهان ادعای خود را به نحو دیگری نیز مطرح نموده ،اظهار مـیدارد کـه بـه موجـب اصـل دارا شـدن
غیرعادالنه ،وزارت مسکن در حدی که ارزش کار انجام شده را بدون پرداخت قیمت آن به آرمـه تحصـیل کـرده،
مستقالً مسئول کل کار مبلغ الزمالتأدیه به 1ـام میدل ایست طبق قرارداد میباشد .خواهـان همچنـین اسـتدالل
میکند که وزارتخانه مذکور ،مسئول ضمانتنامههای بانکی نیز هست ،زیرا که از طریق عامل خود ،یعنی آفا ،آرمـه
را ترغیب نموده است که تعهد قراردادی خویش را نقض و ضمانتنامهها را در سال  ،3322بدون هیچ دلیلی ضـبط
کند.
 .1موضع آرمه

 .01آرمه به ادعاهای خواهان ،چه در مورد مبالغی که بدواً الزمالتأدیه بوده و چه به پرداختهایی که تا بـه حـال
انجام شده ایراد میگیرد .آرمه مدعی است که مبالغی بیش از آنچه طبق قرارداد متعهد بوده ،پرداخت کرده و ایـن
اضافهپرداختها باید از مبالغ دیگری که الزمالتأدیه است و پرداخت نشده کسر گردد .معهذا آرمه تصدیق میکنـد
که وجه ضمانتنامهها را برداشت کرده و قبول دارد که مبالغ برداشت شده باید اکنون از مبالغی که وی مدعی است
خواهان به او بدهکار است ،کسر شود .آرمه مضافاً ادعا میکند که خواهان به دالیل متعدد دیگری ،به وی بدهکار
است ،لکن فقط رقم یکی از ادعاهای متقابل را مشخص ساخته است .آرمه اظهار میدارد که در مجموع ،خواهـان
است که به آرمه بدهکار است.
 .07نخستین استدالل آرمه در مورد مبالغ الزمالتأدیه به قیمت قرارداد مربوط میشود .آرمه اظهار میدارد که
قیمت قرارداد باید تقلیل داده شود ،زیرا قیمت بر مبنای مساحت تقریبی ـ 420222/متـر مربـع محاسـبه شـده ،در
حالی که طبق اندازهگیریهای وی ،کل مساحتی که عایق اسکاچ کلد روی آن نصب شده ،در واقـع  130483متـر
مربع بوده است .آرمه استدالل میکند که بنابراین ،کل بدهی ناخالص وی بابت کـار انجـام شـده ،قبـل از وضـع
کسور مربوط به پرداختها و نواقص باید از نو محاسبه و این واقعیت در محاسبه منظور شود که سطح عایقکاری
شده کمتر از میزانی بوده کـ ه در قـرارداد بـرآورد شـده اسـت .طبـق محاسـبات آرمـه ،رقـم اصـالح شـده بایـد
 4040430/42دالر باشد و نه  0130422/82دالری که در قرارداد ذکر شده است.
 .01گرچه آرمه این مطلب را بهروشنی بیان نکرده ،لکن ظاهراً نامبرده مدعی است که استدالل باال ،در مورد
صورتحساب آمادهسازی مخصوص سطح به مبلغ ـ 120022/دالر نیز صادق است و لذا مبلـغ مزبـور نیـز بایـد بـه
همان نسبت که در مورد قیمت قرارداد عمل شد ،تقلیل یابد .این ایراد نیز گرفته شده که صورتحساب مزبور تسلیم
نشده و «معلوم نیست که هزینه یادشده برای چه منظوری بوده است».
 .00آرمه مضافاً اظهار میدارد که کار هیچگاه تکمیل نشد .ظاهراً این بدان معنا است کـه آرمـه بـه پرداخـت
آخرین قسط  02درصد قرارداد که به مجرد تصویب نهایی کار ،قابل پرداخت بوده ،اعتراض دارد؛ گرچه خود آرمـه
مطلب را به این صورت عنوان نمیکند .آرمه اظهار میدارد که طبق ماده  2قرارداد ،قبول نهایی کار «فقط پس از
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معاینه کار توسط مهندسین و صدور گواهی از آن بابت» میتوانست صورت گیرد .آرمه گواهی صادره توسط آفا را
که در آن قید شده است که کار انجام شده و حقالزحمه باید پرداخت شود ،رد کرده ،میگوید کـه گـواهی مزبـور
«صرفاً گزارش کار است و ربطی به پذیرش و تحویل موقت کار ندارد ،چه برسد به تحویل نهـایی پـروژه» .آرمـه
همچنین استدالل میکند که حتی اگر تأییدیه آفا گواهی نهایی کار تلقی شود ،باز هـم چنـین گـواهیای «جنبـه
مشورتی دارد و شخصی که میبایست کار را تأیید کند و تحویل گیرد ،کارفرما [وزارت مسکن] است».
4
 .04در مورد صورتحسابهای نوبل ،آرمه مدعی است که سه فقره 3از نه فقره صورتحساب باقی مانده کـه
به نظر خواهان ،فقط بخشی از آن پرداخت شده پس اعتراضات آرمه یا آفا توسط 1ــام میـدل ایسـت «اصـالح»
گردید و لذا مبالغ پرداخت نشده ،کمتر از آن است که خواهان مدعی است .به نظر آرمه ،پنج فقـره 5صورتحسـاب
بعد از اصالح کامالً پرداخت شده است (که سه فقره 6از آنها را باید با وجوهی که به حساب 1ـام میدل ایست به
به نوبل پرداخت شده ،تأدیه شده تلقی کرد) (رجوع شود به :پاراگراف  83زیر) .معذلک آرمه تصدیق مـیکنـد کـه
بابت چهار فقره صورتحساب 7،مبلغ  008880343ریال (یا  120222/21دالر) هنوز پرداخت نشده است.
 .01آرمه مضافاً اظهار میدارد که قبالً وجوهی اضافه بر مبالغی که بهعنوان بدهی خود به خواهان میپـذیرد،
پرداخت کرده است .نامبرده به مستخرجات اسنادی که ظاهراً اوراق دفتر کل شرکتی است به نام «شـرکت آرمـه
تسا» که هویت آن از سایر جهات مشخص نشده و نیز به مستخرجات دفاتر حساب آنکه بعضی از آنهـا عنـوان
«صورتحساب هزینههای 1ـام» را دارد ،استناد میکند .آرمه میگوید که «جمعاً مبلـغ  2002220120ریـال ،یعنـی
معادل  302130028/31دالر طبق اعتبارات اسنادی مفتوح جهت وارد کردن مواد و مصالح ارسـالی 1ــام پرداخـت
کرده و «اختالف مبالغ ،ناشی از پارهای هزینههای مربوط به پست ،بیمه و سایر هزینههایی است که نادیده گرفته
8
شده است».
 .03آرمه همچنین مدعی است که مبلغ  0802280204ریال (که با استفاده از نرخ تبدیل  83/28ریال برای هر
دالر به  1210130/42دالر بالغ میشود) بابت خدمات ،به نوبل (و طرفهای مختلف دیگر) پرداخـت کـرده اسـت.
نامبرده استدالل میکند که باید چنین تلقی کرد که پرداختهای مزبور طبق قرارداد و موافقتنامههـای جنبـی بـه
حساب 1ـ ام میدل ایست پرداخت شدهاند.
 .41آرمه همچنین مدعی است که در کار خواهان نواقصی وجود داشته است .حسب ادعا ،اسکاچ کلد به نحـو
صحیحی نصب نشده و این امر «منجر بدان شده که درزها و شکافهای بزرگ متعددی در تقریبـاً تمـامی سـطح
 .3صورتحسابهای شماره  38 ،3و .03
 .4خواهان قبالً اصالح صورتحسابهای شماره  4/308و  0را پذیرفته و طرفین قبول دارند کـه ایـن صورتحسـابهـا بـه طـور کامـل
پرداخت شده است.
 .5صورتحسابهای شماره  10 ،02 ،03 ،3و .40
 .6صورتحسابهای شماره  10 ،02و .40
 .7صورتحسابهای شماره  38 ،34 ،31و  .04پرداخت رقم دیگری به میزان ـ 2220222/ریال بابت صورتحساب شـماره  04کـه مـورد
تصدیق خواهان است ،در محاسبه منظور شده است.
 .8کل قیمت سیاهه شده مربوط به مواد و مصالح ارسالی توسط 1ـام میدل ایست  8120022/31دالر است.
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عایقکاری شده ظاهر شود و عایقکاری به نحوی بوده که آخراالمر منجر بـه مقـدار زیـادی دوبـارهکـاری شـده
است» .آرمه استدالل میکند که ایراداتی که مهندسین مشاور [آفا] مرتباً به کار گرفتهاند ،مؤید این واقعیت اسـت.
آرمه این استدالل خواهان را که شکافها و ترک خوردگیها در اثر نواقص بتنکاریهای زیرین بـوده ،رد کـرده،
آن را «واهی و غیرمنصفانه» میخواند و استدالل میکند که خواهان مسـئول انجـام کارهـای تعمیراتـی الزم در
مورد زیرکار و آماده کردن سطح بوده و مسئول نواقص منتجه است .آرمه در تأیید ادعـای نـواقص کـار ،تعـدادی
عکس ارائه کرده که حسب ادعا در سپتامبر  3320از استادیوم گرفته شده و به گفته وی ،نشت آب از عایق اسکاچ
کلد را نشان میدهد .طبق اظهار آرمه« ،در صورتی که سریعاً پیشگیریهای الزم به عمل نیاید ،خطرات بیشمار
و خسارات غیرقابل جبرانی به بار خواهد آمد» .آرمه میگوید که «برای جبران خسارات وارد و ترمیم نـواقص کـار
شرکت 1ـام میدل ایست ،مجبور است مبلغ یک میلیون و پانصد هـزار دالر آمریکـا خـرج کنـد» .آرمـه در تأییـد
ادعای خسارت خود ،به «برآوردی که خود انجام داده» استناد نموده و «تورم روزافزون جهـانی از سـال  3328تـا
سال جاری [ 3320را]» در برآورد منظور کرده و میگوید که این کار باید «هرچه زودتر انجام شود» .سوابق نشان
نمیدهد که آیا آرمه تعمیرات ادعایی الزم را واقعاً انجام داده است یا خیر ویا هزینه نهایی این تعمیرات چقدر بوده
است.
 .43عالوه بر این ،آرمه مدعی است که 1ـام میدل ایست تضمینی را که طبق قرارداد سپرده ،نقـض کـرده و
لذا بابت خسارات وارد مسئول است .نامبرده میگوید که آفا مرتباً به کیفیت مواد و مصالح مصرف شـده و مناسـب
بودن آنها جهت استفاده در استادیوم ایراد گرفته و استدالل میکند که «ادعای خواهان در مورد مرغوبیت مصالح
مطلقاً کذب و واهی است ،ویا حداقل در مورد آن قسمت از مصالحی که در استادیوم تهران به کار رفتـه ،صـحت
ندارد .مصالح مصرف شده قابل اشتعال بوده ،فاقد قابلیت ارتجاعی الزم است و ترک میخورد» .آرمه در تأیید این
ادعای خود که ماده اسکاچ کلد «بهآسانی قابل اشتعال است» ،اظهارنظر مورخ هفـتم آبـانمـاه  03[ 3180اکتبـر
 ]3328یک کارشناس وزارت دادگستری ایران به نام دکتر اعتماد مقدم را تسلیم کرده است .کارشناس مزبور نظـر
داده است که «روکش مذکور [اسکاچ کلد] قابل اشتعال است و به نظر من ،نمیتـوان آن را مـاده مناسـبی بـرای
عایقکاری جایگاههای یک استادیوم بزرگ ورزشی دانست».
 .40باالخره آرمه اظهار میدارد که تخلفات 1ـام میدل ایست از قرارداد به شهرت و حیثیـت حرفـهای آرمـه
لطمه زده است ،لکن در مورد این اظهارات ،توضیح بیشتری داده نشده و میزان آن نیز مشخص نشده است.
 .41آرمه براساس خالصهای (که از کلیه جهات با سایر لوایح وی منطبق نیست) استدالل میکنـد کـه رقـم
کل ادعای متقابلش  301000428/22دالر است.
 .7تصمیم دیوان

 .47از نظر دیوان داوری محرز است که قرارداد به طور قانونی بین طرفین منعقـد شـده و مضـافاً ایـنکـه آرمـه
پارهای خدمات و مصالح اضافی را از 1ـام میدل ایست درخواست نموده و شرکت اخیرالذکر نیز براساس پرفرمـای
مورخ  02مرداد  33[ 3100اوت  ]3328و موافقتنامههای جنبی ،این خدمات و مصالح را ارائه کرده است.
 .41در مورد شرایط قرارداد ،دیوان داوری این ادعای آرمـه را کـه مبـالغ مصـرح در قـرارداد بابـت مصـالح و
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عایقکاری باید به نسبت مساحتی که حسب ادعا واقعاً با ماده اسکاچ کلد عایقکاری شده ،تقلیل یابد ،بـیاسـاس
میداند .آرمه ادعا نمیکند که خواهان قرارداد را نقض کرده و روکش اسکاچ کلد را در مساحتی کمتر از آنچه کـه
در قرارداد پیشبینی شده ،نصب نموده است .بالعکس ،آرمه ادعا میکند که قیمت قرارداد با متـراژ واقعـی اسـکاچ
کلد استفاده شده مرتبط بوده و بسته به آن ،تغییر میکند .گرچه دیوان با خوانده موافق است که قرارداد کالً خالی
از ابهام نیست ،با این حال ،منطقیترین تفسیر قرارداد این است که قیمت قرارداد مقطوع بوده است .به هر تقدیر،
آرمه دلیل و مدرکی راجع به متراژ واقعی ادعایی ارائه نکرده و هرگونه جرح و تعدیلی را ولو اینکه از سایر جهـات
موجه بوده ،موضـوعاً غیرقابـل تأییـد سـاخته اسـت .از ایـن رو ،کـاهش قیمـت قـرارداد ویـا مبلـغ  120022دالر
صورتحساب نظارت بر آمادهسازی مخصوص سطح ،صحیح نیست.
 .40دفاع اصلی آرمه که در عین حال ،مبنای ادعای متقابل وی نیز هست ،به معیوب بودن ادعایی کار 1ــام
میدل ایست مربوط می شود .خواهان در پاسخ استدالل میکند کـه کـار وی پـس از تـرمیم کلیـه نـواقص مـورد
شکایت ،رسماً مطابق قرارداد پذیرفته شده است .دیوان داوری بر این نظر است که نامه صادره توسط آفا در تاریخ
 04آذرماه  30[ 3102دسامبر  ]3323آن گونه «تأییدیهای» که در قرارداد پـیشبینـی شـده ،نیسـت .معهـذا نامـه
مذکور به عنوان اظهارنظر آفا ،راجع به این مطلب که آیا کار مقرر طبق قرارداد ،نهایتاً طبق رضایت آفا انجام شـده
است یا خیر ،قاطع و تعیینکننده است .از این رو ،نظر دیوان این است که کل قیمت خدمات ،به ترتیب مصـرح در
قرارداد ،قابل پرداخت میباشد .عالوه بر این ،اظهارنظر آفا در همان نامه ،مبنـی بـر ایـنکـه 1ــام میـدل ایسـت
«نواقص را برطرف نموده» ،ادعاهای آرمه را در مورد نامرغوب بودن مصالح یا معیوب بودن کار نفی میکند ،زیـرا
آفا از آرمه خواسته است که کلیه مبالغ بدهی را پرداخته و وجه ضمانتنامهها را بدون هیچگونه شرط یـا کاهشـی و
بدون ادعای وجود نقص و عیب ترمیم نشدهای مسترد نماید.
 .44دیوان داوری مضافاً هیچگونه دلیل و مدرکی در تأیید این ادعای آرمه نمییابد که وی مبالغی عـالوه بـر
آنچه که خواهان پذیرفته ،پرداخت کرده باشد .تا آنجا که پرداختهای اضافی بابت مصالح ،به هزینههای اضـافی
خود آرمه برای بیمه یا هزینه حمل مربوط میشده ،این هزینهها قابل انتساب به 1ـام میدل ایست نیست .در مورد
پرداختهای ادعایی تأیید نشده بابت خدمات ،دیوان داوری مالحظه میکند که پنج فقره از پرداختهـای مسـتند،
کالً به مبلغ ـ 3300230483/ریال (یا  3800402/22دالر) ،پرداختهایی است که حسب اذعان ،توسط نوبل دریافت
شده و لذا مورد مطالبه خواهان نیست .پرداختهای ادعایی دیگـر ،کـالً بـه ـ 3000280081/ریـال (0320018/83
دالر) بالغ می شوند و حسب اظهار ،در وجه نوبل یا اشخاص ثالث دیگر و به حساب 1ـام صورت گرفتهاند .بسیاری
از این پرداختها در وجه آقای فرشچیان ،آقای ظریف یا آقای نصری صورت گرفتـه و بابـت «مخـارج کارگـاه»،
«هزینه تعمیرات»« ،حقوق کارگران استادیوم آریامهر»« ،حقوق کارگران اخراجی استادیوم» و «قیمـت وسـایل و
مخارج استادیوم» ،بوده است .نظر دیوان این است که پرداختهای مزبور که «به حساب شـرکت 1ــام» صـورت
گرفته ،اکثراً مربوط به پرداخت حقوق به کارکنان آرمه است که ظاهراً در استادیوم کار میکردهاند .دلیلی برای این
تصور وجود ندارد که هزینههای مزبور قابل انتساب به 1ـ ام میدل ایست است ویا به کار دیگری غیر از کار خـود
آرمه در آماده کردن محوطه مربوط است .لذا دیوان نمیتواند نتیجه بگیرد که پرداختهـای مزبـور بابـت مبـالغی
است که در پرونده حاضر مورد ادعا است و یا اینکه باید با دیون آرمه به 1ـام میدل ایست ،تهاتر شوند.
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 .41دیوان داوری متقاعد شده است که کلیه صورتحسابهای صادره ،بابـت کـار انجـام شـده و هزینـههـای
آمادهباشی است که [خواهان] بهدرستی متحمل شده و دیوان دلیل و مدرکی نمییابد که وجود یا صحت آنهـا را
مورد تردید قرار دهد ویا قبول هرگونه «تعدیالت» ادعایی بابت تقلیل ،مبلغ بدهی را بیش از آنچه که مورد تأییـد
خواهان است ،توجیه نماید.
 .43در مورد ادعاهای متقابل ،ادعای آرمه بابت  3/0میلیون دالر هزینه ترمیم نواقص ،صرفاً بـرآوردی اسـت
که سند و مدرکی در تأیید آن ارائه نشده است .به نظر نمیرسد که در واقع تعمیراتی انجام شـده باشـد و بـه هـر
صورت ،خسارات ادعایی اثبات نشدهاند .بهویژه با توجه به تصویب کلیه کارهـا و تعمیـرات در اواخـر سـال 3323
توسط مهندس پروژه ،یعنی آفا ،دیوان داوری الجرم نتیجه میگیرد که آرمه هیچگونه مدرکی در اثبات ایـن ادعـا،
ارائه نکرده است.
 .11در مورد ضمانتنامههای بانکی ضبط شده ،آرمه دلیلی برای مطالبه ضمانتنامه مصالح پس از آنکه طرفین
قیمت مصالح قرارداد را اجرا و بهای آن را کامالً پرداخت کردهاند ،ارائه ننموده است .در نتیجـه ،دیـوان داوری بـر
این نظر است که ضبط ضمانتنامه توسط آرمه ،منغیرحق بوده است .در مورد ضـمانتنامه حسـن انجـام کـار ،گـو
اینکه ضبط آن در رابطه با نواقص ادعایی و لذا فینفسه ،منغیرحق نبوده ،لکن روشـن اسـت کـه پـس از رفـع
نواقص و تأیید پروژه توسط آفا ،ضمانتنامه می بایست مسترد میشد .آرمه تصدیق کرده است که اکنون باید وجـه
ضمانتنامهها را به بستانکار حساب خواهان منظور کند ،لکن پیشنهاد مینماید که وجه ضمانتنامهها از مبـالغی کـه
مدعی است خواهان به وی بدهکار است ،کسر شود .دیوان که ادعاهای آرمه را بابت اضافه پرداختها ویا خسارات
مردود شمرده ،بر این نظر است که آرمه باید کل مبلغ ضمانتنامهها را به خواهان مسترد کند.
 .13بر این اساس ،کالً مبلغ  303180023/22دالر به نفع خواهان و علیه آرمه حکم داده میشـود .ایـن مبلـغ
شامل ـ 3310220/دالر بابت قیمت قراردادی خدمات ،ـ 120022/دالر بابت صورتحساب مربـوط بـه آمـادهسـازی
مخصوص سطح 000123/18 ،دالر بابـت صورتحسـابهـای هزینـه آمـادهبـاش 3000022/33 ،دالر بابـت بقیـه
صورتحسابهای نوبل و  2010222/82دالر بابت ضمانتنامههای ضبط شده است.
 .10با توجه به این تصمیم ،دیوان لزومی به بررسی ادعای تخییری خواهان علیـه وزارت مسـکن نمـیبینـد.
ادعای متقابل وزارت مسکن به نحوی که بدواً اقامه شده ،شبیه ادعای آرمه است و لذا به دلیل فوق رد مـیشـود.
ادعای متقابل جدیدی که وزارت مسکن ظاهراً در الیحه معارض نهایی خود مطرح کرده نیز قبالً به دلیـل تـأخیر
در ثبت مردود شناخته شده است (رجوع شود به :پاراگراف  4باال).
ب) ادعای دیبا
 .3شرح ماوقع

 .11در سال 1 3320ـام میدل ایست دستگاهی موسوم به سیستم دوربین بشقابی ام آرـ  430به یـک نمایشـگاه
بازرگانی در ایران به نام نمایشگاه بینالمللی تهران ارسال داشت .در سپتامبر  3328آقای نبیـل چـالح کـه در آن
زمان نماینده فروش 1ـام میدل ایست بود ،با آقای ف .دیبا ،از شرکت دیبـا (کـه قـبالً در سـال  3328بـهعنـوان
نماینده غیرانحصاری پخش سیستمهای دوربین بشقابی 1ـام در ایران منصوب شـده بـود) جهـت خریـد دوربـین
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بشقابی که قبالً به نمایشگاه ارسال شده بود ،وارد مذاکره شد .دوربین بـه دیبـا فروختـه و تحویـل داده شـد و در
هشتم مهرماه  12[ 3100سپتامبر 1 ]3328ـ ام میدل ایست صورتحسابی به شـماره  23204و بـه مبلـغ 320010
دالر بابت فروش دستگاه برای دیبا صادر کرد .به دالیلی که توضیح داده نشده ،تا اواخر سال  ،3322پرداختی بابت
صورتحساب انجام نشد .در نوامبر  ،3322دیبا به 1ـام میدل ایست اطالع داد که به دلیل بسته بودن بانـکهـا در
ایران نمیتواند صورتحساب را پرداخت کند ،لکن تقاضا کرد که دو برگ بستانکار به نام وی با مبلغ بدهیاش بـه
خواهان بابت دوربین تهاتر گردد .برگهای بستانکار فوق هر دو به تاریخ  38آذرماه [ 3102هفتم دسـامبر ]3322
است و کالً به  00382/02دالر بالغ میشوند .این مبلـغ از کـل رقمـی کـه بـدواً بابـت سیسـتم دوربـین بشـقابی
الزمالتأدیه بود ،کسر شد .بحثی در این مورد نیست که مبلغ دیگری پرداخت ویا رقم بستانکار دیگری بـه حسـاب
منظور نشد و لذا مانده پرداخت نشده 20282/20 ،دالر است.
 .0موضع خواهان

 .17خواهان استدالل میکند که چون این توافق وجود دارد که دوربین توسط دیبا دریافـت شـده ،لـذا وی بقیـه
مبلغ متعلقه را که  20282/20دالر است ،طبق صورتحساب طلبکار است.
 .11در پاسخ به دفاعیات دیبا ،که ذیالً مورد بحث بیش تر واقـع خواهـد شـد ،خواهـان بـا توجـه بـه شـرایط
صورتحساب ،قبول ندارد که مبلغ صورتحساب به ارز دیگری غیـر از دالر امریکـا قابـل پرداخـت اسـت .نـامبرده
همچنین منکر آن است که فروش مواد شیمیایی ،بخشی از معاملـه فـروش سیسـتم دوربـین بشـقابی را تشـکیل
میداده است .باالخره خواهان اظهار میدارد که ادعاهای متقابل دیبا باید به دلیل آنکه کالً فاقد دلیل و «واهی»
است ،مردود شناخته شود.
 .1موضع دیبا

 .10دیبا قبول دارد که دستگاه دوربین بشقابی را خریداری کرده و مضافاً اینکه دستگاه به وی تحویل داده شده
است .معهذا نامبرده دو دفاع در قبال مسئولیت خود بابت پرداخت وجه بیشتر در مـورد صورتحسـاب ،اقامـه و دو
فقره ادعای متقابل نیز تسلیم کرده است.
 .14اوالً دیبا ادعا میکند که طبق عرف معمول در نمایشگاه بینالمللی تهران ،معامله به ریـال حسـاب شـده
است .وی می گوید که «شرکت همیشه آماده بوده مطابق شرایط معامله ،قیمت کاال را به ریال در تهران بپردازد»
و مضافاً اینکه چون «معامله در ایران صورت گرفته ...لذا قیمت باید به ریال پرداخت شود» .بـدین ترتیـب ،دیبـا
استدالل میکند که ملزم نیست هیچگونه مبلغی به دالر بپردازد .معهذا دیبا مضافاً اظهار میدارد که عدم پرداخـت
صورتحساب «به علت انقالب بوده ...کـه یکـی از مصـادیق بـارز فـورسمـاژور اسـت» و لـذا «امکـان پرداخـت
صورتحساب از شرکت سلب شده بود» .بهویژه دیبا استدالل میکند که مقرراتی که در زمان انقالب اسالمی وضع
شد« ،خروج ارز از کشور را که قبالً آزاد بود» ،محدود ساخت.
 .11ثانیاً دیبا تعهد پرداخت به هر ارزی را در برابر 1ـام میدل ایست ،انکار کرده ،میگوید پـس از آنکـه وی
دوربین را خرید ،آن را طی قراردادی به شرکت ملی نفت ایران (شرکت نفت) فروخت و ملزم گردید که دستگاه را
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نصب و ظاهراً به مدت یک سال بعد از نصب ،در کار بهرهبـرداری از آن نظـارت کنـــد .بــرای بهـرهبـرداری از
دستگــاه ،الزم است یک مــاده شیمیـــایی بـــه نــام « »XL Developer« -»XL Activatorمصـرف
شود .دیبا مدعی است که به دنبال فروش دستگاه به شرکت نفت «با فروشـنده [1ــ ام میـدل ایسـت] مکاتبـه و
تقاضا کردیم که این مایع را برای ما بفرستد ،ولی ترتیب اثری به تقاضای ما داده نشد» و به علت عدم ارسال مواد
شیمیایی الزم توسط 1ـ ام میدل ایست جهت بهرهبرداری از سیستم دوربین ،شـرکت نفـت آخراالمـر از پرداخـت
قیمت کاال به دیبا امتناع کرده و در نتیجه« ،به حیثیت تجاری خوانده لطمه وارد شده و خسارات مـادی و معنـوی
به شرکت وارد گردید» .دیبا مدعی است که میزان خسارات وارده ،بیش از مانده پرداخت نشده صورتحساب اسـت
و لذا وی از پرداخت مبلغ بیشتری برای دوربین معاف میباشد.
 .13دیبا ادعای متقابلی بابت خساراتی که حسب ادعا به علت عدم ارسال مـواد شـیمیایی الزم توسـط 1ــام
میدل ایست متحمل شده ،مطرح ساخته است .رقم ادعای متقابل ـ 02202220222/ریال است که (با نـرخ تبـدیل
 22ریال برای هر دالر) به  002020340/20دالر بالغ میشود .دیبا همچنین ادعـای متقـابلی بابـت «مالیـاتی کـه
[1ـام میدل ایست] طبق قانون زمان فروش دستگاه دوربین بشقابی باید بپردازد» مطرح نموده ،ولی میـزان آن را
مشخص نکرده است.
 .7تصمیم دیوان

 .31طرفین قبول دارند که قراردادی جهت فروش یک دستگاه سیستم دوربین بشقابی به ارزش  320010دالر در
سال  3328منعقد و مضافاً اینکه دستگاه تحویل داده شد .طرفین همچنین قبول دارند که ارقام بسـتانکاری بایـد
در محاسبه منظور شود که با احتساب آن ،بقیه قیمت 20282/20 ،دالر است .دیوان داوری بر این نظـر اسـت کـه
مانده مزبور هنوز پرداخت نشده و دیبا باید آن را به 1ـ ام میدل ایست بپردازد.
 .33اولین دفاع دیبا این است که معامله به ریال محاسبه شده و میبایست به ریال پرداخت میشد .این ادعـا
با هیچ دلیل و مدرکی تأیید نشده و در واقع ،با مفاد صورتحساب که به دالر محاسبه شـده ،تعـارض دارد .در هـر
صورت ،سوابق نشان نمی دهد که دیبا هیچگاه پیشنهاد کرده باشد که قیمت را به ریال به خواهـان بپـردازد .دیبـا
مضافاً اظهار میدارد که به دلیل کنترلهای ارزی پس از انقالب ،وی نمی توانست قیمت را به دالر پرداخت کنـد.
این اظهار در حکم استناد به فورسماژور است ،لکن این امر را روشن نمیکند که دیبـا بـرای اقـدام بـه پرداخـت
صورتحسابی که در سال  3328صادر شده ،چرا تا پس از انقالب معطل کرده است .بهعـالوه ،دیبـا سـعی نکـرده
ثابت کند که شرایط فورسماژور ادعایی ،صرفاً اجرای تعهد را به تأخیر نینداخته ،بلکه به طور دائم پرداخت وجه را
غیرممکن و وی را از ایفای تعهد خود معذور ساخته است .بنابراین ،دفاعی بر مبنای نوع ارز معامله وجود ندارد.
 .30دفاع اصلی دیبا و مبنای یکی از ادعاهای متقابل وی این است که 1ـام میدل ایست ،حسب ادعا بعضـی
مواد شیمیایی الزم را برای دیبا ارسال نکرده است .دیوان معتقد است که دلیل و مدرکی در تأیید این اظهار ارائـه
نشده است .قرینه و نشانهای در پرونده نیست که نشان دهد فروش هرگونه ماده شیمیایی ،جزئی از قرارداد فروش
دوربین به دیبا بوده و دیبا هیچ دلیل و مدرکی در تأیید درخواستهای بعدی ادعـاییاش مبنـی بـر ارسـال چنـین
موادی ،ارائه نکرده است .بنابراین ،دفاع مزبور نیز مردود شناخته میشود و دیوان نتیجه مـیگیـرد کـه دیبـا مبلـغ

حکم شماره 848ـ481ـ8



191

 20282/20دالر بابت بقیه صورتحساب به خواهان بدهکار است.
 .31از آنچه که گذشت ،لزوماً این نتیجه حاصل میشود که ادعای متقابل خسارت بر مبنای قصور ادعایی در
تحویل مواد شیمیایی ،کالً غیرمستند بوده ،باید مردود شناخته شود .در مورد ادعای متقابل دوم بابت مالیـاتهـای
ادعایی نیز مدرک و مطلبی در تأیید آن ارائه نشده و لذا ادعای متقابل مزبور نیز باید مردود شمرده شود.
ج) ادعای پلیاکریل
 .3شرح ماوقع

 .37خوانده این ادعا ،پلیاکریل ،شرکت مختلطی بوده مرکب از یک شرکت امریکایی ،به نام ئی.آی .دوپن نمورز
اند کامپنی («دوپن») و بعضی مؤسسات ایرانی .دوپن قراردادی با پلیاکریل منعقد ساخته بود کـه بـه موجـب آن،
دوپن کاالهایی را برای پلیاکریل در ایاالت متحده تهیه میکرد .بین  01مردادماه  3102و پنجم خردادمـاه 3102
[ 34اوت  3322و  08مه  ]3323خواهان کاالهای مختلفی را از طریق دوپن به پلـیاکریـل فروخـت و  13فقـره
صورتحساب جمعاً به مبلغ  120322/33دالر بابت اقالم متفاوت صادر کرد .کلیه صورتحسابها حاوی عبارت «بـه
مبلغ حساب شرکت پلیاکریل ایران» میباشند و در کلیه آنها ،غیر از دو فقره ،نشانی پلیاکریـل بـرای دریافـت
صورتحساب «( C/O EI Du Pont de Nemoursتوسط ئی آی دوپن دو نمورز») در ویلمینگتن ،دلهور ذکـر
شده است .مضافاً اینکه در کلیه صورتحسابها ،زیر عنوان «گیرنده محموله» ،نام «شرکت پلیاکریل ایران» ذکر
و نشانیهایی در نورث برگن ،نیوجرزی ویا جامائیکا ،نیویورک به چشم میخورد .طرفین قبول دارند که هیچگونـه
وجهی بابت صورتحسابهای مزبور دریافت نشده است.
 .0موضع خواهان

 .31خواهان ادعا میکند که دوپن کارگزار خرید پلیاکریل بوده و لذا سفارشات دریافتی از وی ،قابل انتسـاب بـه
پلیاکریل و پرداخت صورتحسابهای صادره به نام وی ،به عهده پلیاکریل است .خواهان اظهار میدارد که دوپن
سفارشات خرید را با نامه ،تلکس یا تلفن انجام میداد و بعد از اینکه سفارش خریدی دریافت میشد ،پرفرما برای
کارگزار حمل و نقل پلیاکریل شنکرز اینترنشنال فورواردرز («شنکرز») طبق دستورات چـاپی پلـیاکریـل ارسـال
میگردید .پس از تأیید پرفرما ،سفارش به انبار شنکرز در نورث برگن ،نیوجرزی ،برای پلیاکریل ارسال مـیشـد و
متعاقباً صورتحسابها تنظیم و در این موارد نیز طبق دستور پلیاکریل ،جهت پرداخت برای دوپن ارسال میشد.
 .30طبق اظهار خواهان ،نه پلیاکریل ،نه دوپن و نه شنکرز ،هیچگاه به ترتیب حمل اعتراض نکرده و نگفتند
که هیچیک از اسناد ناقص بوده است و هیچیک از آنها نیز هرگز شکایت نکرد که در ازای سفارش خریـدی کـه
داده ،محموله را دریافت نکرده است .در پاسخ به دفاع پلیاکریل مبنی بر اینکه پارهای از اقالم ارسالی ،در ایـران
دریافت نشده ،خواهان استدالل میکند که چون شرایط حمل بر مبنای فوب بوده و در دستورات پلیاکریل تصریح
شده بود که پلیاکریل مسئول بیمه کاالها از ایاالت متحده به ایران است ،لذا خواهان با ارسال کاال برای نماینـده
حمل ،به طور کامل آن را تحویل داده است .مدارکی که خواهان بدانها استناد میکند از جمله عبارتند از :سـی و
نه فقره صورتحساب و دستورات حمل صادره برای کارگزاران حمل و در مورد هفت فقره صورتحساب کالً به مبلغ
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 10321/32دالر ،اسناد حمل مربوط خواهان اظهار میدارد که «چون این محموالت سالها پیش حمـل شـدهانـد،
بارنامه هوایی [یا دریایی] برای کلیه سفارشات واصله از پلیاکریل یا محمولههـای ارسـالی بـرای آن ،در بایگـانی
1ـام وجود ندارد» .مضافاً خواهان استدالل میکند که «طبق رویـههـای تجـاری اسـتاندارد 1ــ ام تـا کاالهـای
سفارشی برای حمل تحویل داده نشده و بارنامه [دریایی] یا هـوایی بـه قسـمت صـادرات 1ــ ام واصـل نگـردد،
صورتحساب برای مطالبه وجه تنظیم نمیشود» .خواهان استدالل میکند که چون با این ترتیب ،وی تعهدات خود
را انجام داده ،اینکه کاال در ایران به دست پلیاکریل رسیده یا نرسیده ،تأثیری در حق خواهان به دریافت وجه آن
ندارد .از آنجا که وجهی بابت صورتحسابها پرداخت نشده ،خواهان مبلغ  120322/33دالر از پلیاکریـل مطالبـه
میکند.
 .1موضع پلیاکریل

 .34پلیاکریل دفاعیاتی در مورد پرداخت صورتحساب اقامه کرده است .اوالً وی استدالل میکند که «تعدادی از
صورتحسابهای منضم به دادخواست هیچگاه توسط [پلیاکریل] دریافت نشده» و ضمناً «قسمت اعظـم اقـالم و
محصوالت ادعایی خواهان ،نهتنها توسط [پلیاکریل] دریافت نشده ،بلکه اصوال وارد ایران نشده است».
 .31عالوه بر این ،پلیاکریل استدالل میکند کـه گرچـه «دوپـن کـارگزار خریـد پلـیاکریـل» بـوده ،لکـن
«صالحیت ایجاد تعهد برای [پلیاکریل]» را نداشته و «خود دوپن طرف قـرارداد بـا فروشـندگان امریکـایی بـوده
است» .پلیاکریل همچنین میگوید که «دوپن فقط یک نماینده ساده بازرگانی پلیاکریـل نبـوده ،بلکـه مسـتقیماً
براساس نیازهای پلیاکریل کاالها را خریداری و وجوه آن را پرداخت میکـرده اسـت و از طـرف دیگـر ،در قبـال
پلیاکریل متعهد بوده است .اصوالً پلیاکریل علیرغم اینکه نامش در صورتحسابها ذکر میشده ،هـیچگـاه داد و
ستد مستقیمی با فروشندگان کاالها نداشته است و تنها با دوپن طرف تعهـد بـوده اسـت» .پلـیاکریـل همچنـین
استدالل میکند که خواهان همیشه قیمت کاالها را مستقیماً از دوپن دریافت میکرده و لذا اکنون حق نـدارد بـه
طور مستقیم ،به پلیاکریل مراجعه نماید .پلیاکریل میگوید «اساساً هـدف از تعهـدات سـنگین پذیرفتـه شـده در
قرارداد [یعنی قرارداد کارگزاری بین پلیاکریل و دوپن] ،متعهد نمودن دوپن در قبال فروشـندگان بـوده اسـت کـه
نتیجه آن ،برائت پلیاکریل از هرگونه تعهدی است» .لذا پلیاکریل استدالل میکنـد کـه هرگونـه ادعـایی بابـت
صورتحسابها بایستی مستقیماً علیه دوپن مطرح شود و نه علیه پلیاکریل.
 .7تصمیم دیوان

 .33همانطور که پلیاکریل تصدیق کرده ،از سوابق روشن است که دوپن بهعنوان کارگزار خرید کامالً شـناخته
شده پلیاکریل ،کاالهای مورد اشاره در صورتحساب های تسلیمی را سفارش داده است .دیوان داوری ،بـر مبنـای
صورتحسابها و توضیحات خواهان راجع به رویه تجاری عادی خود ،به ترتیبـی کـه از سفارشـات خریـد و سـایر
مدارک تسلیمی پیدا است ،متقاعد شده است که پلیاکریل کاالهای توصیف شده توسط خواهـان را سـفارش داده
است .همچنین به نظر می رسد که صورتحسابهای حاوی مبالغ الزمالتأدیه به طور صحیح برای دوپن صادر شده
است .دیوان داوری نمی تواند این استدالل پلیاکریل را بپذیرد که دوپن تنها طرف مسئول فروشهـا اسـت و نـه
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پلیاکریل .حتی از توضیحات خود پلیاکریل در مورد رابطهاش با دوپن روشن است که دوپـن بـهعنـوان کـارگزار
پلیاکریل ایاالت متحده عمل میکرده و صالحیت متعهد ساختن پلیاکریل را داشته است .گرچه قابل تصور است
که در بعضی اوضاع و احوال دوپن نیز میتوانسته مسئول شناخته شود ،با این حال ،بحثی نیست کـه پلـیاکریـل،
بهعنوان اصیل کامالً شناخته شده دوپن ،در درجه اول و مستقیماً مسئول است.
 .311دیوان مضافاً معتقد است که ادله تسلیمی ثابت مینماید که خواهان با تحویل کاالهای موضـوع هفـت
صورتحساب جمعاً به مبلغ  10321/32دالر طبق دستورات حمل پلیاکریل ،مسئولیتهای خود را ایفا کـرده اسـت.
راجع به سی و دو فقره صورتحساب باقیمانده ،نظر دیوان این است که خواهان ثابت ننموده که کاالهای موضـوع
این صورتحسابها واقعاً به کارگزار حمل تحویل داده شده است .با توجه به مراتب باال ،تصمیم دیوان ایـن اسـت
که پلیاکریل متعهد است جمع مبلغ هفت فقره صورتحساب ،یعنی  10321/32دالر را به خواهان پرداخت نمایـد و
در نتیجه ،سایر بخشهای این ادعا رد میشود.
چهارم) بهره و هزینهها
الف) بهره

 .313خواهان بابت کلیه مبالغ مورد حکم توسط دیوان ،بهرهای به نرخ  30درصد مطالبه مـیکنـد .بـا توجـه بـه
اینکه پرداخت بهره در قرارداد مقرر نشده است ،دیوان طبق اصول و موازین مقرر در حکـم شـماره 000ــ23ــ1
مورخ دوم اردیبهشتماه  00[ 3180آوریل  ]3328صادره در پرونده مککالو انـد کـامپنی اینـک .و وزارت پسـت،
تلگراف و تلفن مناسب می تواند نرخ بهره را  32درصد تعیین کند .بهره از تاریخهایی که ادعا بـه وجـود آمـده ،تـا
تاریخ ابالغ حکم به کارگزار امانی ،به شرح زیر ،محاسبه خواهد شد:
الف) ادعای آرمه
یک) نسبت به مبالغ متعلقه به موجب قرارداد ،یعنی مبلغ  4300020/82دالر ،بهره باید همـانطـور کـه خواهـان
تقاضا نموده از  04آذرماه  30[ 3102دسامبر  ]3323یعنی تاریخ پذیرش نهایی کار توسط آفا محاسبه شود.
دو) نسبت به مبلغ  8000334/82دالر مربوط به ضمانتنامه مصالح ،بهره باید از هشتم خردادماه  03[ 3102مه
 ]3322که عواید ضمانتنامه مصالح به آرمه پرداخت شد ،محاسبه گردد.
سه) نسبت به مبلغ ـ 220231/دالر مربوط به ضمانتنامه حسن انجام کار ،بهره بایـد از  04آذرمـاه 30[ 3102
دسامبر  ]3323که کارها پذیرفته شد و وجه ضمانتنامه میبایست آزاد میشد ،محاسبه گردد.
ب) ادعای دیبا :نسبت به رقم  20282/20دالر مانده پرداخت نشده صورتحساب ،بهـره بایـد از نهـم آبـانمـاه
 13[ 3100اکتبر  ،]3328یعنی یک ماه پس از صدور صورتحساب محاسبه شود.
ج) ادعای پلیاکریل :نسبت به رقم  10321/32دالر مانده پرداخت نشده صورتحسابهـای الزمالتأدیـه ،بهـره
بایـد از  33بهمــنمــاه  13[ 3102ژانویـه  ،]3323یعنـی سـی روز پـس از میـانگین تقریبـی تـاریخهــای صــدور
صورتحسابهای مورد بحث محاسبه شود.
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ب) هزینهها

 .310خواهان مدعی است که طبق قواعد دیوان ،محکومٌله حق دریافت هزینههای حقوقی و غیرحقوقی خـود را
دارد .خواهان مدارکی تسلیم نمـود ،حـاکی از آنکـه وی مبلـغ  8230343/02دالر بابـت حـقالوکالـه پرداختـه و
هزینههای دیگری نیز جمعاً به مبلغ  130322/00دالر متحمل شده است.
 .311دیوان داوری مالحظه میکند که خواهان مدعی است که دالیل ویژهای بـرای حـاکم شـناختن وی در
مورد هزینههای مورد مطالبه او در این پرونده ،وجود دارد .خواهان استدالل میکند که وی با شرکت در مـذاکرات
سه مورد مصالحهنامه که مورد تأیید مقامات ذیربط دولت ایران واقع نشد ،با حسننیت ،هزینههـای اضـافی قابـل
مالحظهای را متحمل شده است .بهعالوه ،خواهان ظاهراً مدعی است که خواندگان تعمداً و با سوءنیت کوشیدهاند
که جریان رسیدگی را دستخوش اطاله کنند تا پرداخت ادعاهای معتبر پرونده حاضر به تأخیر مواجه شود .خواهـان
در تأیید ادعای خود به نامه مورخ  34مهرماه [ 3180ششم اکتبر  ]3328اشاره میکند کـه توسـط «مـدیر سـابق
شرکت آرمه»« ،آقای هوشنگ ناهیدالمبارکه» امضا شده و خطاب به «آقای اشراق نماینده رابط ایـران در دیـوان
داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده ،الهه» است و به الیحه معارض خواهان ضمیمه گردیده است.
 .317خواهان ضمن اشاره به این نامه اظهار میدارد:
نامه مزبور در عین حال که هم از لحا ماهیت ادعای (مطروح علیه) آرمه و هم از لحا صالحیت دیـوان نسـبت
به آن ادعا ،با مواضع خواهان کامالً مطابقت دارد ،در رابطه با استدالالت خواهان راجع به موضوعات یادشده مطلقاً
ضرورتی ندارد و صرفاً برای رد این تظاهر مداوم خواندگان که در لوایح تسلیمی ایشـان بـهطـور ضـمنی مشـهود
است ،ارائه میشود؛ بدین مفهوم که دفاعیات ایشان در این دادرسی ،هدفی جز تأخیر در اجرای عـدالت و تحمیـل
هزینههای اضافی به خواهان نداشته و ندارد.
 .311دیوان داوری خاطرنشان میسازد که نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران ،هم در جلسه اسـتماع
و هم در الیحه معارضی که در دیوان به ثبت رساند ،به رسیدگی به این نامه در دیوان اعتراض کرده ،اظهار داشت
که آقای اشراق چنین نامهای را دریافت نکرده و صحت و اصالت آن را نیز انکار میکند.
 .310لکن دیوان داوری ادعای خواهان را مبنی بر اینکه خواندگان در دفاع در ایـن پرونـده مرتکـب اعمـال
نادرستی شدهاند ،قابل تأیید نمیداند .دیوان داوری معتقد است کـه نامـه مـورخ  34مهرمـاه [ 3180ششـم اکتبـر
 ]3328اظهارات خواهان را به ثبوت نمیرساند ،زیرا با انکار صریح صحت و سندیت آن توسط آقـای اشـراق ،بـه
ارزش اثباتی نامه خدشه وارد شده است.
 .314معذلک در اوضاع و احوال پرونده حاضر ،دیوان داوری مقتضی میداند که آرمه بـه پرداخـت ـ100222/
دالر امریکا بابت هزینههای داوری خواهان ملتزم گردد.
چهارم) حکم

 .311بنا به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حکم صادر میکند:
الف) خوانده ،شرکت ساختمانی آرمه متعهد است مبالغ زیر را به خواهان ،مینهسوتا ماینینگ اند منیوفکچرینگ
کورپوریشن بپردازد:
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 .3مبلغ چهارصد و دوازده هزار و پانصد و هشتاد و دو دالر و شصت و هفت سنت ( 4300020/82دالر امریکا)
به اضافه بهره ساده به نرخ  32درصد ( )%32در سال (بر مبنای  180روز) از تاریخ  04آذرمـاه  30[ 3102دسـامبر
 ]3323تا تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت محکومٌبه را از محل تضمینی به بانک امین بدهد.
 .0مبلغ ششصد و پنجاه و دو هزار و نهصـد و چهـارده دالر و شصـت سـنت ( 8000334/82دالر امریکـا) بـه
اضافه بهره ساده به نرخ ده درصد ( )%32در سال (بر مبنای  180روز) از تـاریخ هشـتم خردادمـاه  03[ 3102مـه
 ]3322تا تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت محکومٌبه را از محل حساب تضمینی به بانک امین بدهد.
 .1مبلغ هفتاد هزار و هفتصد و نود و سه ( )220231دالر امریکا به اضافه بهره ساده به نـرخ ده درصـد ()%32
در سال (بر مبنای  180روز) از تاریخ  04آذرماه  30[ 3102دسامبر  ]3323تا تاریخی کـه کـارگزار امـانی دسـتور
پرداخت محکومٌبه را از محل حساب تضمینی به بانک امین بدهد.
 .4مبلغ سی و پنج هزار (ـ )100222/دالر امریکا بابت هزینههای داوری.
بر این اساس ،ادعای تخییری مطروح علیه وزارت مسکن و شهرسازی مردود شناخته میشود.
ب) خوانده ،شرکت ابوالحسن دیبا و شرکا با مسئولیت محدود ،متعهد است مبلغ هشت هزار و شصت و هفـت
دالر و هفتاد و دو سنت ( 20282/20دالر امریکا) به اضافه بهره ساده به نرخ ده درصد ( )%32در سال (بـر مبنـای
 180روز) از تاریخ نهم آبانماه  13[ 3100اکتبر  ]3328تا تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت محکومٌبه را از
محل حساب تضمینی به بانک امین بدهد ،به خواهان ،مینهسوتا ماینینگ اند منیوفکچرینگ کورپوریشن بپردازد.
ج) خوانده ،شرکت پلیاکریل ایران متعهد است مبلغ سی هـزار و یـکصـد و هشـتاد و سـه دالر و ده سـنت
( )10321/32دالر امریکا به اضافه بهره ساده به نرخ ده درصد ( )%32در سـال (بـر مبنـای  180روز) از تـاریخ 33
بهمنماه  13[ 3102ژانویه  ]3323تا تاریخی که کارگزار امـانی دسـتور پرداخـت محکـومٌبـه را از محـل حسـاب
تضمینی به بانک امین بدهد ،به خواهان ،مینهسوتا ماینینگ اند منیوفکچرینگ کورپوریشن بپردازد.
د) کلیه تعهدات باال با پرداخت از محل حساب تضمینی مفتوح طبق بند  2بیانیه مورخ  33دیمـاه 33[ 3103
ژانویه  ]3323دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهند شد.
هـ) کلیه ادعاهای متقابل مردود شناخته میشوند.
بدینوسیله حکم حاضر جهت ابالغ به کارگزار امانی ،به ریاست دیوان داوری تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  04آذرماه  3100برابر با  31دسامبر 3314
میشل ویرالی ـ رئیس شعبه سه
چارلز ان .براوئر

با حکم کامالً موافقم ،هرچند ترجیح می دادم که دیوان با توجه بـه دالیـل ذیـل ،کـل هزینـههـای داوری مـورد
درخواست خواهان ،یعنی  3200234/20دالر را به نفع وی مورد حکم قرار میداد ،زیرا:
 .3خواهان در قسمت اعظم ادعاهایش حاکم شناخته شده است.
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 .0کلیه ادعاهای متقابل رد شدهاند.
 .1مضافاً اینکه این واقعیت که ادعاهای مطروح علیه خوانده ،شرکت ساختمانی آرمه سه بار به شرط تصویب
دولت جمهوری اسالمی ایران مصالحه شده و مورد موافقت قرار نگرفته ،مبین آن است که ادامه دفاعیات خوانـده
مزبور در این پرونده به قصد اطاله دادرسی بوده است .این واقعیت بهتفصیل در نامه مورخ دهم مهرمـاه 0[ 3180
اکتبر  ]3328آقای هوشنگ ناهیدالمبارکه که قبالً نیز دفاعیه و جوابیه نهایی شرکت مذکور را امضا کرده بود ،مورد
تأیید قرار گرفته است .نامه مزبور توسط مشاور خواهان دریافت گردیده ،ولی نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
که ظاهراً نامه بهعنوان او بوده ،دریافت آن را انکار کرده است.
به نام خدا
پرویز انصاری معین
نظر مخالف و موافق

پرونده شماره  151ـ شعبه سه
حکم شماره 813ـ151ـ8
خواهان :ریشارد نورافشان
خوانده :جمهوری اسالمی ایران 
به تاریخ 3100/30/34


حکم
اول) جریان رسیدگی

 .3در تاریخ  02دیماه 32] 3182ژانویه  [3320خواهان ،ریشارد نورافشان («خواهان») دادخواستی علیـه خوانـده،
جمهوری اسالمی ایران («ایران») تسلیم و طی آن مبلغ ـ 402300280/دالر امریکا 1بـهعنـوان غرامـت مصـادره
ادعایی عالیق وی در دو ملک واقع در طرشت ایران مطالبه کرد .در  31دیماه ] 3183سوم ژانویه  [3321ایران
الیحه دفاعیه خود را تسلیم نمود.
 .0در تاریخ هفتم تیرماه 02] 3184ژوئن  [3320دیوان داوری با اشاره به تصمیم دیوان عمـومی در پرونـده
«الف»] 32تصمیم شماره «الف»32ـ 10مورخ  32فروردینماه  3181برابر با ششم آوریل  3324دیوان عمـومی[
که در آن اعالم شده بود که «]دیوان[ صالحیت رسیدگی به دعاوی دارنـدگان تابعیـت مضـاعف (اتبـاع ایـران و
ایاالت متحده) علیه ایران را در مواردی دارد که تابعیت غالب و مؤثر خواهان طی دوره ذیربط ،یعنی از تاریخ ایجاد
ادعا تا 33ژانویه 03] 3323دیماه  [3103تابعیت ایاالت متحده بوده باشـد» ،بـه خواهـان دسـتور داد کـه کلیـه
مدارک و لوایح توجیهی را که مایل است دیوان در رابطه با تابعیت غالب و مؤثر خواهان مورد رسیدگی قرار دهـد،
تسلیم نماید .خواهان مدارک خود را در  30اسفندماه ] 3184ششم مارس  [3328تسلیم کرد.
 .1در تاریخ  01اسفندماه 34] 3184مـارس  [3328دیـوان داوری تـا تـاریخ  02خردادمـاه 32] 3180ژوئـن
 [3328به ایران مهلت داد کلیه مدارکی را که مایل است دیوان داوری درباره تابعیت خواهان مورد رسیدگی قـرار
دهد ،تسلیم نماید و پس از آنکه چندین بار بـا درخواسـت ایـران بـرای تمدیـد مهلـت موافقـت شـد و معـذلک
اظهاریهای دریافت نگردید ،طی دستور مورخ پنجم فروردین ماه  00] 3188مارس  [3322به طرفین اطـالع داده
شد که دیوان در نظر دارد طبق بند  1ماده  02قواعد خود ،براساس مدارکی که تا آن موقع در اختیار دارد ،اقدام به
شور درباره موضوعات صالحیتی پرونده حاضر نماید.
 .7در تاریخ هفتم بهمنماه  02] 3188ژانویه  [3322ایران «الیحه دفاعیهای درخصوص تابعیـت خواهـان»
تسلیم و طی آن اعالم کرد که خواهان در  03دیماه  33]3103ژانویه  [3323یعنی تاریخ ]رسمیت یافتن[ بیانیه
 .1خواهان بعداً مبلغ فوق را به  203320131/81دالر امریکا تغییر داد.
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حل و فصل دعاوی («بیانیه») ،منحصراً تبعه ایران بوده و بر این اساس ،حق ندارد علیه ایـران نـزد دیـوان اقامـه
دعوا نماید.
دوم) دالیل حکم

 .1خواهان اظهار میدارد که در تاریخ اول تیرماه  00] 3182ژوئن  [3323تابعیت ایاالت متحده را کسـب کـرده
است .بنابراین ،نامبرده در تاریخ  03دیماه  33] 3103ژانویه  [3323تبعه ایاالت متحده نبوده و ادعای وی طبق
الزام بند  0ماده هفت بیانیه ،ادعای یک تبعه ایاالت متحده نیست.
 .0در نتیجه ،دیوان داوری صالحیت رسیدگی به این ادعا را ندارد.
سوم) حکم

 .4بنا به مراتب پیشگفته ،دیوان داوری به شرح زیر حکم صادر میکند:
الف) بدینوسیله ادعای ریشارد نورافشان علیه جمهوری اسالمی ایران به دلیل فقد صالحیت رد میشود.
ب) هریک از طرفین باید هزینههای داوری مربوط به خود را تقبل نماید.
الهه ،به تاریخ  34اسفندماه  4 3100مارس 3311
میشل ویرالی ـ رئیس شعبه سه
به نام خدا
چارلز ان .براوئر

پرویز انصاری معین

پرونده شماره  120ـ شعبه سه
حکم شماره 811ـ120ـ8
خواهان :کیانوش جعفری
خوانده :جمهوری اسالمی ایران
به تاریخ 3100/30/34
حکم
اول) جریان رسیدگی

 .3در تاریخ  02دیماه  32] 3182ژانویه  [3320خواهان ،کیانوش جعفری («خواهان») ،دادخواستی علیه
خوانده ،جمهوری اسالمی ایران («ایران») تسلیم و طی آن مبلغ  0002202220222دالر امریکا بهعنوان غرامت
نقض ادعایی قرارداد به وسیله وزارت آموزش و پرورش و مصادره اموال شخصی و غیرمنقول وی در تهران،
ایران ،مطالبه کرد .در تاریخ هشتم مردادماه 12] 3183ژوییه  [3320ایران الیحه دفاعیه خود را تسلیم نمود.
 .0در تاریخ هفتم تیرماه  02]3184ژوئن  [3320دیوان داوری با اشاره به تصمیم دیـوان عمـومی در پرونـده
«الف»] 32تصمیم شماره «الف»32ـ 10مورخ  32فروردینماه  3181برابر با ششم آوریل 3324دیـوان عمـومی[
که در آن ،اعالم شده بود که]« :دیوان[ صالحیت رسیدگی به دعاوی دارندگان تابعیت مضـاعف (اتبـاع ایـران و
ایاالت متحده) علیه ایران را در مواردی دارد که تابعیت غالب و مؤثر خواهان طی دوره ذیربط ،یعنی از تاریخ ایجاد
ادعا تا  33ژانویه 03] 3323دیماه  [3103تابعیت ایاالت متحده بوده باشد» ،به خواهان دستور داد کلیه مدارک و
لوایح توجیهی را که مایل است دیوان در رابطه با تابعیت غالب و مؤثر خواهان مورد رسـیدگی قـرار دهـد ،تسـلیم
نماید .خواهان مدارک خود را در  02آذرماه  33 ] 3184دسامبر  [3320تسلیم کرد.
 .1در تاریخ  00دیماه  30] 3184ژانویه  [3328دیوان داوری تا 02اسـفندماه  33]3184مـارس  [3328بـه
ایران مهلت داد تا کلیه مدارکی را که مایل است دیوان درباره تابعیت خواهان مورد رسـیدگی قـرار دهـد ،تسـلیم
نماید و پس از آنکه چندین بار با درخواست ایران برای تمدید مهلت موافقت شد و معـذلک اظهاریـهای دریافـت
نگردید ،طی دستور مورخ 32بهمنماه ] 3180ششم فوریه  [3322به طرفین اطالع داده شـد کـه دیـوان در نظـر
دارد طبق بند  1ماده  02قواعد خود ،براساس مدارکی که در آن موقع نزد دیوان موجود است ،اقدام به شور درباره
موضوعات صالحیتی پرونده حاضر نماید.
 .7در تاریخ  03بهمنماه 32] 3188فوریه  [3322ایران «الیحـه دفاعیـهای درخصـوص تابعیـت خواهـان»
همراه با پارهای مدارک ،تسلیم و اعالم کـرد کـه خواهـان در 03دیمـاه 33] 3103ژانویـه  [3323یعنـی تـاریخ
[رسمیت یافتن] بیانیه حل و فصل دعاوی («بیانیه») منحصراً تبعه ایران بوده و بر این اساس ،حق اقامه دعوا نـزد
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دیوان ندارد.
دوم) دالیل حکم

 .1خواهان اظهار میدارد که در تاریخ  08اسفندماه  32] 3103مارس  [3323تابعیت ایاالت متحده را کسب
کرده است .بنابراین ،نامبرده در تاریخ  03دیماه  33] 3103ژانویه  [3323تبعه ایاالت متحده نبوده و ادعای وی
طبق الزام بند  0ماده هفت بیانیه ،ادعای یک تبعه ایاالت متحده نیست.
 .0در نتیجه ،دیوان داوری صالحیت رسیدگی به این ادعا را ندارد.
سوم) حکم

 .4بنا به مراتب پیشگفته ،دیوان داوری به شرح زیر حکم صادر میکند:
الف) بدینوسیله ادعای کیانوش جعفری علیه جمهوری اسالمی ایران به دلیل فقد صالحیت رد میشود.
ب) هریک از طرفین باید هزینه داوری مربوط به خود را تقبل نماید.
الهه ،به تاریخ  34اسفندماه  4] ،3100مارس [3311
میشل ویرالی ـ رئیس شعبه سه
به نام خدا
چارلز ان .براوئر

پرویز انصاری معین

پرونده شماره  111ـ شعبه سه
حکم شماره 810ـ111ـ8
خواهان :جاناتان اینزورث
خواندگان :جمهوری اسالمی ایران ،شرکت چکش ،کارخانجات صنعتی و تولیدی سـیپورکس بـا
مسئولیت محدود و شرکت گشتاور
به تاریخ 3100/30/34
حکم
یک) جریان رسیدگی

 .3در  02دیماه  32] 3182ژانویه  [3320خواهان ،جاناتان اینزورث ،بهعنوان مالک پترو اینترنشنال کورپوریشـن
(«پترو») ،شرکت چکش («چکش») ،شرکت سیپورکس («سیپورکس») و شرکت گشتاور («گشتاور») دادخواستی
علیه خوانده ،جمهوری اسالمی ایران («ایران») تسلیم نمود .در دادخواست ادعـا شـده اسـت کـه ایـران تعـدادی
قرارداد منعقده با چکش ،سیپورکس و گشتاور را نقض و از عالیق مالکانه خواهان در آن شرکتها سلب مالکیـت
نموده است .موارد نقض و سلب مالکیت ادعایی تنها به چکش ،سیپورکس و گشتاور مربوط اسـت و بـه پتـرو یـا
جاناتان اینزورث ارتباطی ندارد .لکن خواهان اظهار میدارد که در تاریخ ضبط ،وی مالک شرکتهـای فـوقالـذکر
بود و آن شرکتها در  08فروردین  30] 3103آوریـل  [3322حقـوق خـود را در ادعـا بـه پتـرو ،یکـی دیگـر از
شرکتهای خواهان ،واگذار کردند .خواهان مبلغ  3022400010222دالر بهعنوان غرامت مطالبه میکند.
 .0در  02دیماه  32] 3183ژانویه  [3321دیوان ضمن صدور دستوری از خواهان خواست که ادعای خود را
طبق ماده  32قواعد دیوان اصالح کند.
 .1در  34شهریورماه ] 3180پنجم سـپتامبر  [3321خواهـان مـدرکی تسـلیم کـرد کـه خـود ،آن را مکمـل
دادخواست طبق دستور دیوان قلمداد میکرد .نظر به اینکه این «مکمل دادخواست» عینـاً رونوشـت دادخواسـت
اصلی بود ،دیوان در  38آبانماه ] 3180هفتم نوامبر  [3321به خواهان اطالع داد کـه ایـن اظهاریـه منطبـق بـا
دستور قبلی دیوان نیست و مجدداً به نامبرده دستور داد که دادخواست خود را اصالح کند.
خواهان پیرو دستور مزبور« ،اصالحیه دادخواست» خود را در نهم آذرماه  12] 3180نـوامبر  [3321بـه ثبـت
رساند و در آن اظهار داشت که چکش ،سیپورکس و گشتاور در  08فروردینمـاه  30] 3103آوریـل  [3322کلیـه
حقوق و عالیق خود را در ادعا ،به پترو ،یکی دیگر از شرکتهای خواهان ،واگذار کردهانـد .خواهـان همچنـین از
شرکت چکش («چکش ایران») و کارخانجات صنعتی و تولیدی سیپورکس ،با مسئولیت محدود (سیپورکس ایران)
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بهعنوان خواندگان دیگر این پرونده نام برد.
 .7در هفتم بهمنماه  02] 3180ژانویه  [3324دیوان به خواندگان دستور داد دفاعیهای تسلیم نمایند و در 01
و  02مهرماه  30] 3181و  33اکتبر  [3324سیپورکس ایران و چکش ایران لوایح دفاعیه خود را تسلیم کردند.
 .1در  31اسفندماه ] 3181چهارم مارس  [3320خواهان به استدالالتی که خواندگان در لوایح دفاعیـه خـود
راجع به صالحیت مطرح کرده بودند ،پاسخ داد.
 .0در اول و  01اسفند  3181و  13خردادماه و دهم تیرماه  02] 3184فوریـه 34 ،مـارس و  03ژوئـن و اول
ژوییه  [3320خواهان چند تقاضای مختلف تسلیم نمود و در عنوان آنها ،نام شرکت گشتاور («گشتاور ایران») را
بهعنوان خوانده این پرونده افزود.
 .4در  33شهریور و  38آبانماه ] 3184دهم سپتامبر و هفتم نـوامبر  [3320سـیپورکس ایـران در پاسـخ بـه
درخواست خواهان ،دو الیحه توجیهی و مدارک دیگری تسلیم نمود.
 .1در  32مهرماه  ] 3180دهم اکتبر  [3328خواهان درخواستی تسلیم و عنوان کرد کـه «لطفـاً ادعـای مـرا
مسترد نمایید» .دیوان متعاقباً به طرفین اطالع داد که قصد دارد پرونده را مختومه نماید ،مگر آنکه خوانـدگان تـا
 30آبان ] 3180ششم نوامبر  [3328دالیل موجهی در مخالفت با این امر اقامه نمایند .خواندگان در  34آبـانمـاه
] 3180پنجم نوامبر  [3328به دیوان اطالع دادند که با استرداد دعـوا مخـالف نیسـتند؛ ولـی در  31آبـان 3180
]چهارم نوامبر  [3328خواهان طی «اطالعیه اصالحی» خود از دیوان درخواست کـرد کـه «دعـاوی مربـوط بـه
چکش ،سیپورکس و گشتاور مسترد شود ،ولی ادعای جاناتان اینزورث و شرکت متعلق به وی ،یعنی پترو ،به قوت
خود باقی بماند» .در  02و  08آبان  33] 3188و  32نوامبر  [3322ایران به درخواست خواهان اعتراض کرد.
 .3در  00دیماه  30 ] 3188ژانویه  [3322دیوان با صدور دستوری ،با درخواست خواهان موافقت و طبق بند
 0ماده  14قواعد خود ،پرونده را تا حدودی که به چکش و سیپورکس و گشتاور مربـوط مـیشـد ،مختومـه نمـود.
دیوان در دستور خود خاطرنشان کرد که بدین ترتیب ،آنچه که برای رسیدگی باقی میماند ،ادعاهای نقض قرارداد
و سلب مالکیتی است که به دنبال واگذاری ادعایی این دعاوی به پترو صورت گرفته است.
عالوه بر آن ،دیوان به طرفین اطالع داد که قصد دارد درباره سایر موضوعات مطروح براساس مـدارک کتبـی
موجود نزد خود تصمیم گیرد و مسائلی را در رابطه با تاریخهای ضبط ادعایی و موارد نقض قـرارداد مـورد ادعـای
خواهان برای طرفین مشخص کرد و با توجه به آن موضوعات ،به آن اجازه داد که تـا  01بهمـنمـاه 30] 3188
فوریه  [3322نظرات و مدارک نهایی خود را که مایلند دیوان مورد بررسی قرار دهد ،تسلیم نمایند.
 .31در  33و  03بهمنماه ] 3188هشتم و دهم فوریه  [3322خواهان دو نامه تسلیم و طی آنها اعالم کرد
که تاریخهای مصادره در نظر مخالف قاضی ثانی نسبت به حکـم شـماره 03ــ310ــ 1مـورخ  02دیمـاه 3183
]32ژانـــویه  [3321صادره در پرونده رکسنـــورد اینکورپوریتد و جمهوری اسالمی ایـــران ] که در 2 Iran-
 U.S. C.T.R. 6نیز به طبع رسیده] ،مندرج است و مضافاً اینکه شرکتها بعد از واگذاری آنهـا بـه خواهـان،
توسط ایران ملی شدند .در  01بهمنماه  30] 3188فوریه  [3322خواندگان دو الیحه در پاسخ به دسـتور دیـوان
تسلیم و از دیوان درخواست کردند که «ادعای واهی خواهان را مردود اعالم و پرونده را مختومه نماید».
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دو ) دالیل حکم

 .33همانطور که قبالً در دستور مورخ  00دیمـاه  30] 3188ژانویـه  [3322دیـوان درج گردیـده ،خواهـان در
مراحل مختلف داوری حاضر ،واقعیات و تاریخهای مربوط به مصادره ادعایی چکش ،سیپورکس و گشـتاور توسـط
ایران را به سه صورت مختلف بیان کرده است .دیوان طی آن دستور ،تردیدهای خود را در مورد ایـن اظهـارات و
ادعاهای نسبتاً ضد و نقیض ابراز کرد و مسائلی را که هریک از این سه رشته واقعیات و تاریخهای ادعایی به نظـر
دیوان ایجاد میکند ،متذکر گردید .خواهان طی پاسخهای خود به این دستور که در  33و  03بهمن ] 3188هشتم
و دهم فوریه  [3322به ثبت رسید ،صرفاً واقعیاتی را که قبالً مدعی شده بود ،تکرار نمود ،بدون آنکه هیچ توضیح
یا مدرک دیگری درباره اظهارات و ادعاهای خود به دیوان ارائه بدهد .اجماالً اینکه این لوایح تردیدهای دیـوان را
نسبت به ادعا ،به صورتی که در دستور مورخ  00دیماه ] 30ژانویه[ دیوان ابراز گردیده ،بههیچوجه برطرف نکرده
است .بنابراین ،دیوان باید سه رشته اظهارات و ادعاهای جداگانه موجود در پرونده حاضر را مجـدداً مـورد بررسـی
قرار دهد.
الف) ادعای سلب مالکیت
 .3ادعاهای مندرج در دادخواست و شهادتنامههای منضم بدان

 .30خواهان ادعا میکند که چکش ،سیپورکس و گشتاور («شرکتهای امریکایی») تبعه ایاالت متحدهاند .طبـق
شهادتنامههای حسن هاشمی که خود را «پناهنده ایرانی» معرفی کرد و شهادتنامههـای وی پیوسـت دادخواسـت
است ،وی قبل از تشکیل شرکتهای امریکایی ،مالک سه شرکت ایرانی چکش ایران ،سیپورکس ایران و گشتاور
ایران بوده است .خواهان همچنین ادعا میکند که با تشکیل شرکتهای امریکایی در تاریخ  00فروردینماه 3103
] 34آوریل  ،[3322آقای حسن هاشمی کلیه حقوق ،عناوین ،اموال و دارایی خود در این شرکتهای ایرانی را بـه
شرکتهای امریکایی خواهان که دارای همان اسامی بودند ،واگذار نمود.
 .31ولی آقای حسن هاشمی در شهادتنامههای خود همچنین ادعا میکند که شرکتهای ایرانی وی قبـل از
واگذاری آنها به شرکتهای امریکایی ،در انجام فعالیتهای تجاری خود ،در جریان انقالب اسالمی با مشکالتی
روبه رو شدند و در واقع ،نامبرده صراحتاً اظهار میدارد که داراییهای آن شرکتها در تاریخی قبل از  02خردادماه
32] 3102ژوئن « [3323توسط شورای انقالب مصادره شد» .علیمحمودی ،مدیرعامل موقت منصوب دولـت در
«گزارش» مورخ  08آذرماه 32] 3102دسامبر  [3323خود ،تحت عنوان «اقداماتی که طی مأموریـت در شـرکت
چکش» انجام داده و گزارش مزبور پیوست شهادتنامهها است ،در واقع به شرح مـدیریت خـود در ایـن شـرکت از
تاریخ  30مردادماه ] 3102ششم اوت  [3323لغایت تاریخ گزارش میپردازد .فیالواقع ،خواهان نیز در دادخواسـت
خود به انتصاب علیمحمودی در چکش ایران و شخصی به نام آقای اهری در سیپورکس ایران بهعنـوان مـدیران
عامل جدید اشاره و ادعا کرده که هر دو شرکت در سال  3323در کنترل ایران بودند.
 .37طبق این واقعیات مورد ادعا ،سلب مالکیت ادعایی مـدتهـا قبـل از واگـذاری شـرکتهـای ایرانـی بـه
شرکتهای امریکایی رخ داده است .در نتیجه ،ادعا طبق الزام بند  0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،به طـور
مستمر متعلق به اتباع ایاالت متحده نبوده است.
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 .0ادعاهای مندرج در دادخواست اصالحی

 .31خواهان در «دادخواست اصالحی» اظهار میدارد که چکش در  02شهریورماه  32] 3182سپتامبر  [3323و
سیپورکس در  02و  12بهمن  38] 3103و  33فوریه  [3323مصادره شدند .طبق این واقعیات مورد ادعا ،ادعـای
سلب مالکیت نسبت به آن واحدها ،بعد از مهلت صالحیتی  03دیمـاه  33] 3103ژانویـه  [3323ایجـاد شـده و
بنابراین ،از حیطه صالحیت دیوان خارج است.
 .1ادعاهای مندرج در الیحه مورخ  31اسفندماه ] 3101چهارم مارس [3311

 .30خواهان در الیحهای که در  31اسفندماه ] 3181چهارم مارس  [3320ثبت نموده ،اظهـار داشـته اسـت کـه
ایران در  03اردیبهشتماه  33] 3103مه  ،[3322یعنـی در تـاریخی کـه «الیحـه قـانونی اداره و تملـک سـهام
شرکتها و مؤسسات پیمانکاری و مهندسی مشاور» در ایران تصویب شد ،شرکتهای وی را ملـی کـرد .در ایـن
الیحه ذکر شده است که ایران قصد دارد شرکتهایی را که صاحبان آنها «بهطور غیرعادالنه بـه منـافع سرشـار
دست یافته» و پس از انقالب کشور را ترک کردهاند ،مصادره نماید.
طبق اظهار خواهان« ،الیحه قانونی تعیین حدود وظایف و اختیارات مدیر یا مدیران موقـت» ،مصـوب پـنجم
شهریورماه  02] 3103اوت  [3322عمالً از شرکتها سلب مالکیت کرد؛ ولی در این الیحه صرفاً ذکر شده اسـت
که مدیران موقت تعیین شده توسط ایران از اختیارات کامل برخوردار خواهند بود.
 .34دیوان مالحظه میکند که در هیچیک از لوایح قانونی فوق مشخصاً اشاره به شـرکتهـای مـورد بحـث
نشده است و بنابراین ،خواهان مدارک کافی برای اثبات این سومین رشته از اظهارات و ادعاهای خود ارائـه نـداده
است .در نتیجه ،خواهان ثابت نکرده است که سلب مالکیت از اموال وی ،ظرف مدت مشمول صالحیت دیوان بـه
وقوع پیوسته است.
ب) ادعای نقض قرارداد

 .31ادعای نقض قرارداد مبتنی بر قراردادهای ساختمانی است که قبالً بین ایران و شرکتهای ایرانی فوقالـذکر
منعقد شده بود .خواهان اظهار میدارد که این موارد نقض قرارداد ،بعد از واگذاری داراییهای شرکتهـای ایرانـی
به شرکتهای امریکایی وی رخ داد ،ولی مدرکی در مورد این ادعا به دیوان ارائه نمیکند .بالعکس ،در شـهادتنامه
آقای هاشمی که خواهان تسلیم نموده ،قید شده است که موارد نقض ادعایی در زمان انقالب ایران در اوایل سال
 3323صورت گرفت .بدین ترتیب ،ادعاهای نقض قرارداد نیز خارج از حیطه صالحیت دیوان قرار دارنـد ،زیـرا بـه
طور مستمر متعلق به خواهان نبودهاند.
 .33بهطور خالصه ،دیوان نتیجه میگیرد که چون خواهان ادله کافی در این مورد ارائه نداده است که مـوارد
نقض قرارداد و سلب مالکیت ادعایی ،طی دوره مشمول صالحیت دیوان به وقوع پیوسـته ،لـذا ادعـا بایـد مـردود
اعالم شود.
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سه) هزینهها

 .01دیوان بر این نظر است که تحت اوضاع و احوال پرونده حاضر ،هریـک از طـرفین بایـد هزینـههـای داوری
مربوط به خود را تقبل نماید.
چهار) حکم

 .03با توجه به مراتب پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حکم میدهد:
الف) به دالیل صالحیتی مندرج در فوق ،ادعا مردود شناخته میشود.
ب) هریک از طرفین باید هزینههای داوری مربوط به خود را متقبل شود.
الهه ،به تاریخ  34اسفندماه  3100برابر با  4مارس 3311
میشل ویرالی ـ رئیس شعبه سه
به نام خدا
چارلز ان .براوئر

پرویز انصاری معین

پرونده شماره  135ـ شعبه سه
حکم شماره 815ـ135ـ8
خواهان :اینترنشنال اور اند فرتیالیزر کورپوریشن ،اینتر اور کورپوریشن عربستان سعودی و اینتر
اور تریدینگ لیمیتد
خواندگان :شرکت شیمیایی رازی با مسئولیت محدود (سابقاً شرکت شیمیایی شاهپور با مسئولیت
محدود) ،شرکت بازرگانی دولتی ایران ،شرکت ملی پتروشیمی و شـرکت سـهامی پخـش کـود
شیمیایی
به تاریخ 3100/30/31
حکم
اول) جریان رسیدگی

در تــاریخ  02دیمــاه  32] 3182ژانویــه  [3320خواهــانهــا ،اینترنشــنال اور انــد فرتیالیــزر کورپوریشــن
(«آی.او.اف.سی») اینتر اور کورپوریشن عربستان سعودی («اینتر اور.اس.ا») و اینتر اور تریدینگ لیمیتد (اینتـر اور
تریدینگ) (مجتمعاً «خواهانها») دادخواسـتی در دیـوان ثبـت و ضـمن آن تقاضـا کردنـد کـه حکمـی بـه مبلـغ
 302230824/48دالر امریکا صادر شود .حسب ادعا ،خواهانها مبلغ مزبور را به موجب چهار فقره قراردادی که بـا
شرکت شیمیایی رازی با مسئولیت محدود (سابقاً شرکت شیمیایی شاهپور با مسئولیت محدود) («رازی») ،شـرکت
بازرگانی دولتی ایران («بازرگانی دولتی») ،شرکت ملی پتروشیمی ایران («پتروشیمی») و شرکت سـهامی پخـش
کود شیمیایی («کود شیمیایی») (مجتمعاً «خواندگان») منعقد کرده بودند ،طلبکار میباشـند .در  02دیمـاه 3183
]دهم ژانویه  [3321رازی ،بازرگانی دولتی و کود شیمیایی لوایح دفاعیه ]خود را[ به ثبت رساندند .رازی در الیحه
دفاعیه خود ادعای متقابلی هم به مبلغ  302320231/30دالر علیهآی.او.اف.سـی اقامـه نمـود .خوانـده پتروشـیمی
الیحه دفاعیهای ثبت نکرد؛ ولی در الیحه دفاعیه رازی به ادعاهای مطروحه علیه پتروشیمی نیز پاسـخ داده شـده
است.
 .0در دوم اسفندماه  03] 3183فوریه  [3321خواهانها جوابیهای به ثبت رساندند .بازرگانی دولتی پاسخ خود
]به جوابیه خواهانها[ را در تاریخ  13مردادمـاه  00] 3181اوت  [3324و رازی و پتروشـیمی در  03شـهریورماه
 30] 3181سپتامبر  [3324و کود شیمیایی در  00شهریورماه 31] 3181سپتامبر  [3324تسلیم کردند.
 .1بازرگانی دولتی در پاسخ خود ]به جوابیه خواهان[ از دیـوان تقاضـا نمـود کـه «در مـورد تفکیـک مسـأله
صالحیت از ماهیت دعوا تصمیمی اتخاذ نماید» .در پنجم مهرماه  02] 3181سپتامبر  [3324دیوان از خواهانهـا
خواست که راجع به تقاضای بازرگانی دولتی اظهارنظر کنند .خواهانها در هشتم آبانماه  12] 3181اکتبر [3324
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پاسخ دادند نسبت به اینکه اول به موضوعات صالحیتی رسیدگی شود ،اعتراضی ندارند .از این رو ،دیوان در دهم
آبانماه ] 3181اول نوامبر  [3324به طرفین دستور داد که راجع به «کلیه جنبههـای صـالحیت مربـوط بـه ایـن
پرونده» لوایحی تسلیم نمایند .خواهانها الیحه خود در مورد موضوعات صالحیتی را در  32دیماه ] 3181هفـتم
ژانویه  [3320به ثبت رساندند .لوایح کود شیمیایی و بازرگانی دولتی ،به ترتیب در  30اردیبهشتمـاه  ] 3184دوم
مه  [3320و نهم مردادماه  13 ] 3184ژوییه  [3320تسلیم گردید.
در  33شهریورماه  ] 3184دوم سپتامبر  [3320رازی و پتروشیمی اظهار داشتند که «نیازی به ثبت یادداشـت
جداگانهای در مورد موضوعات صالحیتی ندارند».
 .7در  00شــهریورماه  38 ] 3184ســپتامبر  [3320دی ـوان داوری بــه طــرفین اطــالع داد کـه در نظــر دارد
«براساس مدارکی که طرفین تا به حال تسلیم نمودهاند ،راجع به موضوعات صالحیتی این پرونده تصمیم گیرد» و
از طرفین دعوت کرد در مورد صالحیت دیوان نسبت به این پرونده لوایحی توجیهی نهایی خود را تسـلیم نماینـد.
خواهانها در نهم آبانماه  13] 3184اکتبر  [3320و بازرگانی دولتی در  32بهمنماه ] 3184هفتم فوریـه [3328
لوایح خواسته شده را به ثبت رساندند.
دوم) صالحیت

 .1آی.او.اف.سی ،اینتر اور.اس.ا .و اینتر اور تریدینگ ،همگی در دادخواست بهعنوان خواهـانهـای ایـن پرونـده
نامیده شدهاند .موضوعات مربوط به وضعیت آنها در زیر مورد بحث قرار گرفته است.
 .3آی.او.اف.سی

 .0خواهانها اظهار میدارند کهآی.او.اف.سی طبق تعریف ماده هفت بیانیه حـل و فصـل دعـاوی تبعـه ایـاالت
متحده است و بهویژه ادعا مینمایند که شرکت مزبور یک شرکت امریکایی است که به اشخاص حقیقی که تبعـه
ایاالت متحده هستند ،تعلق دارد.
خواهانها در تأیید ادعای خود «گواهی حسنشهرتی» را که مسئول امور خارجه ایالـت دلـهور صـادر نمـوده،
تسلیم کردهاند که در آن گواهی شده که آی.او.اف.سی طبق قوانین ایالـت دلـهور تأسـیس یافتـه و در تـاریخ 03
آبانماه  02] 3181نوامبر  [3324دایر و از حسنشهرت برخوردار بوده است .آی.او.اف.سی اظهار داشته است کـه
وی از طریق شرکتهای تابعه متعددی که آنها نیز در ایاالت متحده تشکیل یافته و تماماً متعلق بـه آکسـیدنتال
پترولیوم کورپوریشن («آکسیدنتال») هستند ،تماماً متعلق به شرکت اخیرالذکر است .خواهانها گواهینامهای را که
مسئول امور خارجه ایالت کالیفرنیا صادر کرده ،تسلیم نمودهاند که حاکی است آکسیدنتال در تـاریخ  02مـه 3302
طبق قوانین ایالت کالیفرنیا در آن ایالت تأسیس یافته و در تاریخ  03آبانماه  02] 3181نـوامبر  [3324دایـر و از
حسنشهرت برخوردار بوده است.
بهعالوه ،خواهانها سوگندنامه آقای پی .سی .هبنر ،نایب رئـیس امـور اجرایـی و دبیـر اکسـیدنتال را تسـلیم
کردهاند که حاکی از آن است که طبق فهرستهای اسامی سهامداران ،مـورخ ششـم دیمـاه  02] 3100دسـامبر
 [3328و  13اردیبهشتماه  03 ] 3182مه  32/3 ،[3323درصد سهام با حق رأی آکسیدنتال به سهامدارانی تعلق
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داشته است که اسامی آنها در دفاتر شرکت ثبت شده و دارای نشانی [پستی] در ایاالت متحده بودهاند.
 .4بازرگانی دولتی در پاسخ استدالل میکنـد کـه گـواهی تسـلیمی خواهـانهـا تابعیـت امریکـایی اکثریـت
سهامداران آی.او.اف.سی را به قدر کافی اثبات نمیکند و رابطه آی.او.اف.سی با آکسیدنتال ثابت نشده است.
 .1دیوان داوری بر این نظر است که حتی اگر تابعیت امریکایی آکسیدنتال به نحو مقتضـی هـم ثابـت شـده
باشد ،باز مدارک تسلیمی خواهانها مالکیت آکسیدنتال بر آی.او.اف.سی از طریق رشته ادعایی شرکتهـای تابعـه
مندرج در این اسناد را ،طبق تعریفی که از تابعیت ایاالت متحده در بند  3ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی بـه
عمل آمده است ،ثابت نمیکند.
 .3دیوان در رسیدن به چنین نتیجهای این واقعیت را از نظر دور نداشته است که به علت مشکالت خاصی که
موضوع اثبات تابعیت شرکتی که سهام آن به طور وسیع در دست عامه است ،به وجـود مـیآورد ،دیـوان در مـورد
دالیل الزم برای اثبات تابعیت روش انعطافپذیری اتخاذ نموده است .دیوان در رابطه با الزامات مربوط به دالیـل
اثبات تابعیت امریکایی شرکتهای سهامی عام ،رهنمودهایی که صرفاً ارزش شاخص را دارد ،صـادر نمـوده تـا از
لحا عملی در حل مسأله تابعیت به طرفین کمک کند (رجوع شود به :دستور مورخ  03آذرماه  02] 3183دسامبر
 [3320صادره در پرونده شماره  ،18فلکسی وانلیسینگ اینک .و جمهوری اسالمی ایران که درC.T.R 455
 1 Iran-U.Sنیز چاپ شده است و دستور مورخ اول بهمنماه  03] 3183ژانویه  [3321صادره در پرونده شماره
 34جنرال موتورز کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایران که در  3 Iran-U.S. C.T.R. 1نیز چاپ شده اسـت).
در واقع ،خواهانها در اثبات تابعیت آکسیدنتال رهنمودهای یادشده را طبق انتظارات دیوان رعایت کردهاند.
 .31معهذا دالیل الزم جهت اثبات اینکه شرکتی تماماً متعلق به شرکت دیگری است یا خیر ،مطلبی کـامالً
متفاوت است .در اینگونه موارد خواهانها اسنادی در اختیار دارند که رسماً در مؤسسات دولتی به ثبت رسیده و یا
اینکه حسابداران رسمی مستقلی ]آنها را[ صادر کردهاند که میتواند دلیل قاطعی به شمار رود .عـالوه بـر ایـن،
حداقل در مورد شرکتهای تابعه امریکایی ،اسناد دیگری که همگان به آنها دسترسی دارند و مآخذی که چنـین
مالکیتی در آن ثبت شده نیز قابل دسترسی است .بنابراین ،اعمـال ضـابطه قابـل انعطـافی کـه در مـورد تابعیـت
شرکتهای سهامی عام به کار میرود ،در این مورد قابل توجیه نیست .قراین غیرمستقیم و غیرقابل اطمینان مانند
وجود اسم افرادی با همان نام و نشانی در اسناد مربوط به چند شرکت برای اثبات اینکه برخی از این شـرکتهـا
کالً متعلق به شرکتهای دیگر است ،کافی نیست .در نبود هیچگونه دلیل و مدرک مربوط به مالکیت سهام بعضی
از شرکتهای مذکور در رشته ادعایی مالکیت انحصاری که از آکسیدنتال تا آی.او.اف.سی ادامه یابد ،دیوان داوری
نمیتواند نتیجه بگیرد که تابعیت آی.او.اف.سی که بنا به اظهار خواهانها ،به این رشته بسـته اسـت ،ثابـت شـده
است .عالوه بر این ،تا آنجا که ادعای آی.او.اف.سـی ،ادعـای غیرمسـتقیم اینتـر اور.اس.ا و اینتـر اور تریـدینگ
میباشد ،خواهانها به نحوی که دیـوان را قـانع کنـد ،ثابـت ننمـودهانـد کـه شـرکتهـای مزبـور تمامـاً متعلـق
بهآی.او.اف.سی میباشند .در مورد این دو موضوع حساس ،صرف عدم ارائه دلیل و مـدرکی توسـط خوانـدگان در
تأیید اظهارات خود دایر بر رد ادعاهای خواهانها ،برای نهادن بـار اثبـات ]بـر دوش خوانـدگان[ و معـافکـردن
خواهانها از وظیفه اثبات ادعاهایشان کافی نیست .در نتیجه ،براساس سوابق موجود در دیوان و به موجب بند 3
ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،دیوان نسبت به ادعای آی.او.اف.سی فاقد صالحیت است.
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 .0اینتر اور.اس.او اینتر اور تریدینگ

 .33در دادخواست ،اینتر اور.اس.ا و اینتر اور تریدینگ بهعنوان خواهان معرفی شدهاند؛ ولی آنها اظهار میدارنـد
که چنانچه دیوان نظر دهد که نسبت به دعاوی مطروحه آنها صالحیت ندارد ،آی.او.اف.سی به موجب بند  0ماده
هفت بیانیه حل و فصل دعاوی حق خواهد داشت همان ادعاها را به طـور غیرمسـتقیم از جانـب اینتـر اور.اس.ا و
اینتر اورتریدینگ اقامه نماید.
 .30مدارک تسلیمی خواهانها ثابت میکند که اینتـر اور.اس.ا و اینتـر اور تریـدینگ شـرکتهـای لیبریـابی
هستند .بنابراین ،روشن است که اینتر اور.اس.ا و اینتر اور تریدینگ خواهان مناسب در دیوان نمیباشند .به دالیل
مندرج در بند  32باال ،آی.او.اف.سی اهلیت طرح غیرمستقیم ادعاهایی را که ]آن دو شـرکت[ بـه دیـوان تسـلیم
کردهاند ،ندارد.
 .31با توجه به این نتیجهگیریها دیوان لزومی نمیبیند که بـه سـایر موضـوعات صـالحیتی کـه خوانـدگان
عنوان کردهاند ،بپردازد.
 .1ادعاهای متقابل

 .37با توجه به اینکه دیوان فاقد صالحیت رسیدگی به ادعاهای مطروح در این پرونده است ،نتیجتـاً صـالحیت
رسیدگی نسبت به ادعاهای متقابل را نیز ندارد.
سوم) حکم

 .31به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حکم صادر میکند:
الف) بدینوسیله ادعاهای اینترنشنال اور اند فرتیالیزر کورپوریشن ،اینتر اور کورپوریشن عربسـتان سـعودی و
اینتر اور تریدینگ لیمیتد ،به علت عدم صالحیت رد میشود.
ب) در نتیجه ،ادعای متقابل شرکت شیمیایی رازی با مسئولیت محدود ]نیز[ رد میشود.
ج) هر طرف باید هزینههای داوری مربوط به خود را تقبل نماید.
الهه ،به تاریخ  31اسفندماه  3100برابر با  1مارس 3311
میشل ویرالی ـ رئیس شعبه سه
چارلز ان .براوئر

به نام خدا

نظر مخالف

پرویز انصاری معین

پرونده شماره  851ـ شعبه یک
حکم شماره 812ـ851ـ5
خواهان :بندون دروسی اینترنشنال
خوانده :دولت جمهوری اسالمی ایران
به تاریخ 3100/30/03
حکم
حاضران

از جانب خواهان :آقای ام .سیلورمن ،آقای ام .کالدفلتر ،وکالی خواهان
از جانب خوانده :آقای محمد کریم اشراق ،نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران
دکتر علیاکبر ریاضی ،مشاور حقوقی نماینده رابط ،آقای حسن غالمی ،دسـتیار نماینـده رابـط ،آقـای منیرالـدین
حجتی امامی ،مشاور حقوقی وزارت دفاع ،آقای هوشنگ سریان ،نماینده نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران
سایر حاضران :آقای ام .اف .رابوین ،قائممقام نماینده رابط ایاالت متحده امریکا
اول) پیشگفتار

خواسته دعوای حاضر بدواً مبتنی بر حکم صادره از اتاق بازرگانی بینالمللی («اتـاق بازرگـانی») بـود .بعـداً چـون
خواهان حکم صادره را در آلمان به مورد اجرا گذاشت این دعوا را مسترد نمود ،لکن در موقع استرداد دعوا خوانـده
دعاوی متقابلی ثبت کرده بود و این دعاوی متقابل در دیوان مطرح بودند .بنابراین ،موضوعی کـه در ایـن مرحلـه
دادرسی مطرح است ،این است که آیا دیوان برای رسیدگی به این دعاوی متقابل صالحیت دارد یا خیر.
دوم) گردش کار

 .3در تاریخ  02دیماه  32] 3182ژانویه  [3320بندون دروسی اینترنشنال («خواهـان») دادخواسـتی در دیـوان
ثبت و طی آن درخواست کرد که حکمی به مبلغ ـ 3420220/دالر امریکا به انضمام بهـره و هزینـه ،علیـه دولـت
جمهوری اسالمی ایران («خوانده») صادر شود .ادعای مذکور مبتنی بر حکمی است راجع به پرداخت خسارت کـه
داور واحدی در تاریخ  04آذرماه  30] 3103دسامبر [3322طبق قواعد اتاق بازرگانی بینالمللی بـه نفـع خواهـان
صادر کرده است .ادعای مطروح در اتاق بازرگانی بینالمللی مبتنی بر قراردادی بوده که در تاریخ  00دیماه 3108
] 30ژانویه [3322برای فروش و خرید  220222دست لباس نظامی بین خواهان و نیروی هوایی ایران منعقد شده
بود.

حکم شماره 811ـ871ـ5



151

 .0خوانده در تاریخ 34دیماه ] 3180چهارم ژانویه  [3324الیحـه دفاعیـهای ثبـت و ضـمن دفـاع مـاهوی،
عالوه بر مطالب دیگر استدالل کرد که دیوان داوری «مرجع تنفیذ حکم محـاکم داوری دیگـر نیسـت» .خوانـده
براساس نقض ادعایی قرارداد اصلی فروش از ناحیه خواهان ،دعـاوی متقـابلی کـالً بـه مبلـغ ـ 004240422/دالر
امریکا اقامه نمود.
 .1در تاریخ  30فروردینماه ] 3181چهارم آوریل [3324خوانده با ثبت عرضحالی متذکر شد که خواهـان در
تاریخ 33خردادماه  ] 3180نهم ژوئن [3321درصدد برآمده است که حکم اتاق بازرگانی بـینالمللـی را در دادگـاه
منطقهای فرانکفورت ـ ام ـ ماین ،علیه اموال معینی از خوانده ،به اجرا بگذارد .خوانده با این استدالل که دعوا بـه
مجرد ثبت در این دیوان ،طبق بند  0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،از حیطه صالحیت هر دادگـاه دیگـری
خارج شده است ،از دیوان داوری درخواست کرد که دستوری صادر و این قبیل اقدامات اجرایی را متوقف نماید.
 .7دیوان بعد از دریافت لوایح دیگری از طرفین راجع به صالحیت دیوان نسبت بـه ادعـا و موضـوع اقـدامات
موقت ،قرار موقت شماره 42ـ120ـ 3مورخ  34خردادماه ] 3181چهارم ژوئن [3324را صادر نمـود .دیـوان در رد
درخواست خوانده برای اقدامات موقت حفاظتی متذکر گردید:
«بدون آنکه نظر فعلی در تصمیم نهایی درباره این موضوع تأثیری گذارد ،دیوان داوری در حال حاضر ،قـانع
نشده است که علیالظاهر مبنایی وجود دارد که براساس آن دیوان میتواند برای رسیدگی به این ادعا اعمـال
صالحیت نماید».
ایضاً صفحه 4
در نبود دلیلی که علیالظاهر مؤید صالحیت دیوان باشد ،دیوان داوری نتیجه گرفت کـه نمـیتوانـد اقـدامات
موقت درخواستی را معمول دارد.
 .1دیوان در دستور مورخ چهارم آذرمـاه  00] 3184نـوامبر  [3320بـه طـرفین اطـالع داد کـه در نظـر دارد
براساس مدارک موجود راجع به اینکه «آیا ادعای مطروح در این پرونده از دین ،قرارداد یا سایر اقدامات مـؤثر در
حقوق مالکیت ناشی شده و لذا در صالحیت دیوان است یا خیر» تصمیم گیـرد ،مگـر آنکـه یکـی از طـرفین ]از
دیوان[ درخواست نماید که به وی فرصت ارائه اسـتدالالت شـفاهی داده شـود .خوانـده طـی سـندی کـه در 01
بهمنماه  30]3184فوریه  [3328به ثبت رساند چنین درخواستی را به عمـل آورد و مجـدداً اسـتدالل کـرد کـه
دعاوی متقابل مبتنی بر قرارداد اصلی ،در حیطه صالحیت دیوان قرار دارد.
 .0از آنجا که خواهان موفق شده بود از طریق دادرسی در دادگاه منطقهای فرانکفـورت ـ ام ـ مـاین ،حکـم
اتاق بازرگانی بینالمللی را اجرا کند ،در تاریخ نهم آبانمـاه  13] 3180اکتبـر  [3328درخواسـتی بـرای اسـترداد
ادعای خود به ثبت رساند .خواهان از دیوان درخواست کرد که دعاوی متقابل را به دلیل فقد صالحیت رد یا اینکه
موضوع صالحیت نسبت به دعاوی متقابل را در یک جلسه استماع بررسی نماید.
 .4خوانده درخواستی برای ادامه رسیدگی به دعاوی متقابل در  03دیماه  33] 3180ژانویه  [3322به ثبـت
رساند و طی آن استدالل کرد که پس از استناد خواهان به صالحیت دیوان اقدام وی برای استرداد دعوا بـر حـق
خوانده برای تعقیب دعاوی متقابل بالتأثیر میباشد.
 .1دیوان طی دستور مورخ  31اسفندماه ] 3180چهارم مارس  [3322تاریخ تشکیل جلسه استماعی را بـرای
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رسیدگی به «موضوع صالحیت دیوان نسبت به ادعا و ادعای متقابل» تعیین نمود .جلسـه اسـتماع در  02مهرمـاه
 02]3188اکتبر [3322برگزار شد.
سوم) دالیل صدور حکم

 .3ادعای اصلی پرونده حاضر منتفی شده و خواهان آن را مسترد نموده است؛ لکن در زمان استرداد ادعا ،دعـاوی
متقابلی به ثبت رسیده و در دیوان مطرح بودند .وقتی ادعای متقابلی که بر پایه صحیح صالحیتی استوار اسـت در
دیوان مطرح باشد ،استرداد ادعای اصلی ،صالحیت نسبت به ادعای متقابل را از دیوان سلب نمیکند (رجوع شـود
به :صفحه  28حکم شماره 003ـ80ـ 3مورخ  02فروردینماه  38] 3180آوریل [3328صادره در پرونده کـامپیوتر
ساینسز کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران و سایـرین که در آن از صفحــه  41قـــرار موقـت و قــرار
اعدادی شماره 00ـ120ـ 1مورخ  13خردادماه  03] 3184ژوئن  [3320صـادره در پرونـده بهرینـگ اینترنشـنال،
اینکورپوریتد و نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران و سایرین نقل قول شده است) .بنابراین ،موضوع مطـروح در
این مرحله از رسیدگی آن است که آیا دعاوی متقابلی که خوانده به ثبت رسانده در حیطه صـالحیت دیـوان قـرار
دارند یا خیر
 .31ضوابط احراز صالحیت نسبت به ادعای متقابل مسلم است .طبق مفاد بند  3ماده دو بیانیه حـل و فصـل
دعاوی ،ادعای متقابل باید «از قرارداد فیمابین ،معامله یا پیشامدی که مبنای» ادعا است ناشـی شـده و در تـاریخ
بیانیه حل و فصل دعاوی یعنی در  03دیماه  33]3103ژانویه « ،[3323پابرجا» بوده باشد .الزمـه منطقـی ایـن
نتیجهگیری آن است که ادعایی که ادعای متقابل به آن مربوط میشود باید در حیطه صالحیت دیوان قرار داشته
باشد.
 .33دیوان در زمان صدور قرار موقت ،براساس مدارکی که در آن موقع در اختیارش بود ،دلیل داشت که ابراز
تردید نماید که دعوایی که بر مبنای حکم صادره توسط هیأت داوری دیگری قرار گرفته اسـت در صـالحیت وی
قرار میگیرد .دیوان خاطرنشان ساخت:
«اگرچه این ادعا به صورت بدهی خوانده به خواهان نیز ارائه شده است ،دیوان نمیتواند ایـن امـر را نادیـده
گیرد که آنچه که خواهان از دیوان میطلبد ،اجرای حکم داوری اتاق بازرگانی بـینالمللـی از طریـق حسـاب
تضمینی است( »...ص  4قرار اعدادی شماره 42ـ120ـ 3مورخ  34خردادماه ] 3181چهارم ژوئن .)[3324
 .30دیوان در آن مرحله از رسیدگی ،متذکر گردید که «این تفسیر از بیانیههای الجزیره که دیوان داوری باید
در مقام یک دادگاه صادرکننده امر به اجرا ] [exequaturعمل کند یا اختیار اجـرای احکـام داوری دیـوانهـای
داوری مستقل دیگر را داشته باشد ...به نظر دیوان تفسیر نامعقولی است».
 .31خواهان در لوایح بعدی با توضیح اساس دعوای خود ،سعی کرده ثابت نماید که دعوای وی یا مبتنـی بـر
دین است ،یعنی دینی که طبق حکم معتبر و الزماالتباع اتاق بازرگانی بینالمللی به وجود آمده ،یا برقرارداد صریح
یا ضمنی برای ارجاع به داوری و قبول حکم داوری صادره مبتنی است .چنین قراردادی میتواند یا مستقیماً مبتنی
بر شرایط توافقتنامه راجع به نحوه رسیدگی ] [terms of referenceاتاق بازرگانی بینالمللی باشد کـه هـر دو
طرف در چهارم تیرماه  00] 3103ژوئن  [3322آن را امضا کردهاند یا به صورت یک توافق ضـمنی بـرای قبـول
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شرایط حکم صادره تعبیر شود .خواهان در این استدالل که دعوای وی در حیطه صالحیت دیوان است ،از مراجـع
عدیدهای نقل قول کرده که تلویحاً مؤید این نظرند که طبق قوانین ایاالت متحده و برخی نظامهای حقوقی دیگر
به جای اقامه دعوا جهت اجرای خود حکم داوری ،میتوان ادعایی مبتنی بر قرارداد یا بدهی مسـتند بـه آن حکـم
داوری اقامه نمود.
 .37با بررسی استدالالتی که در این زمینه ارائه گردیده ،دیوان داوری دلیلی نمیبینـد از نظـری کـه بـدواً در
قرار موقت درباره ماهیت اساسی دعوا ابراز داشته ،عدول نماید .حتی اگر میشـد ثابـت کـرد کـه طبـق برخـی از
نظامهای حقوقی داخلی میتوان به استناد حکم داوری ،دعوای مبتنی بر دین یا قرارداد اقامه نمـود ،بـاز ایـن امـر
بهعنوان یک تحلیل تطبیقی ثابت نمیکرد که دامنه چنین مبنایی برای دعوا به آن حد گسترده شده است کـه در
حکم یک «اصل حقوق تجاری و بینالمللی» به منظور مورد نظر ماده پنج بیانیـه حـل و فصـل دعـاوی در آمـده
باشد .همچنین استداللی نشده است که در پرونده حاضر قانون ایران یا ایاالت متحده بر چنـین قـراردادی حـاکم
بوده یا باید باشد.
 .31بنابراین ،در مورد پرونده حاضر ،دیوان داوری مبنایی برای احـراز صـالحیت خـود نسـبت بـه ایـن دعـوا
نمییابد.
 .30تا به حال در رویه قضایی دیوان مسلم شده است که اگر ]دیوان[ نسبت به دعـوایی صـالحیت نداشـته
باشد ،نسبت به هر دعوای متقابلی که بر آن دعوا مبتنی باشد نیز صالحیت نخواهد داشت (برای مثال رجوع شـود
به :صفحه  3حکم شماره 312ـ20ـ 0مورخ هشـتم تیرمـاه  03] 3181ژوئـن [3324صـادره در پرونـــده ویلیـام
بیکوف و جرج ایزن یرسر و جمهوری اسالمی ایران که در  7 Iran-U.S. C.T.R. at 7نیز چاپ شده است).
 .34برخالف استدالل خوانده ،در مواردی که صالحیت ]رسیدگی[ وجود ندارد ،نمیتوان گفت که چون طرف
به صالحیت ]دیوان[ نسبت به دعوا «استناد» کرده ،پس مبنایی برای ادامه رسیدگی به دعوای متقابل ایجاد شده
است .مضافاً دعاوی متقابل در پرونده حاضر کامالً براساس قرارداد اصلی قرار گرفتهانـد کـه بـین طـرفین منعقـد
گردیده بود ،حال آنکه روشن است که دعوای حاضر به صورتی که طرح شده ،ناشی از قرارداد مذکور نبوده ،بلکه
از حکم داوری اتاق بازرگانی بینالمللی ناشی شده است.
پس رابطهای که به موجب بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی الزم تلقی گردیده ،موجود نیست و در هر
صورت ،دعاوی متقابل مزبور باید رد شوند.
 .31نظر به آنکه موضوع مطروح در دعوا منتفی شده و خواهـان دعـوا را مسـترد داشـته اسـت تنهـا اقـدام
باقیمانده برای دیوان آن است که دعاوی متقابل را به دالیل فوق رد کند.
 .33با توجه به گردش کار پرونده حاضر ،نظر دیوان داوری این است که هریک از طرفین بایـد هزینـههـای
داوری مربوط به خود را تقبل نماید.
چهارم) حکم

بنا به مراتب پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حکم صادر میکند:
یک) بدینوسیله به جریان رسیدگی به دعوای بندون دروسی اینترنشنال خاتمه داده میشود.
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دو) دعاوی متقابل دولت جمهوری اسالمی ایران به دلیل فقد صالحیت رد میشوند.
سه) هریک از طرفین باید هزینههای داوری مربوط به خود را تقبل نماید.
الهه ،به تاریخ  01اسفندماه  3100برابر با  31مارس 3311
کارل ـ هاینس بوکشتیگل ـ رئیس شعبه یک
به نام خدا
اسداله نوری

هوارد ام .هولتزمن

موافق

نظر موافق

پرونده شماره  515ـ شعبه دو
حکم شماره 818ـ515ـ2
خواهان :مدرن فیلم کورپوریشن
خواندگان دولت جمهوری اسالمی ایران ،بانک ملت ،بانک تجارت ،و بانک ایران و ژاپن
به تاریخ 3100/30/00
حکم
حاضران

از طرف خواهان :آقای رابرت بی .مککی ،وکیل
از طرف خوانده :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران
دکتر اکبر شیرازی ،مشاور حقوقی نماینده رابط
آقای محسن آزاده ،دستیار حقوقی نماینده رابط
آقای مرتضی خاناحمدی ،نماینده بانک تجارت
سایر حاضران :تیموتی ئی .ریمیش ،نماینده رابط ایاالت متحده امریکا
یک) مقدمه

 .3خواهان ،مدرن فیلم کورپوریشن («ام.اف.سی») که در ایالـت نیویـورک تشـکیل شـده ،ادعـایی علیـه دولـت
1
جمهوری اسالمی ایران و بهویژه بانک تجارت («خوانده») مطرح و طی آن بازپرداخت مانده چهار حساب بـانکی
از جمله بهره آن حسابها را مطالبه میکند که نزد خوانده باقی بوده و اف.ام.سی اظهار میدارد ذینفع واقعی آنها
میباشد .ام.اف.سی ادعا میکند که از وجود آن حسابها محروم شده و کماکان محروم میباشد و در نتیجه بانک
تجارت به طور غیرعادالنه دارا شده است.
دو ) ادعا

 .0اشتغال ام.اف.سی ،کرایه فیلم سینمایی در سراسر جهان و عمدتاً به شرکتهـای خصوصـی اسـت کـه تعـداد
زیادی کارمندان خارجی دارند .طبق اظهار خواهان ،وی در دهه  3382کار کرایه فیلم در ایران را از طریق شرکت
ایرانی باردیکارد آغاز کرد .در  3322شرکت دیگر ایرانی به نام شرکت مهر آس برای همان منظور تشکیل گردید.
بحثی نیست که هر دو شرکت ایرانی و تماماً متعلق به اتباع ایران بوده و توسط آنـان اداره مـیشـود .ام.اف.سـی
 .1ادعا بدواً علیه بانک ملت و بانک ایران و ژاپن و همچنین بانک تجارت مطرح شده بود ،ولی پـس از ابهامـات اولیـه معلـوم شـد کـه
حسابهای مورد اختالف ،نزد بانک تجارت است.
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اظهار میدارد که وی هر دو شرکت را کنترل کرده و عملیات آنها را در حکـم [عملیـات] بخشـی از ام.اف.سـی
میدانسته است .ام.اف.سی اظهار میدارد که آقای فیروز مادن را که در هر دو شرکت پسـتهـای مهـم مـدیریت
داشت برای نظارت عملیات خود در ایران منصوب کرد .آقای مادن در مورد دو حساب از حسابهای مورد اختالف
که به نام شرکتهای باردیکارد و مهرآس بود حق امضا داشت .ام.اف.سی اضافه میکند که آقای مادن دو حساب
2
دیگر را به نام خود افتتاح کرده بود .ام.اف.سی ادعا میکند که ذینفع واقعی هریک از حسابها اسـت و از موقـع
افتتاح به طور مستمر ذینفع واقعی هریک از آنها بوده است.
 .1به نظر میرسد که آقای مادن و همسرش در اکتبر  3322ایران را ترک کردند .ایشان در شـهادتنامه خـود
اظهار میدارند :به لحا اوضاع آشفته ایران و به این دلیل که به ما گفته شد که مقررات ایران صـدور ارز را منـع
میکند نتوانستیم پول چهار حساب را برداشت کنیم.
 .7ام.اف.سی اظهار میدارد که در نتیجه مشکالت ادعایی که آقا و خانم مادن توصیف کردند وی از دسترسی
به حسابهای بانکی محروم شده و در نتیجـه بانـک تجـارت بـه طـور غیرعادالنـه دارا گردیـده و از ایـن بابـت
ام.اف.سی غرامت مطالبه میکند .بانک تجارت به سهم خود اظهار میدارد که حسابها متعلق به اتباع ایران بوده
و بانک تجارت حقوق آن افراد را در برداشت مانده حسابها محترم میشناسد و شرکت باردیکارد تا این تاریخ بـه
عملیات خود ادامه داده و پس از اینکه آقای مادن ایران را ترک و شهادتنامه خود را در ایـن پرونـده تهیـه کـرد،
چکهایی به امضای وی برعهده حساب باردیکارد کشیده شده است.
 .1جلسه استماع پرونده حاضر در  32آذرماه  ] 3188هشتم دسامبر [3322تشکیل گردید.
سه) صالحیت

 .0دیوان متقاعد گردیده که ادعای مزبور متعلق به تبعه ایاالت متحده طبق تعریف بنـد  3مـاده  2بیانیـه حـل و
3
فصل دعاوی بوده و بانک تجارت مشمول تعریف «ایران» مندرج در بند  1ماده  2بیانیـه حـل و فصـل دعـاوی
میگردد.
 .4دیوان همچنین معتقد است که ادعاها حائز شرایط صالحیت موضوع بنـد  3مـاده  0بیانیـه حـل و فصـل
دعاوی میباشد ،زیرا «از دیون ،قراردادها ...،ضبط اموال ویا هر اقـدام دیگـر ...مـؤثر در حقـوق مالکیـت» ناشـی
میشود.
 .1هرچند مدارک راجع به اینکه آیا ادعای حاضر در  03دیماه  33] 3103ژانویه  [3323پابرجا بوده ویا خیر
4
بسیار کم است (رجوع شود به :حکم شماره 33ـ 32ـ 0مورخ نهـم دیمـاه 12] 3183دسـامبر [3320در پرونـده
 .2طی جریان دادرسی ،طرفین در مورد جزئیات سه حساب از چهار حساب مورد اختالف عمدتاً توافق کردنـد .وجـود و ماهیـت حسـاب
چهارم کماکان مورد اختالف میباشد.
 .3معهذا ،ام.اف.سی .ادعای خود را براساس مالکیت غیرمستقیم آن طبق تعریف ماده مذکور اقامه ننموده است.
 .4خواهان اظهار مینماید که وی کوشیده است تا با آقای مادن تماس بگیرد و راجع به چگونگی کوششهای او جهت برداشـت وجـوه،
شهادتنامه دیگری تهیه کند ،ولی موفق نشد.

حکم شماره 818ـ591ـ1



115

هارزا انجینیرینگ کامپنی و جمهوری اسالمی ایران) ،دیوان به لحا تصمیم متخذه زیر ،بررسـی ایـن موضـوع را
ضروری نمیداند.
چهار) ماهیت

 .3ام.اف.سی ادعای خود را بر این اظهار مبتنی مینماید که ذینفع واقعی موجودی حسابهای بانکی مورد بحث
است .دیوان مالحظه میکند که ام.اف.سی هیچ توضیح ،فرضیه حقوقی یا مدرکی درباره صحت این اظهـار ارائـه
نداده است.
 .31با اینکه ام.اف.سی اظهار میکند که واحدهای مستقلی که طبق قوانین ایـران تشـکیل شـدهانـد ،یعنـی
شرکتهای باردیکارد و مهرآس نهایتاً توسط وی کنترل میشدهاند ،دیوان معتقـد اسـت کـه ام.اف.سـی در مـورد
چنین کنترلی مدارک کافی ارائه نداده است .ام.اف.سی ادعا نمیکند که سرمایهای در شرکتهـای مزبـور داشـته
است .این اظهار ام.اف.سی که وی عملیات شرکتهای مزبور را در حکم [عملیات] بخشهای خـود مـیدانسـته،
بدون دالیل دیگر برای اثبات چنین کنترلی کافی نیست .به همین نحو ،خواهان هیچ توجیهی در مورد رابطه خود
با آقای مادن که خواهان را ذینفع واقعی حسابهای بانکی کند نداده است.
 .33و باالخره دیوان مالحظه میکند که حتی اگر کنترل بر شرکتها را هم بتـوان محـرز نمـود ،ام.اف.سـی
روشن نکرده به موجب چه فرضیهای چنین کنترلی منجر به آن میشود که وی ذینفع واقعـی حسـابهـای مـورد
اختالف گردد .دیوان همچنین مالحظه میکند که ام.اف.سی هیچگونه مدرکی ارائه ننموده که وجوه حسابهـا از
عملیات ام.اف.سی عاید شده یا اینکه شرکتهای مورد بحث بهعنوان امنای ام.اف.سی عمل میکردهاند .بنابراین،
دیوان در نبود چنین مدارکی ،نباید به این موضوع بپردازد که آیا چنین رابطه امانی به ذینفـع واقعـی حسـابهـای
بانکی امکان میدهد که در ادعا علیه بانکها حاکم شود یا خیر.
 .30به دالیل فوق ،دیوان ادعای حاضر را به لحا فقد دلیل رد میکند.
پنج) هزینهها

 .31هریک از طرفین باید هزینههای داوری مربوط به خود را تقبل نماید.
شش) حکم

 .37به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حکم صادر میکند:
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الف) ادعای مدرن فیلم کورپوریشن به لحا فقد دلیل رد میشود.
ب) هریک از طرفین باید هزینههای داوری مربوط به خود را تقبل نماید.

الهه ،به تاریخ  00اسفندماه  3100برابر با  30مارس 3311
روبرت بریمر ـ رئیس شعبه دو
جورج اچ .آلدریچ

حمید بهرامی ـ احمدی
موافق در نتیجه

پرونده شماره  510ـ شعبه دو
حکم شماره 815ـ510ـ2
خواهان :امریکن فارم پرداکتس اینترنشنال اینک
خواندگان :مهندسین مشاور سایروس ،دولت جمهوری اسالمی ایران
به تاریخ 3100/3/30
حکم
حاضران

از جانب خواهان :آقای جوزف ج .داراسمو ،وکیل ،آقای جوزف ج .موریس ،رئیس شرکت خواهان
آقای رابرت دبلیو برزینا ،از برزینا کانستراکشن کامپنی
از جانب خواندگان :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران
آقای علی حیرانی نوبری ،قائممقام نماینده رابط ،آقای اکبر شیرازی ،مشاور حقوقی نماینده رابط
سایر حاضران :آقای مایکل اف .رابوین ،قائممقام نماینده رابط دولت ایاالت متحده امریکا
اول) ادعا

 .3امریکن فارم پرادکتس اینترنشنال («خواهان») ادعایی علیه مهندسین مشاور سایروس («سایروس») بهعنوان
عامل و کارگزار ادعایی و دولت جمهوری اسالمی ایران («ایران») بهعنوان اصیل ادعایی مطـرح نمـوده و مبلغـی
متجاوز از  1220222دالر امریکا بابت هزینههای متحمله و مبلغ  103220222دالر امریکا بابت عدمالنفـع ناشـی از
نقض ادعایی قرارداد مربوط به طرح و ساختمان کشتارگاهی در ایران مطالبه کـرده اسـت .در تـاریخ دوم مهرمـاه
04] 3183سپتامبر  [3320جلسه استماع مقدماتی پرونده برگزار شد که ضـمن آن خواهـان ادعـایش را بـه نحـو
تخییری مطرح و براساس تئوری اجرتالمثل خواستار جبران هزینهها شد .جلسـه اسـتماع پرونـده در  03دیمـاه
 33] 3188ژانویه  [3322برگزار گردید.
دوم) رویدادها

 .0خواهان اظهار میدارد که در تاریخی نامشخص ،ظاهراً قبل از سال  3328یـا در طـی آن سـال ،شـرکتی بـه
منظور توسعه تولید گوشت در ایران تشکیل گردید که قسمتی از مالکیت آن دولتی و قسمتی خصوصی بود و ایـن
شرکت که شرکت تولید و بستهبندی گوشت قرمز («شرکت گوشت قرمز») نام داشت با یـک شـرکت خصوصـی
ایرانی به نام سایروس قراردادی جهت طرح و ساختمان یک کشتارگاه و تأسیسـات تولیـد فـرآوردههـای گوشـتی
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منعقد ساخت.
 .1خواهان مضافاً اظهار میکند که وی از این پروژه آگاهی یافته و چند بار در ایران دربـاره آن بـا مقامـات و
مدیران سایروس و شرکت گوشت قرمز ،مذاکره کرده ،از وی ـ گویا همراه با شرکتهایی دیگر ـ دعوت به عمـل
آمد که پیشنهادی ارائه کنند .اولین پیشنهادی که خواهان ظاهراً در آوریل 3322تسلیم کـرد ،طبـق گفتـه رئـیس
شرکت خواهان ،برای تأسیساتی «طبق آخرین و جدیدترین تکنیک صنعت» بود ،با هزینه بـرآوردی 3202220222
دالر امریکایی که به علت باال بودن هزینه آن رد شد.
سایروس از خواهان خواست که طرح جدید و ارزانتری تهیه و تسلیم نماید .در ماههای بعد ،خواهان همراه با
برزینا کانستراکشن کامپنی و کانسالیدیتد انجینیرز آو اوماها ،ایالت نبراسکا ،طـرح اصـالحی بـا هزینـه سـاختمانی
برآوردی به مبلغ  1302220222دالر امریکایی تهیه و به سایروس تسلیم نمود .طبق گفته خواهان ،در  30مهرمـاه
] 3108هفتم اکتبر  ،[3322رئیس شرکت خواهان با آقای حبیب معلم مالک اصلی و مدیرعامل سایروس مالقات
کرد و طرفین موافقت کردند که خواهان پروژه را به مبلغ  1302220222دالر اجرا نماید .خواهان اذعان میکند که
هیچگونه قرارداد کتبی هیچگاه امضا نشد و اظهار میدارد که وی به اتکای توافق شفاهی کار را آغاز کرد و مدعی
است که در ژانویه  3322ضمن ارسال تلکسی به آقای معلم ،شکوه کرد که وی کوشید تلفنی با او تماس بگیـرد،
ولی موفق نشد و همچنین اظهار نمود که وی در حال پیشبرد کار است و نیاز دارد که بداند چه موقع مـیتوانـد از
حسابهای سایروس برداشت نماید و تاریخهای مورد نظر برای تحویل کدام است .پاسخی دریافت نشد و بنـا بـه
اظهار خواهان نامبرده وکالیی را جهت پیگیری موضوع در ایران استخدام کرد ،ولی نتیجهای نگرفت و در دسامبر
 3322دفتری را که در تهران باز کرده بود ،رها کرد.
سوم) صالحیت

 .7خواهان اظهار میدارد که در تاریخ  02اسفندماه ] 3104دهم مارس  [3328طبق قوانین ایالت ساوت داکوتـا
تأسیس یافته و مستمراً تحت مالکیت دو نفر تبعه ایاالت متحده بوده که عبارتند از آقای موریس رئیس شـرکت و
آقای برزینا .ادلهای که در این رابطه ارائه شده فقط شهادتنامه یک نفر وکیل است که وی در آن اظهار کرده کـه
مسئول تشکیل شرکت بوده و نیز اظهارات آقای موریس در جلسه استماع.
خواهان هیچگونه گواهی از ایالت ساوث داکوتا یا شهادتنامهای از یـک حسـابرس مسـتقل در مـورد مالکیـت
شرکت ویا هیچگونه ادله مستندی راجع به تابعیت دو مالـک شـرکت ارائـه نکـرده اسـت .گرچـه دیـوان الزامـات
مشخصی برای قبول تابعیت یک دعوا تعیین نکرده است ،با این حال راز قلت مـدارک در پرونـده حاضـر چنـدان
قابل درک نیست .از سوی دیگر ،خواندگان دلیل و مدرکی که تابعیـت خواهـان را مـورد تردیـد قـرار دهـد ارائـه
نکردهاند .در هر صورت ،گرچه دیوان ملزم است که رأساً نسبت به صالحیت خود تصمیم گیرد ،ولی بـا توجـه بـه
تصمیمهای مندرج در بخش «چهارم» زیر ،وی نیازی ندارد که قانع شود آیا خواهان در دوره ذیـربط از تـاریخ بـه
وجود آمدن ادعا در اوایل سال  3322تا 03دیماه  33] 3103ژانویه  [3323تبعه ایاالت متحده بوده است یا نه.
 .1خواهان استدالل میکند که سایروس عامل و کارگزار ایران و تحت کنتـرل آن بـوده اسـت .هرچنـد کـه
ادعای کارگزاری به موضوع توجه دعوا به ایران ارتباط مییابد که در بخش چهارم مورد رسیدگی واقع شده ،ولـی
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با این حال برای اینکه دیوان نسبت به خود سایروس صالحیت داشته باشد ،کنتـرل سـایروس توسـط ایـران بـه
مفهوم بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،ضروری است .هیچگونه دلیل و مدرکی حاکی از چنین کنترلـی
ارائه نشده و برعکس خواندگان مدارکی در جهت خالف آن تسلیم کردهاند .لذا دیوان نتیجه میگیرد که نسبت به
ادعای مطروح علیه سایروس صالحیت ندارد.
 .0شکی نیست که ایران خواندهای است مشمول صالحیت دیوان .اینکه خواهان توجه ادعا را به ایران ثابت
کرده است یا نه ،موضوعی است مربوط به ماهیت و نه صالحیت و در قسمت چهارم زیر بـدان رسـیدگی خواهـد
شد.
چهارم) دالیل حکم

 .4ادله و مدارک تسلیمی خواهان در تأیید این ادعا که سایروس بهعنوان کارگزار ایـران عمـل مـیکـرده بسـیار
اندک است .اگر مدارک مزبور به مساعدترین نحو به نفع خواهان مورد توجه قرار گیرد ،حاکی از آن است که یکی
از مؤسسین شرکت گوشت قرمز ،آقای اسکندر افشار بوده که ریاست بانـک توسـعه کشـاورزی ایـران را برعهـده
داشته و دفتر این شرکت در همان ساختمانی بوده که بانک مستقر بوده و آقای مـوریس بـرای مـذاکره راجـع بـه
پروژه در جلساتی شرکت کرده که آقای افشار ،شخصی حسب ادعا به نام واالحضرت محمدرضا ،یکـی از مقامـات
اداره گمرک که نامش مشخص نشده و یک دستیار ایرانی برای وابسته کشاوزی سفارت ایـاالت متحـده ،حضـور
داشتهاند و استنباط آقای موریس آن بوده که دولت ایران مالک حداقل  42درصد شرکت گوشت قرمز میباشـد و
به نظر میرسیده که کلیه حاضران در جلسـات مـذاکره ،سـایروس را بـرای عقـد قـرارداد سـاختمان کشـتارگاه و
تأسیسات بستهبندی گوشت مجاز و مختار میشناختند .مسـتندات ادعاهـای فـوق مشـتمل اسـت بـر شـهادتنامه
شخصی که اظهار داشته در «تسهیل ارتباط» بین گردانندگان ایرانی پروژه و خواهان شـرکت داشـته و اظهـارات
آقای موریس ،تنها مدرک مقارن و ذیربط ،ولـی در عـین حـال تردیـدآمیز تسـلیمی خواهـان ،یـک دسـت نقشـة
کشتارگاه با تاریخ  3328است که ظاهراً توسط سایروس تهیه و در هر بـرگ آن نوشـته شـده کـه بـرای شـرکت
گوشت قرمز تهیه شده است.
 .1دیوان داوری خاطر نشان میسازد که دیوان از خواندگان تقاضا کرد نسخ اساسنامه شرکت گوشت قرمز ویا
دیگر اسناد سازمانی آن را تسلیم نمایند ،لکن خواندگان چنین مدارکی را ارائه نکردنـد .در جلسـه اسـتماع ،وکیـل
ایران اظهار داشت که هیچگونه سابقهای از چنین شرکتی به دست نیامده و نیز اینکه در زمـان بـه وجـود آمـدن
ادعا ،بانک توسعه کشاورزی متعلق به دولت نبوده است .نظر خواهان این است که از قصور ایران در تهیه مـدارک
مورد تقاضا که انحصاراً در اختیار ایران است ،باید به زیان وی استنباط شود ،ولی عدم ارائه مدارکی مسـتند ،قابـل
توجه و مربوط به همان زمان توسط خواهان ،نظر وی را تضعیف میکند و به هر تقدیر دیوان نتیجه میگیرد کـه
با هرگونه استنباط مخالفی هم که راجع به مالکیت شرکت گوشت قرمز به عمل آید ،باز خواهان راه زیادی دارد تا
ثابت کند که سایروس بهعنوان عامل و نماینده ایران عمل میکرده و میتوانسته اسـت در نتیجـه عقـد هرگونـه
قراردادی با خواهان ،ایران را متعهد سازد .در پروندهای نظیر پرونده حاضر که خواهان هیچگونـه مـدرکی از زمـان
وقوع رویدادها غیر از نقشههای سال  3328و پیشنهاد اصالحی مورخ  3322خود به سایروس ارائه ننموده ،هرگونه
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استنباط مخالف در مورد مالکیت شرکت گوشت قرمز ،ارزش و اعتبار محدودی دارد .حتی اگر دیوان این فـرض را
قبول میکرد که ایران ،برطبق ادعای خواهان ،مالک  42درصد شرکت گوشت قرمز ،یا حتی صددرصد آن اسـت،
این امر بهخودیخود رابطه کارگزاری بین سایروس و ایران را ثابت نمیکرد.
 .3دیوان به این نتیجه میرسد که ادله و مدارک ارائه شده برای اثبات اینکه سایروس در مراودات خویش با
خواهان ،بهعنوان نماینده ایران عمل میکرد ،کفایت نمیکند .لذا توجه ادعای نقض قرارداد به تنها خواندهای کـه
دیوان نسبت به وی صالحیت دارد ،یعنی ایران ،ثابت نشده و بنابراین ،ادعا باید رد شود.
 .31در رابطه با ادعای تخییری مبتنی بر اجرتالمثل نیز خواهان هیچ دلیل و مدرکی ارائه نکرده کـه تسـلیم
پیشنهاد اصالحی وی به سایروس ویا کاری که وی بعد از جلسه 30مهرماه  ] 3108هفتم اکتبر [3322انجام داده
منجر به انتفاع ایران شده باشد .بهعالوه ،خواهان ادعا کرده است که شرکت گوشت قرمـز  1میلیـون تومـان (بـه
گفته وی ،معادل  4880888دالر امریکا) بابت طراحی پروژه به سایروس پرداخته است .بنابراین ،ادعای حاضر نیـز
به علت فقد دلیل رد میشود.
پنجم) هزینهها

 .33هر طرف هزینههای داوری خویش را برعهده خواهد داشت.
ششم) حکم

 .30به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حکم صادر میکند:
الف) تمام ادعاهای امریکن فارم پرادکتس اینترنشنال اینک .مطروح در این پرونده رد میشود.
ب) هزینههای داوری هر طرف به عهده خویش خواهد بود.
الهه ،به تاریخ  30فروردین  3104برابر با  1آوریل 3311
روبرت برینر ـ رئیس شعبه دو
به نام خدا
جورج اچ .آلدریچ

سیدخلیل خلیلیان
موافق

پرونده شماره  511ـ شعبه یک
حکم شماره 813ـ511ـ5
خواهان :اگرو استراکت اینترنشنال اینکورپوریتد
خواندگان :سازمان غلهکشور ،جمهوری اسالمی ایران
به تاریخ 3104/3/00
حکم
حاضران

از طرف خواهان :آقای چارلز کامینگز وکیل ،آقای استوارت میشالو خزانهدار
اینواروداین اینجینیرز اینک ،اگرو استراکت اینترنشنال این
از طرف خواندگان :آقای محمد کریم اشراق نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران
آقای علیاکبر ریاضی ،مشاور حقوقی نماینده رابط ،آقای عبدالمجید عقیقی ،مشاور حقوقی
آقای شاهرخ ملکی ،نماینده سازمان غله کشور
سایر حاضران :آقای مایکل اف رابوین ،قائممقام نماینده رابط دولت ایاالت متحده امریکا
الف) مقدمه

 .3در تاریخ 32دیماه ] 3182هفتم ژانویه  ،[3320خواهان ،اگـرو اسـتراکت اینترنشـنال ،اینکورپوریتـد («اگـرو
استراکت») دادخواستی علیه سازمان غله و قند و شکر و چای کشور و جمهوری اسالمی ایـران ثبـت و ادعاهـای
مختلفی بر مبنای کار خود در قرارداد ساختمان یک کارخانه نان ماشینی آماده برای بهرهبـرداری ) (turn-keyدر
ایران مطرح نمود .در تاریخ اول شهریورماه  01] 3183اوت ،[3320سازمان غله کشـور الیحـه دفاعیـه و ادعـای
متقابلی علیه خواهان و ورنر لهارا اینترنشنال ،اینکورپوریتد به عنوان خواندگان متقابل به ثبـت رسـانید .خوانـدگان
طی نامهای که در تاریخ  32مهرماه  32] 3183اکتبر [3320ثبت گردید ،توضیح دادند که سـازمان غلـه و قنـد و
شکر و چای کشور به سه سازمان مستقل تقسیم گردیده و یکی از این سه ،یعنی سازمان غلـه کشـور («سـازمان
غله») مبادرت به تسلیم الیحه دفاعیه کرده است.
 .0در تاریخ دوم آبانماه  04] 3180اکتبر [3321جلسه استماع مقدماتی پرونده تشکیل گردید.
 .1در تاریخ  34فروردینماه ] 3180سوم آوریل  ،[3328سازمان غله «ادعای متقابلی در رابطه با ضـمانتنامه
بانکی» ثبت و از خود و بانک ملی ایران بهعنوان خواهانهای متقابـل و اگـرو اسـتراکت و کراکـر نشـنال بنـک
بهعنوان خواندگان متقابل نام برد.
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 .7جلسه استماع پرونده در تاریخ هشتم مهرماه  12] 3188سپتامبر  [3322تشکیل گردید.
ب) واقعیات و اظهارات

 .1اگرو استراکت شرکتی است که طبق قوانین ایالت واشینگتن تشکیل شده است .این شرکت در سال  3320به
تأمین خدمات مهندسی و ساختمانی به صنایع غذایی واقع در خارج از ایاالت متحده اشتغال داشت و در اواسط آن
سال اطالع یافت که دولت ایران قصد دارد تعدادی کارخانه نان ماشینی نصب نماید .اگرو استراکت در این رابطـه
با شرکت ورنر لهارا اینترنشنال اینکورپوریتد («ورنر») که طراح و سازنده و فروشنده وسایل کارخانه نـان ماشـینی
بود تماس گرفت و در تاریخ دوم مردادماه  04]3104ژوییه  [3320اگرو استراکت و ورنر قراردادی جهـت تسـلیم
پیشنهاد به سازمان غله ایران برای ساختمان کارخانه نانماشینی در آن کشور منعقد نمودند .سپس در ژوییه 3320
به اتفاق پیشنهادی برای ساختمان یک کارخانه تمام اتوماتیک نانبربری به سازمان غله تسلیم کردند.
 .0پیشنهاد مزبور مورد قبول قرارگرفت و در تـاریخ  33شـهریورماه  ] 3104دوم سـپتامبر ،[3320قـراردادی
(«قرارداد») که به فارسی تنظیم شده بود ،امضا گردید .کارفرمای طـرف ایـن قـرارداد شـرکت معـامالت خـارجی
وزارت بازرگانی بود .اختالفنظری نیست که خوانده سازمان غله کشور ایران جانشـین قـانونی شـرکت معـامالت
خارجی است و بنابراین ،در حکم حاضر ،خوانده نامبرده صرفاً «سازمان غله» نامیده میشود .معالوصف ،در اینکـه
چه شرکتی از طرف پیمانکار ،طرف قرارداد است بین طرفین اختالفنظر وجود دارد .اگرو استراکت اظهار مـیدارد
که منظور آن بوده که وی طرف قرارداد و مستقالً صاحب حقوق و تعهدات قراردادی شود و در واقع نیز شده است.
در هر حال ،اگرو استراکت استدالل میکند که قرارداد اصالح گردیده و طبق مفاد دو نامه به تاریخ  31شهریورماه
] 3104چهارم سپتامبر  [3320که هر دو توسط وی و ورنر امضا و به سازمان غله ارسال گردیـده ،وی بـهعنـوان
یک طرف قرارداد نامیده شده است.
 .4طبق ماده  4قرارداد ،پیمانکار متقبل گردید که ساختمان کارخانه و شروع تولیـد را ظـرف مـدت ده مـاه از
تاریخ تحویل زمین محـل احـداث آن بـه انجـام برسـاند .زمـین محـل احـداث کارخانـه در تـاریخ  31آبـانمـاه
]3104چهارم نوامبر  [3320تحویل ورنر و اگرو استراکت گردید .اگرو استراکت اظهـار مـینمایـد کـه وی عمـالً
کارهای خارج از محل ساختمان را زودتر شروع کرده و تا آن تاریخ تغییـرات مختلـف در مشخصـات اولیـه را کـه
سازمان غله درخواست کرده بود به انجام رسانیده بود .اگرو استراکت ادعا میکند که فعالیتهـای خـود در محـل
احداث ساختمان را در ژانویه  3328آغاز کرد.
 .1در ماده  30قرارداد مقرر شده بود که مبلغ ـ 403280343/دالر بهـای قـرارداد برحسـب پیشـرفت کـار ،بـا
برداشت از محل یک اعتبار اسنادی مفتوح نزد بانک مرکزی ایران پرداخت گردد .اگرو استراکت اظهار مـینمایـد
که اعتبار اسنادی میبایستی ظرف یک ماه پس از امضای قرارداد ویا در هر صورت ،ظرف مدت معقـولی پـس از
آن افتتاح میشد .در فوریه  3328که سازمان غله هنوز اعتبار اسنادی را افتتاح نکرده بود ،اگـرو اسـتراکت حسـب
ادعا قادر به تأمین بودجه پروژه نبود و ناچار گردید در تاریخ نهـم اسـفندماه  02] 3104فوریـه  [3328کـار را در
محل ساختمان متوقف نماید.
 .3در تاریخ ششم تیرماه  02] 3100ژوئن [3328دو فقره اعتبار اسنادی نزد بانک مرکزی ایران افتتاح گردید
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که یکی به نام اگرو استراکت و به مبلغ ـ 000480002/دالر و دیگری به نام ورنـر و بـه مبلـغ ـ 300820820/دالر
بود .اگرو استراکت در این موقع آمادگی یافت که کار خود را ازسرگیرد و به علت تأخیر حاصله درخواست کرد کـه
مهلت تکمیل پروژه تا نهم تیرماه  12] 3108ژوئن  [3322تمدید شود که با این درخواست موافقت شد.
 .31اگرو استراکت اظهار مینماید که سازمان غله بعد از آن خواستار تغییرات دیگری در مشخصـات قـرارداد
شد و وی درخواست نمود تغییرات مزبور بهعنوان کار اضافی تصویب و حقالزحمـهای عـالوه بـر بهـای مقطـوع
قرارداد به وی پرداخت شود .به طوری که در صورتجلسه جلسات منعقـده در  02 ،33و  03اردیبهشـتمـاه 3108
]نهم ،دهم و  33مه  [3322منعکس گردیده ،باالخره سازمان غله موافقت کرد که درخواست پرداخت بابـت کـار
اضافی را مورد بررسی قرار دهد و مهلت «تحویل موقت» کارخانه را تا یک مـاه بعـد از شـروع «دوره آزمایشـی»
یعنی تا دهم شهریورماه ] 3108اول سپتامبر  [3322تمدید نماید.
 .33اگرو استراکت اظهار مینماید که هرچند سازمان غله مجدداً خواستار کار اضافی شـد کـه موجـب تـأخیر
بیشتر گردید ،معهذا کارخانه تا اواخر مهرماه ] 3108اکتبر  [3322تقریباً تکمیل شده بود .در نامهای به تاریخ 04
مهرماه  38] 3108اکتبر  [3322از «فود اند نوتریشن کانسالتنتس» ،نوتریکو ،نماینـده اگـرو اسـتراکت در ایـران
خطاب به اگرو استراکت اظهار گردیده که ]مهندسین مشاور[ تکنولوگ ،مشاور سازمان غله تأییـد نمـوده کـه 20
درصد کل کار به پایان رسیده است .طبق تلکسی که در تاریخ هفـتم آذرمـاه  02]3108نـوامبر  [3322بـه اگـرو
استراکت ارسال شد ،تکنولوگ تأیید کرده که در آن تاریخ  30درصد پروژه به اتمـام رسـیده بـود .اگـرو اسـتراکت
اظهار مینماید که بقیه کارهای انجام نشده جزئی بوده و بنابراین ،کارمندان امریکایی خود را بـه ایـاالت متحـده
برگرداند و نماینده خود در محل را مأمور اتمام کار نمود.
 .30در ماده  33قرارداد مقرر شده که ده درصد از هر پرداختی که طبـق قـرارداد بـه عمـل مـیآیـد کسـر و
پرداخت آن موکول به قبولی «تحویل موقت» توسط سازمان غله باشد .نماینـدگان طـرفین قـرارداد در تـاریخ 00
اسفندماه  31] 3108مارس  [3322به منظور مذاکره درباره «تحویل موقـت» و پرداخـتهـای معوقـه جلسـهای
تشکیل دادند و صورتجلسهای تحت عنوان «تحویل موقت کارخانه نان ماشینی بندرعباس» امضا و نتایج حاصـل
1
از مذاکرات را در آن درج نمودند .در صورتجلسه مزبور که توسط اگرو استراکت تسلیم گردیده ضمن سایر مطالب
اظهار شده است که:
در مورد گزارش ...مهندسین تکنولوگ و فهرست نقائص ضمیمه آن نماینده تکنولوگ اظهـار داشـت کـه 32
درصد اعالمی صرفاً از نظر برآورد پولی بوده....
مدیر کل دفتر طرح و صنایع نان نقائص یادشده را مـانع تولیـد و بهـرهبـرداری ندانسـته و اعـالم نمـود کـه
هماکنون هر دو خط تولید (بربری و کیک) در حال تولید و بهرهبرداری میباشند....
طبق صورتجلسه مزبور ،سازمان غله برای قبول تحویل موقت که جهت آزادکردن ده درصد کسور الزم بـوده
دو راهحل به اگرو استراکت پیشنهاد نمود .طبق راهحل اول ،سه درصد کسری از بهای قـرارداد نـزد سـازمان غلـه
 .1ترجمه انگلیسی از متن اصلی فارسی در مواردی نارسا به نظر میرسد ،لکن اختالفی نیست که در حدود مرتبط با یافتههای دیوان در
پرونده حاضر ،متن ترجمه شده مزبور آنچه را که در متن فارسی آمده ،منعکس میکند.
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باقی میماند و آزادکردن ضمانتنامههای بانکی حسن انجام کار که طبق قرارداد افتتاح گردیده بـود« ،موکـول بـه
رفع نواقص در  12روز مهلت مقرر (در قرارداد)» میشد .راهحل دوم این بود که مهندسین مشاور تکنولوگ هزینـه
رفع نواقص را بهتفصیل برآورد نماید و اگر پیمانکار اعتراضی به برآورد مزبور نداشته باشد ... ،کارفرما را مجـاز بـه
کسر مبالغ برآوردی به تفکیک کارهای ماشینآالت و ساختمان و با احتساب  30درصد غرامت از مبـالغ باقیمانـده
اعتبار اسنادی ...بنماید .در غیر این صورت ]یعنی چنانچه پیمانکار برآورد مهندسین تکنولوگ را قبول نکند[ خـود
براساس ماده 02ـ 1قرارداد در ظرف مهلت مقرر ملزم به رفع نواقص خواهـد بـود و در ایـن صـورت نیـز پـس از
تحویل موقت 1 ،درصد کل پیمان ...حفظ [شده] ...و پرداخت وجوه موکول به رفع نواقص یادشده خواهد بود.
اگرو استراکت شق دوم را پذیرفت و بدینلحا در صورتجلسـه قیـد شـد کـه «مهندسـین مشـاور تکنولـوگ
نواقص مذکور را برآورد و اعالم نماید».
 .31در سپتامبر  ،3322برآورد هزینه هنوز به اگرو استراکت واصل نشده و «تحویل موقت» هنوز مورد قبـول
قرار نگرفته بود .در ژانویه 3322 ،یعنی تقریباً دو سال بعد از امضای صورتجلسه ،اگـرو اسـتراکت تلکسـی حـاوی
نواقص پروژه به انضمام برآورد هزینه (رفع آنها) را دریافت نمود .اگرو استراکت اظهار مینماید که وی با صورت
نواقص موافق نبوده ،ولی به علت تأخیر سازمان غله در ارسال صورت مزبور و حـوادث جـاری در ایـران قـادر بـه
اعتراض به آن یا تکمیل کارهای باقیمانده نشده است.
 .37اگرو استراکت استدالل میکند که هرچند که موفق به کسب قبولی رسمی «تحویل موقـت» الزامـی در
قرارداد نشده ،حق دارد کل مبلغ  32درصد کسور را پس بگیـرد .بـه موجـب توافـق طـرفین کـه جزئیـات آن در
صورتجلسه امضاشده منعکس است ،سازمان غله مسئولیت داشت صورتی از نواقص کار و برآورد هزینه رفع آنهـا
را تهیه نماید .اگرو استراکت اظهار میدارد که چون سازمان غله صورت مزبور را تقریباً بعد از دو سال ارسال نمود
و طی این مدت تغییرات مهمی در ایران به وقوع پیوست ،عمالً از رفع نواقص مذکور توسط وی ممانعت به عمـل
آمد .بنابراین ،اگرو استراکت خواستار آن است که کل مبلغ 32درصد کسور که مبلغ ـ 0040222/دالر است ،به وی
پرداخت شود.
 .31عالوه بر این ،موضع اگرو ستراکت این است که طبق ماده  30قرارداد ،سازمان غلـه مـیبایسـت اعتبـار
اسنادی را ظرف سی روز از تاریخ امضای قرارداد ویا حداقل ظرف مدت معقولی بعد از آن افتتاح میکرد .از آنجـا
که اعتبار اسنادی تا ششم تیرماه  04] 3100ژوئن  [3328افتتاح نشد ،اگرو استراکت حسب ادعا بـه علـت تـأخیر
ناشی از قصور سازمان غله در تأمین بهموقع هزینه پروژه ،متحمل هزینههای پـیشبینـی نشـدهای ماننـد هزینـه
اضافی انبارداری ،بهره و افزایش قیمتها گردید .اگرو استراکت اظهار میدارد که سازمان غله قول داده بود اسـناد
هزینههای مزبور را بررسی و هزینههایی را که مدارک صحیحی دارد ،بازپرداخت نمایـد بنـابراین ،اگـرو اسـتراکت
مدعی است که استحقاق دارد که هزینههای مزبور جمعاً به مبلغ  3020422/20دالر را بازیافت کند.
 .30عالوه بر این ،اگرو استراکت استدالل میکند که در اثر تأخیر سازمان غله در تأمین هزینه اجرای پـروژه،
منابع مالی و سایر منابع وی آنچنان که در تنگنا قـرار گرفـت کـه وی موفـق نشـد از فرصـت شـرکت در سـایر
پروژههای سودآوری که در طی این مدت پیش آمد ،استفاده کند .اگرو استراکت اظهار مینمایـد کـه هـیچگـاه از
«ضربه مالی» که در اثر این تأخیر به وی وارد آمد ،سر بلند نکرد و سرانجام ناچار شد دست از فعالیتهای تجاری
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بردارد .هرچند در حال حاضر ،موجودیت خود را به صورت یک شخصیت حقوقی ادامه میدهد ،ولی فعالیتی ندارد.
بنابراین ،اگرو استراکت مبلغی معادل با ارزش وی بهعنوان یک شرکت دایـر کـه آن را ـ 3220222/دالر ارزیـابی
مینماید ،خسارت میخواهد.
 .34عالوه بر این ،اگرو استراکت خواستار غرامت از دست دادن ابزار و تجهیزاتی اسـت کـه حسـب ادعـا در
کانتینرهایی به جای مانده که در محل کارگاه انبار شده است .وی اظهـار مـیدارد کـه تجهیـزات مزبـور بـه نـام
سازمان غله وارد ایران شد تا عوارض گمرکی برای آنها پرداخت نشود ،ولی در واقع متعلق بـه وی بـوده و قـرار
نبود که در پایان پروژه کارخانه نان ماشینی به سازمان غله واگذار شود .اگرو استراکت اظهـار مـینمایـد کـه وی
بدون مساعدت سازمان غله نمیتوانسته تجهیزات مزبور را از کشور خارج کند و سازمان غلـه بـه علـت تـأخیر در
«تحویل موقت» کارگاه ،حسب ادعا از خارج شدن آنها جلوگیری یا ممانعت کرده است .بنابراین ،اگرو اسـتراکت
براساس نظریههای مصادره نامشروع و دارا شـدن بالجــهت ،خواستـــار غرامـت بابـت ارزش عادلـــه ]بـازار[
تجهیزات مزبور به ارزش تخمینی ـ 0220222/دالر میباشد.
 .31باالخره اگرو استراکت خواستار بهره به نرخی معادل نرخ بهره استقراض و حـقالوکالـه وکـالی خـود در
رابطه با داوری حاضر میباشد.
 .33خواندگان به صالحیت دیوان در رسیدگی به ادعاها اعتراض و استدالل میکنند که اگرو استراکت اهلیت
قانونی تعقیب ادعاها را ندارد.
 .01عالوه بر این ،خواندگان اعتبار یکایک ادعاها را در ماهیت انکار میکنند.
 .03خواندگان همچنین ادعاهای متقابلی علیه ورنر و اگرو استراکت اقامه نمـودهانـد .نخسـت ،سـازمان غلـه
خواستار پرداخت جریمههای دیرکرد به مبلغ ـ 0200328/دالر طبق ماده  31قرارداد بوده و اظهار مینماید که اگرو
استراکت تعهدات قراردادی خود را بهموقع انجام نداده است .دوم ،سازمان غله خواستار خسارت بابت هزینـههـایی
جمعاً به مبلغ ـ 0001280130/ریال است که حسب ادعا جهت رفع نواقص پروژه متحمل شده است .سوم ،سازمان
غله خواستار پرداخت مبلغ ـ 804200230/ریال است که ادعا میکند بابت هزینههای اضافی منجمله رفـع نـواقص
سیستم خنککننده ،هزینه تأمین برق کارخانه و هزینه آب و برق و تلفن پرداخته و استدالل مـیکنـد کـه طبـق
قرارداد اگرو استراکت ملزم به پرداخت همه آنها بوده است .باالخره سازمان غله خواستار مبلغی است کـه حسـب
ادعا بابت بدهیهای مالیاتی و حقوق بیمههای اجتماعی طبق قرارداد معوق مانده است.
 .00سازمان غله همچنین به اتفاق بانک ملی ایران ادعای متقابلی علیه اگرو استراکت و کراکر نشـنال بنـک
طرح نموده که بر یک اعتبار اسنادی اتکایی مبتنی است که توسط بانک مذکور از طرف اگـرو اسـتراکت بـه نفـع
بانک ملی صادر شده است .بانک ملی بهنوبهخود یک فقره ضمانتنامه به مبلغ ـ 0040808/دالر به نفع سازمان غله
صادر نمود.
سازمان غله در تاریخ هفتم اسفندماه  08] 3102فوریه  [3322وجه ضمانتنامه بانکی و بانک ملی دو روز بعد
از آن وجه اعتبار اسنادی اتکایی را که کراکر نشنال بنک افتتاح کرده بود مطالبه کردند .بانک اخیرالذکر از پرداخت
وجه اعتبار اسنادی اتکایی امتناع نمود و به بانک ملی اطالع داد که «حساب مسدودی» افتتاح کرده است.
 .01بانک ملی ادعایی در دیوان (پرونده شماره  )002جهت وصول وجه اعتبـار اسـنادی اتکـایی ثبـت نمـود.
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دیوان متعاقب صدور حکم شماره « 020/033الف»38ـ 322مـورخ پـنجم بهمـنمـاه  00] 3180ژانویـه [3324
دیوان عمومی ،دستوری دایر بر ختم رسیدگی پرونده شـماره  002صـادر نمـود .خواهـانهـای متقابـل اسـتدالل
میکنند که تصمیم صادره در پرونده «الف» 38همراه با دستور ختم رسیدگی در پرونده شماره  002به آنها اجازه
میدهد که این ادعای مربوط به اعتبار اسنادی را بهعنوان ادعای متقابـل دادرسـی حاضـر ثبـت نماینـد و اظهـار
میدارند که درخواست پرداخت وجوه ضمانتنامه بانکی و اعتبار اسنادی اتکایی موجه بوده است ،زیرا اگرو استراکت
تعهدات قراردادی خود را انجام نـــداده است .بنابراین ،خواهانهای متقابل خواستــار وجه اعتبـار اسنادی اتکایی
به مبلغ ـ 0040808/دالر به اضافه بهره و خسارتی هستند که حسب ادعا به علت از دسـت دادن اعتبـار و حسـن
شهرت تجاری ناشی از اقدامات کراکر نشنال بنک متحمل شدهاند.
ج) دالیل حکم
اول) موضوعات شکلی
 .3لوایحی که دیر ثبت شدهاند

 .07اگرو استراکت در تاریخ پنجم مردادماه  02] 3188ژوییه  [3322یک «الیحـه تکمیلـی پـیش از اسـتماع»
ثبت نمود که شهادتنامه آقای بنسوسهویتز ،مدیرعامل اینـواروداین اینجینیرینـگ اینکورپوریتـد ضـمیمه آن بـود.
خواندگان میگویند که این سند قابل پذیرش نیست.
 .01در دستور مورخ  31اسفندماه ] 3180چهارم مارس  [3322دیوان که تاریخ برگزاری جلسه استماع پرونده
حاضر در آن تعیین گردید ،توجه طرفین از جمله به مورد زیر جلب شد:
 .3هیچ مدرک جدیدی را نمیتوان پیش از جلسه استماع ارائه داد ،مگر با اجازه دیوان و مشروط بـر ایـنکـه
چنین مدارکی حداقل دو ماه پیش از استماع پرونده به ثبت رسیده باشد( ...تأکید اضافه شده است).
بدواً قرار بود جلسه اسـتماع در روز اول مهرمـاه  01] 3188سـپتامبر  [3322تشـکیل شـود ،ولـی بـه علـت
درخواست طرفین در آخرین لحظات ،به روز هشـتم مهرمـاه  12] 3188سـپتامبر [3322موکـول شـد .بنـابراین،
میتوان استدالل کرد که سند فوق از لحا قواعد دیوان پیش از دو ماه مهلت تعیین شـده در دسـتور ثبـت شـده
است ،ولی در دستور مزبور همچنین مقرر گردیده که ثبت کلیه لوایح بعدی باید مشخصاً با موافقت دیوان صـورت
گیرد .در این پرونده ،صرفنظر از اینکه کدامیک از دو تاریخ فوق به مدت دو ماه مربوط باشـد ،دیـوان حاضـر بـه
پذیرش «الیحه تکمیلی پیش از استماع» خواهان نیست.
 .00ماده  00بند  1ماده  ،02قواعد دیوان بررویهم به دیوان اختیار میدهد که برای ثبـت مسـتندات کتبـی
تعیین مهلت نموده و آنها را اجرا نماید ،مشروط بر اینکه با طرفین به مساوات رفتار کند .اصول اساسـی رعایـت
مساوات و انصاف بین طرفین و احتمال ورود لطمه به حقوق هریک از آنـان و نیـز اداره مـنظم جریـان رسـیدگی
مستلزم آن است که مهلتهای زمانی تعیین و اجرا گردند .بنابراین ،دیوان بارها اعالم نموده است که هیچیـک از
طرفین نباید سندی را برای اولین بار در جلسه استماع یا اندکی پیش از آن تسلیم کند ،به نحوی که طـرف دیگـر
فرصت مناسبی برای دادن پاسخ به آن نداشته باشد .دیوان در اتخاذ تصمیم راجـع بـه ایـنکـه در مـورد خاصـی
الیحهای که دیر به ثبت رسیده با وجود تأخیر در ثبت باز هم قابل پذیرش هست یـا نیسـت ،ماهیـت و محتـوای
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الیحه و حجم آن و علت تأخیر ثبت آن را در نظر میگیــرد (رجوع شود به :بنــدهای  02بـه بعـد حکـم شـماره
101ـ423ـ 3مورخ  33آبانماه ] 3188دوم نوامبر  ،[3322صادره در پرونده هریساینترنشنال تلـه کامیونیکیشـنز
اینکورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران و سایرین).
 .04الیحه تکمیلی پیش از استماع خواهان تقریباً یک سال بعد از انقضای مهلت تعیین شده برای ثبت پاسخ
اگرو استراکت به ادعای متقابل اصالحی ،یعنی در نهم مردادماه  13] 3180ژوییه  [3328به ثبـت رسـیده اسـت
(رجوع شود به :دستور مورخ پنجم اسفندماه  04] 3184فوریه  [3328دیوان) .الیحه مزبور عمدتاً خالصهای است
که از لوایح قبلی؛ ولی در عین حال حاوی برخی اظهارات تازه بهویژه در ارتباط با ادعای متقابل و نیـز شـهادتنامه
آقای بنسوسهویتز بهعنوان مدرک جدید است .اگرو استراکت درباره علت تأخیر در ثبت این سند توضیحی نداده و
معلوم نیست که چرا استدالالت و ادله مندرج در این سند نمیتوانسته زودتر از آن تسلیم شود .آقای بنسوسهویتز
یکی از مقامات عالیرتبه اگرو استراکت میباشد و احتماالً میتوانسته این شهادتنامه را بسیار زودتر از این مرحله در
جریان رسیدگی تهیه و تنظیم نماید .بنابراین ،دیـوان پـذیرش «الیحـه تکمیلـی پـیش از اسـتماع» (خواهـان) را
مقتضی نمییابد.
 .01در جلسه استماع ،اگرو استراکت همچنین نامهای به تاریخ سوم اردیبهشتماه  01] 3100آوریـل [3328
بهعنوان شرکت معامالت خارجی ارائه نمود .خواندگان به قابلیت پذیرش این سند نیز اعتراض کردند .دیوان یـک
بار دیگر به متن دستور مورخ سیزدهم اسفندماه [ 3180چهارم مارس  [3322خود اشاره میکنـد کـه در آن گفتـه
شده است:
در جلسه استماع ،طرفین میتوانند هر استداللی را که مایلند ارائه دهند ،لکن ارائه مدارک جدید میسر نیست ،مگر
با اجازه دیوان و چنین اجازهای داده نخواهد شد ،مگر در مـورد مـدارکی کـه در رد مـدارک ارائـه شـده در جلسـه
استماع ،تسلیم میشود.
بنابراین مسأله اساسی این است که آیا اگرو استراکت نامه مزبور را بهعنوان مدرک معارض مدرکی ارائـه داده
که خواندگان برای اولین بار در جلسه استماع ارائه دادهاند یا نه (رجوع شود به :بند  84پرونده هـریس ،مـذکور در
بند  08فوق) .طبق اظهار اگرو استراکت ،خواندگان برای اولین بار در جلسه استماع مشخصاً منکـر آن شـدند کـه
اگرو استراکت درخواست کرده بود اعتبار اسنادی بالفاصله بعد از امضای قرارداد افتتاح شـود .لکـن خوانـدگان در
کلیه لوایح خود منکر داشتن تعهد به افتتاح اسنادی ظرف مهلت مشخصی بودهاند .از آنجا که وجود چنین تعهدی
جزئی از ادعای اساسی اگرو استراکت در این پرونده میباشد وی بار این مسئولیت را بر دوش داشت که کلیه ادله
مؤید استدالل خود را بهموقع تهیه و تسلیم نماید .مدرک ارائه شده در جلسـه اسـتماع از مـدتهـا پـیش از آن در
اختیار اگرو استراکت بوده است .بنابراین ،دیوان این مدرک را نمیپذیرد.
 .0ادعای متقابل که دیر به ثبت رسیده

 .03ادعای متقابل سازمان غله و بانک ملی ایران علیه اگرو استراکت و کراکر نشنال بنک بابـت پرداخـت وجـه
اعتبار اسنادی اتکایی ،در تاریخ  34فروردینماه ] 3180سوم آوریل  [3328به ثبت رسید .پـس از آنکـه پرونـده
شماره  ( 002بانک ملی ایران و دولت ایاالت متحده امریکا ،کراکر نشنال بنک لوسآنجلس) مختومه شد ،نماینده
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رابط جمهوری اسالمی ایران راجع به نحوه طرح آن ادعاها کـه اینـک مبنـای ادعـای متقابـل حاضـر را تشـکیل
میدهند ،درخواست رهنمـود بـیشتـری نمـود .دیـوان در نامـه مـورخ  00مردادمـاه  38] 3184اوت  [3320بـه
نمایندگان رابط دو دولت اطالع داد که هرگونه درخواست راجع به طرح ادعای متقابل مبتنی بر اعتبارات اسـنادی
در پروندهای که ادعای اصلی (مرتبط با آن) مطرح است «باید بهموقع و حداکثر ظرف شش مـاه از تـاریخ صـدور
این دستور تسلیم گردند» .بدین ترتیب ،مهلت طرح ادعای متقابل مبتنی بـر اعتبـار اسـنادی در ایـن پرونـده02 ،
بهمنماه 38] 3184فوریه  [3328بوده است .سازمان غله این ادعای متقابل را در تـاریخ  34فـروردینمـاه 3180
]سوم آوریل  [3328ثبت نمود و توضیحی راجع به تأخیر خود ارائه نداد .بنابراین ،دیوان این ادعای متقابل را کـه
دیر به ثبت رسیده ،رد میکند.
دوم) صالحیت
 .3تابعیت امریکایی خواهان

 .11خواندگان نسبت به تابعیت امریکایی اگرو استراکت اعتراض دارند .اگرو استراکت طبق دسـتور مـورخ سـوم
اسفندماه 00] 3183فوریه  [3321دیوان و رهنمودهای مندرج در دستور مـورخ اول بهمـنمـاه 03] 3183ژانویـه
 [3321صادره در پرونده جنرال موتورز کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران (پرونده شماره  ،34شعبه یک)
مدارک تابعیت خود را ارائه داده است .براساس مدارک تسلیمی خواهان ،دیوان متقاعد شده است که اگرو استراکت
اینترنشنال اینکورپوریتد ،شرکتی که در ایالت واشینگتن تشکیل شده ،صددرصد متعلق به اینواروداین سابسیدیاری
اینکورپوریتد ،شرکتی که در ایالت دلهور تشکیل شده و بهنوبهخود صد در صد متعلق بـه اینـواروداین اینداسـتریز،
اینکورپوریتد است که این نیز شرکتی است که در ایالت دلهور تشکیل شده است .عالوه بر این ،دیوان متقاعد شده
است که اتباع ایاالت متحده مالکیت  02درصد یا بیشتر سهام آن را در دست دارند و این امر با الزامات بند یـک
ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی انطباق دارد .بدین ترتیب ،اگرو استراکت به مفهوم منـدرج در بیانیـه مـذکور
تبعه ایاالت متحده میباشد.
 .0ماده حل و فصل اختالفات

 .13سازمان غله مضافاً استدالل میکند که وجود قید حل و فصل اختالفات در ماده  00قرارداد ،منافی صالحیت
دیوان برای رسیدگی به این ادعا است .متن ماده مزبور از این قرار است:
کلیه اختالفات ناشی از تعبیر و تفسیر و اجرای مفاد قرارداد در درجه اول از طریق مذاکرات دوستانه به وسیله
کمیسیون مرکب از دو نفر عضو ...حل و فصل خواهد گردید ...در صورتی که کمیسیون مذکور نتواند مورد اختالف
را ظرف  40روز ...حل و تصفیه کند و یا اینکه طرف ذینفع نتوانـد عضـو کمیسـیون مربوطـه را ظـرف  30روز...
انتخاب و معرفی نماید ،مورد اختالف برطبق قوانین کشور به داوری ارجاع خواهد شد.
دیوان در گذشته نظر داده است که مواد حل و فصل اختالفات که در آنها داوری اختالفات در ایران و طبـق
قوانین ایران مقرر شده ،ثابت نمیکنند که طبق مفهوم بند یک ماده دو بیانیه حل و فصل دعـاوی ،رسـیدگی بـه
آنها در صالحیت انحصاری دادگاههای ایـران اسـت (بـهعنـوان مثـال ،رجـوع شـود بـه :بنـد  32حکـم شـماره
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014ـ323ـ 0مورخ  32اردیبهشتماه ] 3180هشتم مه  [3328صادره در پرونده آهفی یالنینگ اسوشـیایـتس و
دولت ایران) .مطابق با این رویه ،دیوان نظر میدهد که ماده  00قرارداد سالب صـالحیت دیـوان در رسـیدگی بـه
ادعاهای حاضر نیست.
سوم) اهلیت خواهان برای طرح ادعا

 .10یکی از موضوعات اساسی در این پرونده این است که آیا اگرو استراکت اهلیت طرح ادعای مبتنی بر قرارداد
را نزد دیوان دارد یا نه .سازمان غله استدالل میکند که اگرو استراکت طرف قرارداد نبوده و بنـابراین ،نمـیتوانـد
حقوقی به موجب آن ادعا کند .سازمان غله به مقدمه قرارداد اشاره میکند که در آن از «شرکت سهامی معـامالت
خارجی وزارت بازرگانی» بهعنوان «کارفرما» و تنها از ورنر لهارا بهعنوان «پیمانکار» نام بـرده شـده اسـت .لکـن
مدارک موجود در مجموع ثابت میکند که تفاهم طرفین از ابتدا آن بوده که اگرو اسـتراکت در واقـع یـک طـرف
قرارداد میباشد.
 .11اوالً در «قرارداد بین اگرو استراکت اینترنشنال و ورنر لهارا اینترنشنال اینکورپوریتـد» کـه در تـاریخ دوم
مردادماه  04] 3104ژوییه  [3320منعقد گردیده ،اظهار شـده اسـت کـه «چنانچـه قـراردادی بـرای انجـام کـار
فوقالذکر منعقد شود ،به نام اگرو استراکت ـ ورنر لهارا تلقی میشود ،مگر اینکه توافق دیگری صورت گیرد».
این تفاهم بین ورنر و اگرو استراکت ،طی دو نامه که این دو مشترکاً بالفاصله بعـد از انعقـاد قـرارداد ارسـال
کردند به اطالع سازمان غله رسید .در نامه اگرو استراکت صراحتاً اظهار شده که «اگرو استراکت اینترنشنال تقبـل
مینماید که با همکاری ورنر لهارا اینترنشنال اینکورپوریتد ،پروژه ] [turn-keyنان ماشـینی بنـدرعباس را طبـق
مفاد و شرایط قرارداد ...اجرا نماید» .ثانیاً ضمانت حسن اجرای کار را که توسط بانک ملی ایران صـادر شـد ،اگـرو
استراکت به نفع سازمان غله تحصیل نمود .بانک ملی در ضمانتنامه صراحتاً به «قرارداد شماره  02330منعقده بین
شما [سازمان غله] و اگرو استراکت اینترنشنال »...اشاره کرده است.
 .17این واقعیت که سازمان غله نقش اگرو استراکت را بهعنوان طرف قرارداد شناخته و قبول کرده است ،در
سوابق موجود نیز دیده میشود .اساس انعقاد این قرارداد ،پیشنهاد مشترکی بود که اگرو استراکت و ورنر در ژوییـه
 3320به سازمان غله تسلیم کردند .در تاریخ  31آبـانمـاه ] 3104چهـارم نـوامبر  ،[3320سـازمان غلـه ،محـل
ساختمان پروژه را در اختیار اگرو استراکت و ورنر قرار داد و این امر در صورتمجلسی که به امضای نمایندگان اگرو
استراکت و ورنر رسیده ،منعکس شده است.
عالوه بر این ،در ژوئن  3328وقتی سازمان غله بودجه پـروژه را تـأمین نمـود ،دو اعتبـار اسـنادی مسـتقل و
جداگانه ـ یکی به نام اگرو استراکت و دیگری به نام ورنر ـ افتتاح نمود.
 .11خواندگان همچنین استدالل میکنند که اگرو استراکت بهعنوان «شریک» ورنر وارد قرارداد شـده اسـت.
اگرو استراکت منکر این موضوع است .هرچند اگرو استراکت و ورنـر هـر دو ،ایـن پـروژه را اجـرا کردنـد ،دیـوان
بر اساس ادله موجود متقاعد نشده است که آنها در واقع با هـم مشـارکتی تشـکیل داده باشـند و بنـابراین ،نظـر
میدهد که اگرو استراکت بهعنوان یک پیمانکار مستقل اهلیت طرح ادعایش را دارد و بدین لحـا لزومـی نـدارد

  181مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده /جلدهشتم

دیوان معین کند که آیا وی میتوانسته بهعنوان شریک ورنر اقدام به طرح آن کند یا نه.

2

چهارم) ماهیت دعوا
 .3کسور

 .10بحثی نیست که سازمان غله هنوز مبلغ ـ 0040222/دالر یعنی  32درصـد وجـوهی را کـه از پرداخـتهـای
قراردادی تا موقع قبول «تحویل موقت» کارخانه کسر گردیده ،در اختیار دارد .اگرو استراکت اظهار میدارد کـه در
واقع کلیه تعهدات قراردادی خود را به انجام رسانیده و سازمان غله حـق نگهـداری مبـالغ کسـر شـده را نـدارد و
استدالل میکند که حتی اگر نقایص جزئی در پروژه باقی مانده بوده ،قصور در رفع آنها از قصور سازمان غلـه در
تهیه و ارائه بهموقع صورت نواقص مذکور ناشی شده است .از سوی دیگر ،سازمان غله اوالً بـه مـاده  33قـرارداد
استناد میکند که در آن مقرر شده آزادکردن مبالغ کسر شده فقط بعد از «قبولی موقت کارخانه» صورت میگیـرد
و ثانیاً توافق حاصله بین طرفین را که در صورتجلسه مارس  3322منعکس و در آن اظهار شده که تنها  32درصد
کار پایان یافته است ،مستند قرار میدهد .وی اظهار میدارد که نگهداری مبالغ کسر شده موجه است ،زیـرا اگـرو
استراکت نواقص باقیمانده را رفع نکرده است و بنابراین ،استحقاق دریافت «قبولی موقت» کارخانه را ندارد.
 .14دیوان نظر میدهد که سازمان غله متعهد به پرداخت  32درصد کل بهای قرارداد میباشد ،ولی میتوانـد
سه درصد قیمت را بابت نقایص اجرای قرارداد نگهداری کند .سازمان غله نمیتواند به این واقعیت استناد کند کـه
«تحویل موقت» کارخانه که قرارداد رسماً الزم شمرده ،عملی نشده است .طبق مفـاد صورتجلسـه مـارس ،3322
سازمان غله موافقت کرد که مشاور وی ،یعنی مهندسین مشاور تکنولوگ هزینه رفع نواقص را بـهتفصـیل بـرآورد
نماید و اگرو استراکت فقط بعد از وصول آن برآورد میبایستی تصمیم میگرفت که آیا کسـر از پرداخـت را قبـول
کند یا نواقص را رفع نماید .بنابراین ،سازمان غله مسئولیت داشت که با ارائه صورت تفصیلی نواقص ،قـدم اول را
بردارد؛ لکن علیرغم درخواستهای مکرر اگرو استراکت ،سازمان غله تا اول بهمنمـاه  03] 3102ژانویـه [3322
یعنی تقریباً دو سال پس از امضای صورتجلسه ،صورت مزبور را در اختیار اگرو استراکت قرار نداد .به نظـر دیـوان
چنین مدتی بهطور غیرمعقول طوالنی بوده و اگرو استراکت دیگر تعهدی برای اقدام درباره صورت مزبـور نداشـته
است .سازمان غله با قصور در ارائه صورت مزبور ظرف مدتی معقول ،توافـق حاصـله در مـارس  3322را عقـیم و
عمالً اگرو استراکت را از فرصت رفع نواقص و تحصیل قبول «تحویل موقت» محروم نمود .تحت شرایط مذکور،
سازمان غله نمیتواند به نواقص باقیمانده استناد نموده و  32درصد از بهای قرارداد را طبق ماده  33قـرارداد نگـه
دارد.
 .11لکن در عین حال اگرو استراکت نمیتواند برای کاری که در واقع انجام نشده وجهی مطالبه کند .دیـوان
خاطرنشان میسازد که طبق صورتجلسه مورخ  00اسفندماه  31] 3108مارس  [3322کـه اگـرو اسـتراکت آن را
امضا کرده ،مهندسین تکنولوگ ،مشاور سازمان غله گزارش دادهاند که فقط  32درصد پروژه کارخانه نان ماشـینی
 .2رجوع شود به :صفحات  00به بعد حکم شماره 023ـ324ـ 3مورخ اول آذرماه  00]3184نوامبر  [3320صادره در پرونده هاوزینگ انـد
ارین سرویسز اینترنشنال اینک .و جمهوری اسالمی ایران و سایرین.
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تکمیل شده است .اگرو استراکت در آن وقت به آن برآورد اعتراضی نکرد و در راهحل انتخابی خود برای تحصـیل
[گواهی] «تحویل موقت» ضریب سه درصد بابت نواقص را در محاسبه به کار برد .بنابراین ،دیوان نظر مـیدهـد
که اگرو استراکت استحقاق دریافت  32درصد سهم خود از کل بهای قرارداد را دارد.
 .13براساس اعتبار اسنادی که به نفع اگرو استراکت افتتاح شده بود ،کل بهای قابل پرداخت قرارداد به اگـرو
استراکت ،مبلغ ـ 000480002/دالر بوده است و بدین لحا اگرو استراکت در واقع اسـتحقاق دریافـت  32درصـد
آن ،یعنی مبلغ  004830280/02دالر را دارد .در این موضوع هم بحثی نیست کـه سـازمان غلـه  32درصـد بهـای
قرارداد یعنی مبلغ ـ 0040222/دالر را کسر و در نتیجه  32درصد کل بهای قـرارداد یعنـی ـ 000300002/دالر بـه
اگرو استراکت پرداخت کرده است .بنابراین ،اگرو استراکت استحقاق دارد تفاوت بـین  004830280/02دالر (یعنـی
 32درصد کل بهای قرارداد) و مبلغ ـ 000300002/دالر (یعنی آن قسمت از بهـای قـرارداد را کـه دریافـت کـرده)
یعنی جمعاً مبلغ  3220830/02دالر دریافت نماید .بنابراین ،حکمی به مبلغ  3220830/02دالر بابت این بخـش از
ادعای اگرو استراکت به نفع وی صادر میشود.
 .0هزینههای اضافی

 .71اگرو استراکت مبلغ  3020422/20دالر بابت هزینههای اضافی که حسب ادعا به علت تأخیر سازمان غلـه در
افتتاح اعتبار اسنادی متحمل شده ،مطالبه میکند و اظهار میدارد که سازمان غله موافقت کرده بود این هزینههـا
را پرداخت نماید .سازمان غله وجود چنین توافقی را انکار میکند و دیوان نیز قانع نشده که در واقع توافقی صورت
گرفته است .در صورتجلسه جلسات منعقده در روزهای  33 ،02و  03اردیبهشتماه ] 3108نهم ،دهم و یازدهم مه
 [3322صرفاً ذکر شده که «شفاهاً اشاره شد که ادعا مورد بررسی و اقدام واقع خواهد شد» .این نوشته فقط حاکی
از تمایل سازمان غله به «بررسی» است و نشان نمیدهد که اقدام بعدی احتماالً مثبت یا منفی بـوده باشـد .بعـداً
اگرو استراکت نامهای به تـاریخ  02تیرمـاه  33] 3108ژوییـه  [3322بـه سـازمان غلـه فرسـتاد و در آن دالیـل
هزینههای اضافی و مبالغ آنها را بهتفصیل ذکر نمود .در سوابق ،مدرکی وجود ندارد که سازمان غله هرگز پاسـخ
مثبتی به این درخواست داده باشد .بنابراین ،دیوان قانع نشده اسـت کـه سـازمان غلـه قصـد داشـته اسـت تعهـد
الزامآوری برای بازپرداخت این هزینههای اضافی به اگرو استراکت به عهده گیرد.
 .73لکن این موضوع باقی میماند که آیا اگرو استراکت استحقاق دریافـت هزینـههـای مزبـور را بـهعنـوان
خسارت نقض قرارداد دارد یا نه .اگرو استراکت استدالل میکند که در اثـر تـأخیر سـازمان غلـه در افتتـاح اعتبـار
اسنادی ظرف مدت یک ماه مقرر بعد از امضای قرارداد ،متحمل هزینههای اضافی شده است .شق دیگر استدالل
اگرو استراکت این است که قرارداد تلویحاً تعهدی برای خوانده ایجاد کرده بود که اعتبار اسـنادی را ظـرف مـدت
«معقولی» افتتاح کند.
 .70خواندگان قبول ندارند که در قرارداد ،افتتاح اعتبار اسنادی ظرف مدت مشخصی پـیشبینـی شـده بـود و
اظهار میدارند که هرگونه تأخیر اگرو استراکت در اجرای کامل پروژه ،بـه علـت تـأخیر ادعـایی در افتتـاح اعتبـار
اسنادی نبوده است .عالوه بر این ،خواندگان استدالل میکنند که اگر اگرو استراکت در مورد تاریخ افتتـاح اعتبـار
اسنادی ناراضی بود ،میبایست قرارداد را فسخ مینمود.
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 .71در قرارداد مادهای وجود ندارد که در آن زمان مشخصی برای افتتاح اعتبار اسنادی معـین شـده باشـد .در
ماده  30قرارداد صرفاً مقرر شده که پرداخت بابت «قسمت اول» بهای قـرارداد برحسـب میـزان پیشـرفت کـار از
طریق برداشت از اعتبار اسنادی انجام خواهد شد ،لکن مهلت خاصی که اعتبار اسنادی حتماً ظرف آن افتتاح شود،
معین نشده است ،بلکه طبق ماده 8ـ 0قرارداد ،افتتاح اعتبار اسنادی موکول و منوط به آن بوده که ماشینآالتی را
که پیمانکار تهیه میکرد ،قبالً کارفرما تصویب کند.
 .77لزومی ندارد که دیوان در این باره تصمیم گیرد که آیا با عدم تعیین زمان مشخص در قـرارداد ،بـاز هـم
سازمان غله متعهد به افتتاح اعتبار اسنادی ظرف مدت «معقولی» بوده یا نه .حتی اگر فرض شود که با توجـه بـه
زمانبندی فشرده پروژه ،ژوئن  3328دیر بوده ،باز هم اگرو استراکت استحقاقی به دریافت هیچگونه خسارتی بابت
هزینههای اضافی که حسب ادعا از این تأخیر ناشی شده ،ندارد .قرارداد موضوع پرونـده حاضـر در مـورد ایـنکـه
اعتبار اسنادی در چه تاریخی میبایستی افتتاح می شده مبهم است و با توجه به این ابهام ،الزم بود اگرو استراکت
به سازمان غله اطالع دهد که به نظر وی (در افتتاح) اعتبار اسنادی تأخیر رخ داده و وی در اثر این تأخیر خساراتی
متحمل می شود ،تا بتوان سازمان غله را مسئول خسـارات ناشـی از تـأخیر ادعـایی در افتتـاح آن اعتبـار اسـنادی
شناخت .در سوابق مدرکی وجود ندارد که اگرو استراکت بهموقع چنین اطالعی به سازمان غله داده باشد .بنابراین،
تحت شرایط این پرونده ،ادعای این هزینههای اضافی رد میشود.
 .1خسارت تبعی

 .71اگرو استراکت اظهار میدارد که به علت تأخیر سازمان غله در تأمین هزینه اجرای پروژه ،وی از لحا مـالی
و سایر منابع دچار مضیقه شد ،به طوری که ظرف این مدت قادر به اجرای پروژههای دیگـری نگردیـد .وی ادعـا
میکند که این مضیقه مالی سرانجام منجر به آن شد که دسـت از فعالیـتهـای تجـاری بـردارد و از ایـن بابـت
خسارتی به مبلغ ـ 3220222/دالر که طبق ارزیابی وی معادل ارزش شرکت وی بهعنوان یک شرکت دایر اسـت،
مطالبه مینماید .خواندگان استدالل میکنند که اگرو استراکت از عهده اثبات این امر که پیشنهاداتی بـرای انجـام
پروژههای دیگری دریافت کرده ویا خواندگان موجب ورشکستگی وی شدهاند ،برنیامده است.
 .70این ادعا رد میشود ،زیرا اگرو استراکت وجود رابطه علیت کافی بین تأخیر سازمان غله در افتتـاح اعتبـار
اسنادی و از دست دادن فعالیت تجاری را که ممکن است ظرف این مدت رخ داده باشد ،ثابت نکرده است .اشارات
مبهم به مشتریان بالقوه عالقهمند در بخشهای دیگر آن منطقه که حسب ادعا به پروژه بنـدرعباس بـه صـورت
یک پروژه نمونه نظر داشتند ،بدون ارائه مدارک روشنی که مؤید این ادعاها باشد ،کافی برای تأیید ادعـای مزبـور
نیست .بنابراین ،این بخش از ادعا به علت فقد دلیل رد میشود.
 .7ادعای مربوط به ماشینآالت

 .74اگرو استراکت مضافاً اظهار میدارد که سازمان غله مانع شده که وی چند کانتینر محتوی ماشینآالت را کـه
حسب ادعا پس از پایان پروژه در محل کار باقی مانده بود از ایران خارج کند و استدالل میکند که عمل سـازمان
غله مبنی بر ممانعت از خارجکردن تجهیزات مزبور ،در حکم مصادره نامشروع آنها است و از این لحا خسـارتی
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به مبلغ ـ 0220222/دالر بابت ارزش عادله تخمینی ماشینآالت و کانتینرهـا مطالبـه مـینمایـد .از طـرف دیگـر،
خواندگان استدالل میکنند که طبق مفاد قرارداد ،ماشینآالت باقیمانده در محل کار پس از پایـان اجـرای پـروژه
قرار بوده در همانجا بماند و بهعالوه ،درخواستهای مکرر از نماینده اگرو استراکت در ایـران بـرای خـارجکـردن
کانتینرها از محل کار بینتیجه مانده است .خوانـدگان معتقدنـد کـه اگـرو اسـتراکت بـه ایـن علـت مبـادرت بـه
خارجکردن کانتینرها نکرده که در این صورت ناچار بوده برای آنها حقوق و عوارض گمرکی بپردازد ،یـا ایـنکـه
برای اگرو استراکت خارجکردن کانتینرها مقرون به صرفه نبوده است.
 .71دیوان بر این نظر است که اگرو استراکت از عهده اثبات این بخش از ادعا برنیامـده اسـت .وی نـه نـوع
ماشینآالتی را که حسب ادعا در ایران به جای مانده مشخص و نه ارزش آنها را معین نمـوده اسـت .عـالوه بـر
این ،وی ثابت نکرده است که طبق مفاد قرارداد ،ماشینآالت مزبور نمیبایسـتی پـس از پایـان قـرارداد در محـل
پروژه بماند.
در واقع ،بررسی صورت موجودی که اگرو استراکت در اواخر سال  3322تهیه کرده و در تأیید این ادعـا ارائـه
نموده ،نشان میدهد که بسیاری از اقالم مندرج در آن از نوعی است که بهطور معمول در ایران به جای میمانـد.
هرچند اگرو استراکت صورتحسابهایی مؤید خرید برخی از اقالم مورد مطالبه را ارائه نموده ،ولی مـدرکی عرضـه
نکرده که این وسایل برای این پروژه خریداری و یا اینکه فیالواقع به ایران حمل شـده اسـت .بـهعـالوه ،اگـرو
استراکت مدرکی برای کوشش ادعایی خود در خارج کـردن آنهـا (از ایـران) ویـا دخالـت در ایـن امـر از طـرف
خواندگان ارائه نکرده است .بنا به مراتب مذکور ،این بخش از ادعا به علت فقد دلیل رد میشود.
 .1بهره

 .73اگرو استراکت نسبت به مبلغ حکم ،به نرخی معادل نرخ استقراض خود بهره مطالبه میکند .لکن طبق رویه
پیشین این شعبه ،بهره تقریباً به نرخی داده میشود که اگر اگرو استراکت این وجه را در کشور خود به نحو
متعارفی سرمایهگذاری میکرده ،به دست میآورده است .این شعبه بهطور معمول در مورد خواهانهای امریکایی
نرخ بهره سپرده شش ماهه را مورد عمل قرار میدهد (رجوع شود به :صفحات  13به بعد حکم شماره 322ـ84ـ3
مورخ ششم تیرماه 02] 3184ژوئن  [3320صادره در سیلوانیا تکنیکال سیستمز اینک .و دولت جمهوری اسالمی
ایران) .منطقی است فرض شود که اگر اگرو استراکت صورت نواقص را بهموقع دریافت مینمود ،میتوانست
3
حداکثر تا  32مردادماه ] 3102اول اوت  [3322همه نواقص باقیمانده را رفع و «تحویل موقت» را انجام دهد.
بنابراین ،دیوان  32مردادماه ] 3102اول اوت  [3322را تاریخ شروع تعلق بهره تعیین میکند .نرخ متوسط بهره
سپردههای ششماهه در دوره ذیربط در این حکم ،با روند کردن به نزدیکترین یکچهارم یک درصد ،معادل
 32/0درصد است.
 .3هرچند اگرواستراکت در تلکس مورخ  32آذرماه [ 3102هشتم دسامبر  ]3322که برای سازمان غله ارسال نمود ،مجدداً تأیید کرد کـه
منتظر وصول صورت نواقص است ،معهذا این واقعیت به جای خود باقی میماند که اگر صورت مزبور را به موقع دریافت میکرد ،نـواقص
زودتر رفع میشد و این عامل در تعیین تاریخ شروع تعلق بهره مؤثر بوده است.
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 .0ادعاهای متقابل
الف) جریمه تأخیر

 .11اگرو استراکت مسئول جرائم تأخیر مندرج در ماده  31قرارداد نیست .هرچند صحیح است کـه پـروژه ظـرف
مدت مقرر اولیه در قرارداد تکمیل نشد ،تردیدی نیست که سازمان غله چندین بار بدون درخواست جریمه تأخیر به
وی مهلتهای اضافی داد .دیوان معتقد است که این رفتار عمالً زمانبندی اولیه را تغییر داده است .عالوه بر این،
هرگونه تأخیر اگرو استراکت بعد از جلسه مارس  3322به علت قصور سازمان غله در تسلیم صورت نواقص ظرف
مدت معقول و در نتیجه محرومکردن اگرو استراکت از فرصت رفع نواقص ،معذور میباشد .بنابراین ،سازمان غلـه
نمیتواند با حسننیت مطالبه جریمه تأخیر طبق ماده  31قرارداد را بنماید و علیهذا این ادعای متقابل رد میشود.
ب) هزینههای رفع نواقص

 .13سازمان غلــه استدالل میکنــد که اگرو استراکت مسئــول پرداخت هزینــههایی به مبلغ ـ0001280130/
ریال است که برای رفع نواقص باقیمانده متحمل شده است .لکن هزینههای مزبور با سه درصد کسر شده از بهای
قرارداد که به اگرو استراکت قابل پرداخت بوده ،تهاتر میشود (رجوع شود به :بند  12فـوق) .در مـورد مـازاد مبلـغ
خواسته ادعای متقابل نسبت به معادل دالری سه درصد بهای قـرارداد ،دیـوان نظـر مـیدهـد کـه سـازمان غلـه
استحقاق مبلغ بیشتری را ندارد ،زیرا با عمل خود ،اگرو استراکت را از فرصت رفع نواقص با هزینه کمتر محـروم
نموده است .بنابراین ،این ادعای متقابل رد میشود.
ج) هزینههای اضافی

 .10سازمان غله همچنین بازپرداخت هزینههایی را مطالبه میکند که حسـب ادعـا بابـت رفـع نـواقص سیسـتم
خنککننده ،آبونمان آب و برق و تلفن و تأمین برق کارخانه متقبل شـده اسـت و اسـتدالل مـینمایـد کـه طبـق
قرارداد ،اگرو استراکت میبایست این هزینهها را تقبل میکرد و بنابراین ،خسارتی جمعاً بالغ بر ـ 804200230/ریال
مطالبه میکند .به نظر دیوان ،سازمان غله از عهده اثبـات ایـن ادعـای متقابـل برنیامـده و هـیچ صورتحسـابی از
شرکتهای برق و تلفن ارائه نکرده که ادعای او را که این هزینهها به حسـاب وی گذاشـته شـده ،اثبـات نمایـد.
عالوه بر این ،سازمان غله مدتی را که برای آن مدعی این هزینهها شده ،مشخص ننمـوده اسـت .بنـابراین ،ایـن
ادعای متقابل به علت فقد دلیل رد میشود.
د) مالیاتها

 .11سازمان غله همچنین مالیاتهایی را که حسب ادعا اگرو استراکت ،اسپیس (پیمانکار فرعی اگرو استراکت) و
ورنر پرداخت نکردهاند ،مطالبه و بهویژه به مواد 8ـ 32و 3ـ 3قرارداد استناد میکند کـه در آنهـا مقـرر شـده کـه
پیمانکار مسئول پرداخت مالیاتهای ایران میباشد؛ لکن علیرغم وجود چنین مـوادی در قـرارداد ،دیـوان همـواره
نسبت به ادعاهای متقابل بابت مالیاتها خود را ناصالح دانسته و استداللش این بوده است کـه ایـنگونـه ادعاهـا
ناشی از قوانین است و نه طبق الزام مندرج در بند یک ماده  0بیانیه حل و فصل دعاوی ،از همان قرارداد ،معاملـه
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یا رویدادی که مبنای ادعا را تشکیل میدهد (بهعنوان مثال ،رجوع شود به :صفحـه  03حکم شماره 334ـ342ـ،0
مـــورخ  08اسفندماه  38] 3180مـــارس [3324صــادره در پرونــده تــی.سی.اس.بــی .اینک .و ایــران که
در  5 Iran-U.S. C.T.R. ,pp. 160,173نیز چاپ شده است و صفحه  02حکم شماره 330ـ020ــ 0مـورخ
 30مهرماه ] 3184چهارم اکتبر  [3320صادره در پرونده جنرال داینامیک تلفن سیستمز سنتر اینک .و جمهـوری
اسالمی ایران) .برطبق رویه دیوان ،ادعای متقابل بابت مالیات به علت فقد صالحیت رد میشود.
هـ) حقوق بیمههای اجتماعی

 .17به همین ترتیب ،دیوان همواره ادعاهای متقابل بابت حقوق بیمههای اجتماعی را رد کرده اسـت ،بـه دلیـل
اینکه این ادعاها ناشی از اعمال قانون بوده و از همان قرارداد ،معامله یـا رویـدادی کـه مبنـای ادعـای اصـلی را
تشکیل میدهد ،ناشی نمیشونــد (بهعنوان مثال ،رجوع شود به :صفحــه  42حکـــم شماره 322ـ84ـ ،3مـورخ
ششـــم تیــرماه  02] 3184ژوئن  [3320صــادره در پرونده سیلوانیـــا تکنیــکال سیستمز اینـک .و دولـــت
جمهـــوری اسالمــی ایــران که در  8 Iran-U.S. C.T.R., pp. 298, 326-327نیز چـاپ شـده اسـت و
صفحات  42و  43حکم شماره 333ـ03ـ 3مـورخ سـوم مهرمـاه  00] 3184سـپتامبر  [3320صـادره در پرونـده
کوئستک ،اینک و جمهوری اسالمی ایران) .بدین لحا  ،ادعای متقابل بابت حقوق بیمههای اجتماعی نیز به علت
فقد صالحیت رد میشود.
 .4هزینهها

 .11اگرو استراکت بابت هزینههای حقوقی و هزینه ترجمه ،جمعاً مبلغ 20،232/22دالر مطالبه میکند .بـا توجـه
به مالحظات کلی مندرج در صفحات  43تا ] 44حکم صادره در[ پرونده سیلوانیا مـذکور در بنـد  04فـوق و نیـز
اینکه )3حکم صادره تقریباً بیست و پنج درصد خواسته اگرو اسـتراکت مـیباشـد )0 ،کلیـه ادعاهـای متقابـل رد
شدهاند و  )1خواندگان متحمل هزینه ترجمه انگلیسی قرارداد به مبلغ ـ 30222/دالر شدهانـد کـه بـه عهـده اگـرو
استراکت میباشد ،دیوان نظر میدهد که ـ 30222/دالر مبلغ معقولی است که بابت هزینههـا بـه اگـرو اسـتراکت
پرداخت شود.
د) حکم

 .10بنا به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حکم صادر میکند:
 .3خوانده ،سازمان غله کشور (ایران) متعهد است مبلغ یکصد و هفتاد و هفت هزار و ششصد و دوازده دالر و
پنجاه سنت ( 3220830/02دالر امریکا) به اضافه بهره ساده آن به نرخ 32/0درصد در سال (بر مبنای  180روز) از
تاریخ دهم مردادماه ] 3102اول اوت  [3322لغایت تاریخی که کارگزار امانــی دستــور پرداخت از محل حسـاب
تضمینی به بانــک امین بدهد به اضافه هزینه داوری به مبلغ ـ 30222/دالر به خواهان اگرو استراکت اینترنشـنال
اینک .بپردازد.
 .0بقیه ادعاها رد میشود.
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 .1ادعاهای متقابل سازمان غله کشور (ایران) و جمهوری اسالمی ایران رد میشود.
 .4تعهدات فوق با پرداخت از محل حساب تضمینی مفتوحه به موجب بند  2بیانیه مورخ 03دیماه 33] 3103
ژانویه  [3323دولت دموکراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهد شد.
بدینوسیله این حکم جهت ابالغ به کارگزار امانی ،به ریاست دیوان تسلیم میگردد.
الهه به تاریخ  04/3/00برابر با  31آوریل 3311
کارل هاینس بوکشتیگل ـ رئیس شعبه یک
به نام خدا
هوارد ام.هولتزمن

اسداله نوری
موافق با قسمتی از حکم و مخالف با قسمتی دیگر

پرونده شماره  851ـ شعبه دو
حکم شماره 851ـ851ـ2
خواهان :هوشنگ کاهن
خوانده :دولت جمهوری اسالمی ایران
به تاریخ 3104/1/0
حکم
اول) جریان رسیدگی

 .3خواهان ،هوشنگ کاهن («خواهان») در تاریخ  00دیماه  30] 3182ژانویه  [3320دادخواستی علیـه دولـت
جمهوری اسالمی ایران («خوانده») ثبت و بابت غرامت مصادره ادعایی اموال شخصی خود و عمدتاً شرکت ایران
دیجیتال کامپیوترز که حسب ادعا در ایران واقع و پنجاه درصد سهام آن متعلق بـه وی بـود ،مبلـغ ـ008220222/
دالر مطالبه کرد .بنا به ادعای خواهان ،خوانده و شورای انقالب تمامی کسب و کـار شـرکت و امـوال خواهـان و
خانواده وی را در برههای از نیمه دوم سال  3323ضبط کرده ،کنترل آن را به دست گرفتند.
 .0در تاریخ  32تیرماه ] 3184نهم ژوییه  [3320دیوان ،ضمن نقل از تصـمیم هیـات عمـومی دیــــوان در
پرونـــده جمهوری اسالمی ایـــران و ایـاالت متحـده امریکـا (تصمیـــم شمـــاره 10ــ الـف 32ــ مـورخ 32
فـــروردینماه ] 3181ششم آوریـــل  [3324دیــوان عمومــــی کـه در 5 Iran-U.S. C.T.R. 251,265
نیز چاپ شده است) به طرفین اطالع داد« :در هر مورد که تابعیت غالب و مؤثر خواهان در طول مـدت ذیـربط از
تاریخ به وجود آمدن ادعا تا  03دیماه  33] 3103ژانویه  [3323تابعیت ایاالت متحده بوده باشد ،دیوان نسبت به
ادعاهای اتباع دارای تابعیت دوگانه ایران و ایاالت متحده ،صالحیت دارد» .از این رو ،دیوان به خواهان دستور داد
که تا 31مهرماه ] 3184پنجم اکتبر  ،[3320کلیه اسناد و مدارکی را که مایل است دیوان بررسی نماید تـا تعیـین
کند که آیا خواهان تبعه ایاالت متحده است یا تبعه جمهوری اسالمی ایران ویا تبعه هر دو کشور و در صوت اخیر،
مدارک مربوط به تابعیت غالب و مؤثر خود را در دیوان ثبت کند .دیوان به خوانده نیز دستور داد کلیـه مـدارکی را
که مایل است دیوان در مورد تابعیت خواهان مورد توجه قرار دهد تا تاریخ 30دیماه ] 3184پنجم ژانویـه [3328
به ثبت رساند.
 .1خواهان مدارک خود را در  30مهرماه ] 3184هفتم اکتبـر  [3320و مـدارک تکمیلـی جدیـدی در هفـتم
فروردینماه  02] 3180مارس  [3328تسلیم کرد .خوانده مدرکی ارائه نکرد .دیوان داوری طی دسـتور مـورخ 04
آذرماه 30] 3180دسامبر [3328خود ،مهلت خوانده را برای تسلیم مدارکش برای آخرین بار تا  33اسفندماه 3180
]دهم مارس  [3322تمدید کرد .پس از آن تاریخ ،دیوان به طرفین اطالع داد که براساس لوایح و مدارکی که تـا
آن وقت نزد وی موجود بود ،راجع به صالحیت خود تصمیم خواهد گرفت .دیوان درخواست خوانده را برای تمدیـد
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مهلت بیشتر رد کرد و طی دستور مورخ  08اسفندماه  32] 3180مارس [3322خود اعالم کـرد کـه هـر سـند و
مدرکی راجع به تابعیت خواهان را که خوانده پیش از شور درباره موضوع صالحیت به ثبت رساند ،مـورد مالحظـه
قرار خواهد داد.
 .7در تاریخ  03بهمنماه  32] 3188فوریه  [3322خوانده الیحه دفاعیهای راجع به تابعیـت خواهـان تسـلیم
کرد و همچنین به دلیل پابرجا نبودن ادعا در تاریخ  03دیماه 33] 3103ژانویه  ،[3323بـه صـالحیت دیـوان در
این پرونده ایراد گرفت .در آن رابطه ،خوانده خاطرنشان ساخت که خواهان اظهار داشته اسـت کـه ادعـای وی در
برههای از نیمه دوم سال  3323به وجود آمده است.
 .1دیوان داوری طی دستور مورخ  03اسفندماه  33] 3188مارس  [3322خود ،با اشاره به اظهارات فوقالذکر
خواهان و نیز ایرادات خوانده ،به طرفین اطالع داد که در نظر دارد ادعا را به دلیل فقـد صـالحیت رد کنـد ،مگـر
آنکه خواهان تا تاریخ  32اردیبهشتماه ] 3182هشتم مه  [3322مدارکی در اثبات تاریخ سلب مالکیت ادعایی و
اینکه چنین تاریخی مقدم بر 03دیماه 33] 3103ژانویه  [3323بوده ،تسلیم کند .خواهـان در پاسـخ بـه دسـتور
یادشده ،مدرکی به ثبت نرساند.
دوم) دالیل حکم

 .0بنا به اظهار خود خواهان ،سلب مالکیت ادعایی در نیمه دوم سال  3323به وقوع پیوسته اسـت .طبـق بنـد 3
ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،ادعاهای اتباع ،ضمن لزوم داشتن سایر شـرایط ،فقـط در صـورتی کـه قبـل از
تاریخ 03دیماه  33] 3103ژانویه  [3323پابرجا بوده باشد ،در حیطه صالحیت دیوان قرار میگیرد.
 .4در نتیجه ،دیوان فاقد صالحیت رسیدگی نسبت به ادعای حاضر میباشد.
سوم) حکم

 .1بنا به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حکم صادر میکند:
الف) ادعای هوشنگ کاهن علیه دولت جمهوری اسالمی ایران به دلیل فقد صالحیت رد میشود.
ب) هریک از طرفین ،هزینههای داوری مربوط به خود را به عهده خواهد گرفت.
الهه ،به تاریخ 1خرداد  3104برابر با  07مه 3311
روبرت برینر ـ رئیس شعبه دو
به نام خدا
جورج .اچ آلدریچ

سیدخلیل خلیلیان

پرونده شماره  321ـ شعبه دو
حکم شماره 855ـ 321ـ2
خواهان :الکهید کورپوریشن
خواندگان :دولت ایران ،وزارت جنگ ایران و نیروی هوایی ایران
به تاریخ 3104/1/33
حکم
حاضران

از جانب خواهان :آقای انتونی اف .اسی ،وکیل خواهان ،کارول ا .جیندهور ،وکیل خواهان
آلن لند ،مشاور حقوقی خواهان ،جوزف گالی ،نماینده الکهید ،جان ویلیامسون ،نماینده الکهید
آرت مککرام ،نماینده الکهید
از جانب خواندگان :محمدکریم اشراق ،نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران
علی حیرانی نوبری ،قائممقام نماینده رابط
دکتر اکبر شیرازی ،مشاور حقوقی نماینده رابط
دکتر غالمرضا داوریان ،وکیل نیروی هوایی ایران
منصور تهرانی ،نماینده نیروی هوایی ایران
رسول غفوری ،نماینده نیروی هوایی ایران
ناصر شکیبی ،شاهد طرف ،احمد وفادار انزابی ،دستیار مشاور حقوقی
جواد بهار شانجانی ،دستیار مشاور حقوقی ،محمد اسبقی ،دستیار مشاور حقوقی
سایر حاضران :آقای مایکل اف .رابوین ،قائممقام نماینده رابط دولت ایاالت متحده امریکا
مقدمه

 .3ادعای حاضر را الکهید کورپوریشن («الکهید») برای جبران زیانهایی که حسب ادعا سه بخش از بخشهای
آن شرکت در جریان فعالیتهای تجاری خود با خواندگان متحمل شدهاند ،به ثبـت رسـانده اسـت .الکهیـد یـک
شرکت کالیفرنیایی است که عمدتاً به تولید ،فروش و تعمیر هواپیما و دستگاههای هوا و فضـانوردی اشـتغال دارد.
بخشهایی از الکهید که بدواً در این ادعا درگیر بودند عبارتند از :الکهیـد ارکرافـت سـرویس کـامپنی («الس»)،
الکهید کالیفرنیا کامپنی («کالک») و الکهید جورجیا کامپنی («جیالک») .هریک از این بخشها کـه هـیچیـک
شخصیت حقوقی جداگانهای ندارد ،در فعالیتهای مشخصی با خواندگان درگیـر بـود .الس در طراحـی تعمیرگـاه
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هواپیما که قرار بود در فرودگاه تهران احداث شود ،شرکت داشت .کالک در زمینه نگهداری ،آمـوزش و تعمیـرات
مربوط به چند فروند هواپیمای ضد زیردریایی «پی»«1اف» اریون ساخت الکهید که ایران قـبالً خریـداری کـرده
بود ،خدماتی انجام میداد و جیالک عمدتاً به کارهای مشابهی در رابطه با هواپیماهای «سـی» 312و جـت سـتار
ساخت الکهید که در نیروی هوایی ایران مورد اسـتفاده بـود اشـتغال داشـت .الکهیـد در دادخواسـت خـود مبلـغ
ـ 3300310088/دالر امریکا بر مبنای دوازده فقره ادعا مطالبه کرده و از دولت ایران ،سازمان صنایع نظـامی ایـران
(«صنایع نظامی») ،صنایع هواپیمایی ایران («صنایع هواپیمایی») ،وزارت جنگ ایران («وزارت جنـگ») و نیـروی
هوایی ایران («نیروی هوایی») بهعنوان خواندگان دعوا اسم برده است.
 .0در تاریخ سوم مردادماه  00] 3180ژوییه  [3328دیوان داوری پیـرو موافقتنامـه حـل و فصـلی کـه بـین
الکهید و خواندگان صنایع هواپیمایی و سازمان صنایع دفاعی (سابقاً سازمان صنایع نظامی ایران) منعقد شده بـود،
حکم جزئی مبتنی بر شرایط مرضیالطرفین (تحت شماره 040ـ203ــ 3مـورخ سـوم مردادمـاه  00( 3180ژوییـه
 )3328را صادر کرد که به موجب آن ادعاهای شماره یک ،هشت ،نه و ده فیصله یافت .با حل و فصل ایـن چهـار
ادعا به کلیه اختالفات بینالس ،صنایع نظامی و صنایع هواپیمایی خاتمـه داده شـد .از ایـن رو ،صـنایع نظـامی و
صنایع هواپیمایی دیگر خواندگان ادعای حاضر نیستند .هشت فقره ادعای باقیمانده که همگی عمدتاً متوجه نیروی
هوایی است ،موضوع حکم حاضر است.
 .1الکهید در ادعای کلی شماره  0خود ،هفت فقره ادعای جداگانه به شمارههای دو«الف» تا دو«ز» مطرح و
مبلغ  300820223/82دالر امریکا مطالبه میکند .همه این ادعاهای هفتگانه ،به کاالها و خدماتی مربوط میشـود
که حسب ادعا کالک در ارتباط با برنامه نگهداری و عملیات هواپیمای «پی»«1اف» الکهید نیروی هوایی ایـران
برای آن نیرو انجام داده است.
 .7ادعــای شــماره دو«الــف» مربــوط بــه ایفــای (تعهــدات) الکهیــد بــه موجــب قــرارداد شــماره
پیاس24280/ـ«28الف» («قرارداد «پی»«1اف»») است که طبق آن الکهید [موظف بـود] در رابطـه بـا برنامـه
«پی»«1اف» نیروی هوایی در مدیریت ،امور اداری ،فنی و کمک پروازی در پایگاه هوایی بنـدرعباس بـه نیـروی
هوایی کمک کند .الکهید بابت خدماتی که مدعی است طبق این قرارداد انجـام داده ،ولـی حـقالزحمـه آنهـا را
دریافت نکرده ،مبلغ ـ 30202/دالر امریکا مطالبه میکند .نیروی هوایی به دلیل آنکه بابت خـدماتی کـه الکهیـد
تحت قرارداد شماره «پی»«1اف» انجام داده مبالغی اضافه پرداخت کرده و نیز به این دلیل که الکهید قـرارداد را
رها کرده و از آن رهگذر باعث ورود خساراتی به نیروی هوایی گردیده ،ادعای متقابلی بـه مبلـغ ـ 1220222/دالر
امریکا مطرح میسازد .نیروی هوایی ،در ادعای متقابل دیگری مدعی است که الکهید حقوق بیمه اجتماعی را که
میبایستی طبق قرارداد بپردازد ،پرداخت نکرده است.
 .1الکهید طبق ادعای شماره دو«ب» ،مبلغ ـ 020223/دالر امریکا بابت حقالزحمه کارکنانی که آن شـرکت
بنا به تقاضای نیروی هوایی در مواقـع مختلـف در سـالهـای  3322و  3322بـرای پشـتیبانی از مأموریـتهـای
هواپیمای «پی»«1اف» نیروی هوایی ،به مأموریتهای موقت در خارج از بندرعباس اعزام کرده ،مطالبه میکنـد.
نیروی هوایی مدعی است که الکهید ثابت نکرده است که کارکنان وی خدماتی را کـه بابـت آنهـا حـقالزحمـه
مطالبه میشود انجام دادهاند.

حکم شماره 817ـ319ـ1
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 .0الکهید در ادعای شماره «0ج» ،مدعی است که یک فروند هواپیمای «پی»«1اف» را در کارگاه الکهید در
کالیفرنیا تعمیر کرده و هزینه آن ـ 000213/دالر امریکا بود و نیروی هوایی هزینه این تعمیرات را پرداخت نکـرده
است .الکهید میخواهد این مبلغ را وصول کند .نیروی هوایی مدعی است که تعمیرات انجام نگرفته است.
 .4ادعای شمارة «0د» مربوط به خدمات دو تن از کارکنان الکهید است که نیـروی دریـایی ایـاالت متحـده
آنها را از طریق قرارداد فروش تسلیحات بـه خـارج (اف ام اس) کـه بـا ایـران داشـت جهـت پشـتیبانی برنامـه
«پی»«1اف» نیروی هوایی  ،استخدام کرده است .الکهید مدعی است که پس از خاتمـه قـرارداد اف.ام.اس و بـه
تقاضای نیروی هوایی ،آن دو تن مدت هفت ماه به کار خود ادامه دادند .الکهید بر مبنای نظریه اجرتالمثل بابت
حقالزحمه معقول خدمات انجام شده در مدت این هفت مـاه ،مبلـغ  3230820/82دالر امریکـا مطالبـه مـیکنـد.
نیروی هوایی در مقام دفاع از عدم پرداخت حقالزحمه میگوید که ادعا فاقد مبنای قـراردادی اسـت و ادامـه کـار
کارکنان مزبور را تقاضا نکرده بود و در واقع آنان پـس از انقضـای قـرارداد اف.ام.اس ،خـدماتی بـرای وی انجـام
ندادهاند.
 .1الکهید در ادعای شماره دو«هـ» میخواهد مبلغ ـ 100224/دالر امریکا که وی طبـق مـاده 0ــ 8قـرارداد
«پی»«1اف» بابت حقوق منشیها پرداخته به وی بازپرداخت شود .نیروی هوایی مسئولیت بخشی از این هزینهها
را میپذیرد و مسئولیت پرداخت مابقی هزینهها را انکار میکند ،به این دلیل که قـرارداد و دسـتور نیـروی هـوایی
الکهید را ملزم میکرد که تعداد منشیهایی را که طبق قرارداد استخدام شده بودند ،کاهش دهد.
 .3ادعای شماره دو«و» به تحویل ادعایی قطعات هواپیما مربوط است که از پی سفارشهـای خریـد نیـروی
هوایی به الکهید صورت گرفته است .الکهید مبلغ ـ 310202/دالر امریکا بابت ارزش ادعایی آن قطعـات مطالبـه
میکند .نیروی هوایی منکر دریافت قطعات است.
 .31طبق ادعای شماره دو«ز» که بر ماده 0ـ 32قـرارداد «پـی»«1اف» مبتنـی اسـت ،مبلـغ ـ 100222/دالر
امریکا بابت هزینههایی مطالبه میشود که الکهید در ژانویه  3323جهت خارج ساختن کارکنان خود و افراد تحت
تکفل آنها از ایران متحمل شده است .نیروی هوایی ادعا میکند که الکهید استحقاق دریافت ایـن هزینـههـا را
ندارد ،زیرا کارکنان وی با خروج بدون اجازه از کشور و هماهنگ نکردن خروج خود با نیـروی هـوایی ،قـرارداد را
نقض کردهاند.
 .33الکهید تحت ادعای شماره سه ،مبلغ ـ 010802/دالر امریکا بابت آموزش خلبانی دو تن از خلبانان نیروی
هوایی توسط بخش جیالک الکهید در سال  3322مطالبه مینماید .نیروی هوایی تصدیق مـیکنـد کـه آمـوزش
صورت گرفته ،ولی میگوید که کیفیت آن مطلوب نبوده است .از این رو ،نیروی هـوایی مسـئولیت پرداخـت را رد
کرده و متقابالً مدعی خسارتی است به مبلغ ـ 400222/دالر امریکا کـه حسـب ادعـا در نتیجـه آموزشـی ضـعیف
متحمل شد.
 .30ادعای شماره چهار مربوط به اختالف در مورد وصول یا عدم وصول هزینههایی است که بخش جـیالک
الکهید در تعمیر بیست و دو قطعه از قطعات هواپیمای متعلق بـه صـنایع هواپیمـایی در ایـاالت متحـده متحمـل
گردیده[ ،ولی] آن قطعات را بازنگردانده ،زیرا که به قرار اطالع ،کنسولگری ایران در هیوستون از «گواهی» کردن
صورتحسابها خودداری میکرده است .برحسب ادعا ،طبق اعتبار اسـنادی مربـوط ،اخـذ گـواهی یادشـده شـرط
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دریافت وجه به موجب اعتبار اسنادی میبود .مبلغ ادعـا ـ 300800/دالر امریکـا اسـت .صـنایع هواپیمـایی اظهـار
میدارد که عمل کنسولگری صحیح بوده ،زیرا قرار بود که صورتحسابها فقط بعد از ارسال قطعات گواهی شوند.
نیروی هوایی ،ادعای متقابلی نیز به مبلغ ـ 0200222/دالر امریکا به مناسبت امتناع ظاهراً بهناحق الکهید از پـس
فرستادن قطعات مزبور و قطعات یدکی بیشمار دیگر متعلق به صنایع هواپیمایی ،علیـه الکهیـد بـه ثبـت رسـانده
1
است.
 .31الکهید تحت ادعای شماره پنج ،مبلغ  140320/222دالر امریکا بابت ارزش صورتحسـاب شـده قطعـات
مختلف هواپیما مطالبه میکند که حسب ادعا نیروی هوایی طبق قـرارداد کتبـی سـفارش داده و کـالک آنهـا را
برای کارگزار امریکایی نیروی هوایی ،بهرینگ اینترنشنال اینک («بهرینگ») فرستاده است .نیروی هوایی دریافت
قطعات مورد بحث را انکار میکند .نیروی هوایی ادعای متقابلی به مبلغ ـ 400222/دالر امریکا بابت عدم اسـترداد
قطعاتی که طبق همان قرارداد جهت تعمیر به کالک ارسال کرده ،مطرح ساخته است.
 .37ادعای شماره شش ناشی از اختالفی است تحت قراردادی که طبق آن الکهید موافقت کرد که در رابطه
با هواپیمای «سی» 312و جت استار نیروی هوایی ،خدمات مشاوره فنی به آن عرضه کند .الکهید بابـت خـدمات
قراردادی که طی نیمه دوم سال  3322در چند پایگاه نیروی هوایی انجـام داده ،مبلـغ  4420332/04دالر امریکـا
مطالبه میکند .نیروی هوایی خود را بابت وجوه پرداخت نشده موضوع قرارداد مسئول نمیداند و اظهار میدارد که
الکهید ثابت نکرده که تعهدات قراردادی خود را طی این مدت انجام داده است و اگر هم انجام داده ،ناقص بـوده
است .در ادعای متقابلی که دولت ایران به مبلغ ـ 004120881/ریال مطرح کرده ،ادعا شده است که الکهید حقوق
بیمه اجتماعی مربوط به این قرارداد را نپرداخته است.
 .31ادعای شماره هفت مربوط به اختالفی است در مورد آموزش شش تن از کارکنان نیروی هوایی در زمینه
نگهداری ملخ هواپیما که جیالک طبق یک قرارداد کتبی انجام داده است .حقالزحمه آموزش مزبـور کـه اکنـون
الکهید ادعا میکند ،ـ 030422/دالر امریکا بوده است .نیروی هـوایی بـر پایـه نارسـایی آمـوزش انجـام شـده ،از
نپرداختن حقالزحمه آن دفاع میکند .وی ادعای متقابلی به مبلغ ـ 100222/دالر امریکـا مطـرح مـیسـازد بابـت
خساراتی که حسب ادعا به علت نارسایی آموزش متحمل شده است.
 .30الکهید در ادعای شماره یازده مبلغ  40332/22دالر امریکا بابت ارزش صورتحساب شده قطعات مختلـف
هواپیما که نیروی هوایی سفارش داده و حسب ادعا جیالک آنها را برای بهرینگ ارسال کرده ،مطالبه مـیکنـد.
نیروی هوایی منکر وصول قطعات است.
 .34ادعای دوازده برای مبلغ ـ 3010284/دالر امریکا بابـت سـپردههـای بـانکی اسـت کـه حسـب ادعـا در
حسابهای الکهید در بانکهای مختلف ایران مانده است.
 .31نیروی هوایی دو ادعای متقابل دیگر مطرح ساخته است .این ادعاهای متقابل به ممیزی مالیات عملیـات
الکهید در ایران از سال  3322تا  3323و پارهای هزینههای تلفن مربوط است که حسـب ادعـا الکهیـد آنهـا را
 .1با اینکه خسارت ادعایی یادشده تحت ادعای شماره چهار آمده [ولی] خوانده در لوایح بعدی خود متذکر گردیده کـه ـ 0220222/دالر
بیشتر به ادعای شماره پنج ارتباط مییابد.
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نپرداخته است.
 .33استماع پرونده در  33بهمنماه ] 3188هشتم فوریه  [3322برگزار گردید.
دوم) صالحیت

 .01دیوان داوری بر این نظر است که الکهید که فراگیر بخـشهـای «الس» و «کـالک» و «جـیالک» خـود
میشود ،تابعیت امریکایی خود را طبق تعریف ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ثابت کرده است .الکهید برای
اثبات تابعیت امریکایی خود ،گواهی مسئول امور خارجه ایالت کالیفرنیا مبنی بـر تصـدیق تأسـیس الکهیـد در آن
ایالت ،سوگندنامههای یکی از مقامات شرکت ،وکالتنامههای واگذاری حق رأی کـه در هنگـام وقـوع رویـدادهای
موضوع این ادعا صادر گردیده و نامه یک مؤسسه حسابداری را تسلیم نموده است.
 .03اختالفی نیست که خواندگان مشمول تعریف «ایران» به شرح مندرج در بند  1ماده هفـت بیانیـه حـل و
فصل دعاوی هستند.
 .00در رابطه با صالحیت نسبت به ادعاهای مطروح ،دیوان داوری بر این نظر است که ادعاهای دو تا هفت و
ادعای یازده واجد شرایط صالحیتی بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی هستند ،زیرا ایـن دعـاوی «ناشـی از
دیون ،قراردادها ...ضبط اموال ویا هر اقدام دیگری که مؤثر در حقوق مالکیتنـد» کـه در تـاریخ 03دیمـاه 3103
]33ژانویه  [3323پابرجا بودهاند.
 .01اما دیوان بر این نظر است که نسبت به ادعای دوازده که مربوط به کوششهـای الکهیـد بـرای وصـول
سپردههای بانکی است که وی در ایران باقی گذاشته ،صالحیت رسیدگی ندارد .خواهان مـدرکی حـاکی از آنکـه
قبل از امضای بیانیههای الجزیره در  03دیماه 33] 3103ژانویه [3323کوشش کرده که این سپردهها را از ایران
خارج کند ،ارائه نداده است .همانطور که قبالً دیوان نظر داده ،صرف استحقاق نسـبت بـه وجـوه نهـاده در یـک
حساب بانکی ،ادعا یا اختالف محسوب نمیشود (رجوع شود به :حکم شماره 33ـ32ـ 0مورخ نهـم دیمـاه 3183
]12دسامبر  [3320صادره در پرونده هارزا انجینیرینگ کامپنی و جمهوری اسالمی ایران کـه در 1 Iran-U.S.
 C.T.R 499نیز چاپ شده است ،حکم شماره 021ـ442ـ 3مورخ  02آذرماه 33] 3180دسامبر  [3328صادره در
پرونده ترینینگ سیستمز کورپوریشن و بانک تجارت و سایرین) .بنابراین ،این ادعا در تـاریخ امضـای بیانیـههـای
الجزیره پابرجا نبوده و لذا باید رد شود.
 .07دیوان همچنین بر این نظر است که ادعاهای متقابل مربوط به حقوق بیمههای اجتماعی که در ارتباط با
ادعاهای دو«الف» و شش مطرح شده ،از صالحیت دیوان خارج است .نظر دیوان همواره این بوده که حقوق بیمه
اجتماعی به حکم قوانین ایران قابل پرداخت است و لذا ناشی از همان «قرارداد ،معامله یا رویداد» موضوع ادعا که
در بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی مقرر شده ،نیست (رجوع شود به :حکــم شماره 334ـ342ـ 0مورخ 08
اسفندماه 38] 3180مارس [3324صـــادره در پرونده تی.سی.اس.بی .اینک .و جمهوری اسالمی ایـران کــه در
 5 Iran-U.S. C.T.R 160نیز چاپ شده است؛ حکم شماره 044ــ82ــ 0مـورخ 32مردادمـاه ] 3180هشـتم
اوت [3328صادره در پرونده هاورد نیدلز تامن اند پروگندوف و دولت جمهـوری اسـالمی ایـران) .چیـزی در ایـن
پرونده نیست که نتیجهگیری متفاوتی را توجیه کند .از این رو ،این دو فقره ادعای متقابل به دلیل فقـد صـالحیت
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رد می شوند .به همان دلیل ،دیوان همچنین بر این نظر است که ادعای متقابل خواندگان در مورد ممیزی مالیـات
سالهای  3322تا  3323الکهید در ایران در حیطه صالحیت دیوان نیست .به همـین نحـو ،دیـوان بایـد ادعـای
متقابل مربوط به هزینههای تلفن را که حسب ادعا پرداخت نشده است ،بـه دلیـل فقـد صـالحیت رد کنـد ،زیـرا
خواندگان هیچ مدرکی ارائه نکردهاند که نشان دهد هزینههای مزبور از همان «قرارداد ،معامله یا رویدادی» ناشـی
شده است که مبنای یکی از ادعاهای مطروح در دیوان باشد.
 .01بقیه ادعاهای متقابل شرایط صالحیتی مقرر در بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعـاوی را دارا هسـتند،
زیرا آنها «از همان قرارداد ،معامله یا رویدادی که مبنای ادعا است» ناشی میشوند.
سوم) ادعاها و ادعاهای متقابل
الف) ادعای شماره دو

 .00خواهان در ادعای شماره دو ،هفت ادعای جداگانه مطرح ساخته است .از آنجـا کـه هریـک از ایـن ادعاهـا
دربرگیرنده رخدادها و مسائل حقوقی متمایزی است ،لذا هریک به طور جداگانه بررسی میشود.
ادعای شماره دو«الف»
 .3رویدادها
2

 .04قرارداد «پی»«1اف» در تاریخ دهم تیرماه ] 3100اول ژوییه  [3328امضا شد .هدف قرارداد این بـود کـه
[الکهی ـد] در مــدیریت ،امــور اداری ،فن ـی و کم ـک پــروازی بــرای پشــتیبانی ،نگهــداری و عملی ـات هواپیمــای
«پی»«1اف» نیروی هوایی به مدت دو سال و سه ماه به آن نیرو کمک کند .طی اصالحیهای که در دهم تیرمـاه
] 3102اول ژوییه  [3322به امضا رسید ،قرارداد تا تاریخ نهـم تیرمـاه  12] 3102ژوئـن  [3323تمدیـد شـد .در
قرارداد اصالح شده حدود خدمات الکهید مورد تجدیدنظر قرار گرفت و خدمات کارکنان مـدیریت و اداری حـذف
گردید .بهعالوه ،الکهید ملزم شد «برای کمک به کارکنان خریدار در نگهداری و عملیات هواپیمای «پی»«1اف»
آن )خریدار( خدمه فنی و پرواز واجد شرایط در اختیار وی قرار دهد .این ادعای وی منحصـراً بـه اجـرای قـرارداد
اصالحشده یعنی به مدت بین دهم تیرمـاه  3102و نهـم تیرمـاه ] 3102اول ژوییـه  3322تـا  12ژوئـن [3323
مربوط است.
 .01قرارداد اصالح شده در قسمت مربوط مقرر داشته که الکهیـد تعـدادی کارشـناس تعمیـر و نگهـداری و
کمک پروازی برای کار در پایگاه هوایی بندرعباس که شش دستگاه هواپیمـای «پـی»«1اف» نیـروی هـوایی در
آنجا مستقر بود ،اعزام کند .در ماده 0ـ 1اعزام شانزده کارشناس کمک پروازی برای دوره قراردادی و مـاده 1ــ1
اعزام  33کارشناس کمکپروازی را از نهم مهرماه تا دهم دیماه ] 3102اول اکتبر تا  13دسـامبر  [3322و پـس
از آن نیز هشت کارشناس برای مابقی مدت قرارداد ،پیشبینی شده بود .نیروی هوایی موافقـت کـرد کـه در ازای
خدمات نگهداری و عملیاتی کارکنان اعزامی الکهید« ،حقالزحمه ثابت مقطوعی» بـه میـزان ـ 008000002/دالر
 .2ظاهراً قرارداد مزبور جانشین قرارداد کمک فنی پی1ـ اف نوامبر  3320گردید.
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امریکا بپردازد .قرار بود که اولین پرداخت یک ماه پس از امضای قرارداد و پرداختهای بعدی به فواصل دو ماهـه
به مقادیر متفاوتی که در قرارداد تعیین شده بود ،صورت گیرد.
 .03از مدارک اطالعات چندانی درباره آنچه که طی سه ماه اول قـرارداد روی داده ،بـه دسـت نمـیآیـد .بـا
اینهمه ،چند موضوع مهم پدیدار شده است .اوالً روشن است که کلیه افرادی که قـرار بـود در ایـن مـدت بـرای
شانزده پست نگهداری اعزام شوند ،اعزام نشدند .این کمبود پرسنل بین دو تا شش تن میبود .ثانیاً به دنبال اخراج
بحثانگیز چند نفر که به اصرار نیروی هوایی صورت گرفت ،حـداقل چهـار پسـت از ایـن پسـتهـای نگهـداری
بالتصدی ماند .الاقل یکی از این موارد اخراج در آخر سپتامبر اتفاق افتاد .دو قسط اول موضوع قرارداد که در ایـن
سه ماه موعد پرداخت آنها فرا رسید ،علیرغم خالی بودن این پستها پرداخت گردید.
 .11از اکتبر تا پایان دسامبر  ،3322نیازهای پرسنلی با اینکه به طور کامل رفع نگردید ،ولی تا اندازه زیـادی
تأمین شد .با اینکه چند پست در گروه نگهداری خالی ماند ،معهذا نفرات تیم خدمه پرواز تا ماه اکتبر تقریباً کامل
شد .گرچه از اکتبر تا خروج گروه از ایران در ژانویه ،عدهای از کارکنان عوض شدند ،ولی از بیست و سه تنـی کـه
تا نهم مهرماه ]اول اکتبر[ اعزام شده بودند در ماه ژانویه هنوز نوزده نفر طبـق قـرارداد کـار مـیکردنـد .از بقیـه
کارکنان ،یک تن در چهارم آذرماه ] 30نوامبر[ بندرعباس را ترک کرد و در تاریخ سوم آبانماه ] 00اکتبر[ نیروی
هوایی به یک تن دیگر سی روز مهلت داد تا کیفیت کار خود را بهبود بخشد ،اما از مدارک نمیتوان دریافـت کـه
پس از آن بر او چه گذشت .بدینسان ،گرچه با استفاده از مدارک نمیتوان تعداد دقیق کارکنان شاغل را بین مـاه
اکتبر تا دسامبر تعیین کرد ،ولی بهطور معقول میتوان فرض کرد که در این مدت بین بیست تا بیست و چهار نفر
طبق قرارداد مشغول به کار بودهاند.
 .13در مرحله سوم پرداخت [اقساط] قراردادی (اکتبر تا نوامبر) فرماندهان پایگاه نیروی هوایی بهطور شفاهی،
ولی نه کتبی ،در مورد سه نفر از کارکنان الکهید شکایت کردند .مدیر پروژه الکهید در یادداشتهـای داخلـی آن
موقع اصرار ورزیده که این شکایات موجه نیستند .گرچه در مدارک هیچگونه انتقادی از جانب نیروی هوایی نسبت
به کیفیت کار تیم الکهید در مجموع وجود ندارد ،ولی یکی از پیامهای داخلی الکهید حاکی است که بـه فرمانـده
پایگاه نیروی هوایی دستور داده شده بود تا هنگامی که الکهید برای همه پستها افـراد واجـد شـرایط نفرسـتاده،
دیگر گواهیهای [انجام کار] را امضا نکند .در  04آبانماه  00] 3102نوامبر  ،[3322الکهید صورتحسـابی بـرای
نیروی هوایی ارسال و مبلغ ـ 0000222/دالر امریکا بابت خدمات خود در ماههای اکتبر و نوامبر مطالبه کـرد .ایـن
صورتحساب که موعد پرداخت آن نهم آذرماه ] 12نوامبر[ بود ،پرداخـت نشـد .در دوم تیرمـاه  01] 3102ژوئـن
 [3323درخواست دیگری جهت پرداخت برای نیروی هوایی فرستاده شد .به این درخواست نیز ترتیب اثـری داده
نشد.
 .10در ماه دسامبر ،در کیفیت کار تیم الکهید چند تغییر قابل توجه مشاهده گردید .گرچه مانند ماههای قبـل
سوابق نشان نمیدهد که نیروی هوایی از کیفیت کار کلی الکهید بهطور کلی انتقادی کرده باشـد ،بـا ایـن حـال،
فرمانده پایگاه در یک شکایت کتبی خواستار شد که یکی از کارکنان الکهید به دلیل عدم شایستگی ادعایی اخراج
و جایگزین شود .مدیر پروژه الکهید در بندرعباس اصرار ورزید که کارمند مزبور کامالً واجد شرایط است و کارمند
مزبور تا ماه ژانویه طبق قرارداد در سرکار خود باقی ماند .الکهید اظهار میدارد که این شـکایت و شـکایات قبلـی
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مقامات مختلف ایرانی در مورد عدم شایستگی کارکنان پوششی بود در برابر انتقاد به کمبودهـایی در نگهـداری و
آمادگی هواپیمای «پی»«1اف».
 .11الکهید مدعی است که در ماه دسامبر به علت بروز رویدادهای انقالبی در ایران ،بهطور روزافزونی نگران
امنیت کارکنان خود در بندرعباس و افراد تحت تکفل آنـان گردیـد .گرچـه دیـوان نمـیتوانـد میـزان تهدیـدها و
مخاطرههایی را که به ادعای الکهید ،کارکنانش با آن مواجه بودند تعیین کند با این وصف ،دیوان قانع شده است
که این تهدیدها در کنار خشونت فزاینده انقالبی در نقاط دیگر کشور ،احساس خطـر معقـولی را بـه وجـود آورد و
مستقیماً مدیر برنامه الکهید را بر آن داشت که گروه خود را از ایران خارج سازد .تخلیـه پرسـنل از بنـدرعباس در
تاریخ  30دیماه ] 3102دوم ژانویه  [3323با هواپیمایی که نیروی هوایی در اختیار آنان قرار داد ،انجام گرفت.
 .17در تاریخ 38دیماه ] 3102ششم ژانویه ،[3323الکهید نامه زیر را برای ارتشبد طوفانیان ،معـاون وزارت
جنگ ارسال کرد:
موضوع :قرارداد پی.اس24280/ـ«28الف» مورخ دهم تیرماه ] 3100اول ژوییه  [3328به شرح اصالحی که
در اصالحیه شماره  3مورخ دهم تیرماه ] 3102اول ژوییه  [3322به عمل آمده اسـت .تیسـمار طوفانیـان عزیـز،
همانطور که اطالع دارید کارکنانی که طبق قرارداد مذکور مشغول کار بودنـد ،در تـاریخ  30دیمـاه ] 3102دوم
ژانویه  [3323به علت شرایط خطرناک کنونی بندرعبارس به خارج فرستاده شدند.
این اقدام با هماهنگی کامل با سرتیپ ساوجی ،فرمانده پایگاه انجام گرفت .تیمسار به ما اطمینـان داده اسـت
که به انتظار مراجعت قریبالوقوع ما از هواپیماها و سایر اموال الکهید که در بندرعباس به جا گذاشتهایم ،مراقبـت
خواهد کرد .از مساعدت تیمسار ساوجی عمیقاً سپاسگزاری میکند.
از این رو ،با تأسف عمیق بدینوسیله به اطالع میرساند که «ماده 32ـ شرایط مخاطرهآمیز ،اموال و کارکنان
فروشنده» و «ماده 33ـ تأخیرات» قرارداد فوقاالشعار ،تا هنگامی کـه اوضـاع و احـوال ،ادامـه اجـرای قـرارداد را
امکانپذیر نساخته ،طبق شرایط مندرج در آنها مجری خواهند بود .موجب امتنان خواهد بود اگر نظـر خـود را در
مورد اینکه چه موقع شرایط ازسرگیری انجام خدمات را اجازه خواهد داد ،اعالم فرمایید.
اطمینان میدهد که ما آماده و قادر هستیم که به محض بهبود شرایط موجود ،از نوع شروع به کار کنیم.
 .11در ماده  32امکان پرداخت حقالزحمه بیشتر یا جایگزینی کارکنان در صورتی که شرایط مخاطرهآمیز (از
جمله درگیریهای داخلی) آن را ایجاب کند پیشبینی و نهایتاً عدم اجرای قرارداد در چنان شرایطی موجه شناخته
شده است .ماده  33تأخیر در اجرای تعهدات را که به عللی خارج از حیطه کنترل الکهید ،ماننـد تجـاوز مسـلحانه،
خیزش و شورش ،باشد مجاز شمرده است .در ماه ژانویه ،الکهید حقوق معمولی کارکنـان بنـدرعباس را پرداخـت
کرد و ضمناً آنها را در وضع مبهم «آمادهبهکار» نگه داشت تا چنانچه شرایط اجازه دهد ،فوراً به ایران بازگردند .با
اینکه الکهید مدعی است که در پاسخ به درخواست ویژه نیروی هوایی این وضع آمده باش حفظ شد ،ولی دلیـل
و مدرک قانعکنندهای در این باره در دست نیست .با این حال ،دیوان متقاعد گردیده که هم الکهید و هم نیـروی
هوایی ،در ژانویه  3323امیدوار بودند که به محض اینکه شرایط اجازه دهد ،بتوانند کار را ازسرگیرند.
 .10الکهید در تاریخ  02فروردینماه ] 3102نهم آوریل  [3323بابت کارهای خود در ماه دسامبر و پرداخـت
حقوق کامل کارکنان خود در ماه ژانویه ،صورتحسابی به مبلغ ـ 0000222/دالر امریکا بـه نیـروی هـوایی تسـلیم
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کرد .در تاریخ  01تیرماه  34] 3102ژوییه  [3323درخواست دوم جهت پرداخت برای نیروی هوایی ارسـال شـد.
بهعالوه ،نماینده الکهید که هنوز در ایران بود حداقل یک بار در مورد پرداخت اقساط سـوم و چهـارم بـا تیمسـار
سفری مالقات کرد .نماینده الکهید در تلکسی که در آن نتـایج ایـن مالقـات را در تـاریخ  31شـهریورماه 3102
]چهارم سپتامبر  [3323گزارش داد «متذکر گردید که صورتحسابهای اقساط سوم و چهارم سـرانجام در تـاریخ
چهارم شهریورماه  08] 3102اوت  [3323همراه با نامه نیروی هوایی مبنی بـر تأییـد پرداخـت ،بـه وزارت دفـاع
فرستاده شد» .معذلک هیچیک از این پرداختها دریافت نشد .الکهید اکنون بابت کل مبلغی کـه بایـد در اقسـاط
سوم و چهارم پرداخت میگردید ،مبلغ ـ 302020222/دالر امریکا مطالبه میکند.
 .14نیروی هوایی در ادعای متقابل خود ،بابت خسارتی که حسب ادعا از نقض قرارداد توسط الکهید به دلیل
عدم تأمین پرسنل کافی برای پروژه و رها کردن غیرقانونی قرارداد در ژانویه ناشـی شـده ،مبلـغ ـ 1220222/دالر
امریکا مطالبه میکند.
 .0ماهیت

 .11الکهید مدعی است که استحقاق دارد تمام مبالغ اقساط سوم و چهارم موضوع قرارداد اصالح شده را دریافت
کند ،زیرا وی تعهدات قراردادی خود از اکتبر تا دسامبر  3322را به طور کامل ایفا کرده و بنا بـه تقاضـای نیـروی
هوایی ،مبنی بر اینکه الکهید برای ازسرگیری قرارداد آمادهباشد ،حقوق ماه ژانویه  3323کارکنـانش را همچنـان
به طور کامل پرداخت کرده است .با اینکه بنا به اظهار الکهید خواندگان با عدم پرداخـت اقسـاط سـوم و چهـارم
طبق برنامه زمانی مقرر در قرارداد ،قرارداد را نقض کردهاند ،ولی غیر از پرداخت دو قسط مزبور بـه اضـافه بهـره،
خسارتی مطالبه نمیکند .نیروی هوایی با مناقشه در این اظهارات ادعا میکند که الکهید با عـدم تـأمین پرسـنل
کافی برای پروژه ،اعزام کارکنان فاقد شرایط و در رابطه با قسط چهارم ،با ترک غیرقانونی پروژه ،قرارداد را نقـض
کرده است.
 .13برای توصیف وضعیت قانونی قرارداد با خروج کارکنان الکهید از بندرعباس ،دیوان نخسـت بـه بررسـی
نحوه رفتار طرفین در آن زمان میپردازد .الکهید موضع خود را در نامه مورخ 38دیماه ]ششم ژانویه[ به معاونت
وزارت جنگ که در باال نقل شد ،رسماً اعالم کرد .الکهید در این نامه برای توجیه تعلیق اجرای قـرارداد بـه مـواد
 32و  33قرارداد استناد و تمایل خود را به ازسرگیری اجرای قرارداد به محض مساعد شدن شرایط ابـراز کـرده ،از
وزارت جنگ خواسته است هرگاه شرایط برای چنین اقدامی مساعد شد ،مراتب را به وی اطالع دهد .در تاریخ دوم
بهمنماه  00] 3102ژانویه  [3323نماینده الکهید که در ایران مانده بود طی تلکسی گزارش داد که وی امکـان
مراجعت کارکنان الکهید به بندرعباس را با چهارتن از ژانرالهای نیروی هوایی مورد مذاکره قرارداده و هـر چهـار
تن اظهار داشتهاند که با توجه به «اوضاع جاری» ایران و احتمال بازگشـت قریـبالوقـع امـام خمینـی بـه ایـران
نمیتوانند «نظری» در آن باره ابزار کنند .در تلکس اضافه شده بود که احساس ژنرالهـای مزبـور ایـن بـود کـه
الکهید باید «وضعیت فعلی» خود را حداقل ده روز حفظ کند .هیچ مدرکی در دست نیست که نشان دهـد نیـروی
هوایی از الکهید درخواست بازگشت کرده ویا به وی اطالع داده باشد که چون شرایط تغییـر کـرده بازگشـت وی
امکانپذیر شده است.
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 .71دیوان داوری ،براساس شرایط قرارداد ،رفتار طرفین و سایر دالیل ذیربط ،نتیجه میگیرد که طبـق مـاده
 33قرارداد عدم اجرای قرارداد توسط الکهید پـس از تـرک بنـدرعباس در تـاریخ  30دیمـاه ] 3102دوم ژانویـه
 [3323عدم اجرای موجهی بوده است .تهدیدهایی که در محل انجام میگرفت و احساس خطر قریبالوقوع ناشی
از اختالل اوضاع کشور ،به طور کلی دالیل کافی برای توجیه خروج از کشـور بـود و از ایـن رو تـأخیر در اجـرای
قرارداد را توجیه میکرد .ادعای نیروی هوایی مبنی بر اینکه تخلیه پرسنل ،رها کردن پروژه و لذا نقـض قـرارداد
بوده ،قانعکننده نیست .دیوان داوری مالحظه مینماید که واگذاری هواپیمای نیروی هوایی بـرای خـارج سـاختن
پرسنل ،باید با موافقت نیروی هوایی بوده باشد .عالوه بر آن ،نیروی هوایی مدارکی که به آن زمان مربـوط باشـد
ارائه ننموده تا نشان دهد که وی در آن هنگام تخلیه پرسنل را نقض قرارداد تلقی میکرده اسـت .دیـوان نتیجـه
میگیرد که به دنبال خروج الکهید ،قرار داد نهایتاً یا در اثر سترونی ،فسخ یا طبـق شـرایط خـود در نهـم تیرمـاه
 12] 3102ژوئن  [3323خاتمه یافت ،بی آنکه اجرای آن ازسرگرفته شـود .در آن هنگـام هـیچیـک از طـرفین
موضوع را به عنوان خاتمه یافتن قرارداد به دلیل یک نقض اساسی تلقی نکـرد و الکهیـد خسـارتی جـز پرداخـت
اقساط ماههای نوامبر و ژانویه نمیخواهد .قرارداد در نهایت چه عقیم و چـه خاتمـه یافتـه تلقـی شـود در تصـفیه
حسابهای طرفین و تعیین میزان بدهی طرفی به طرف دیگر ،تأثیری ندارد.
 .73الکهید اقساطی را که در تاریخهای نهم آذرماه  3102و  33دیماه  12] 3102نوامبر  3322و  13ژانویه
 [3323قابل پرداخت بوده بر این اساس مطالبه میکند که تعهدات خود را تا پایان ژانویه  3323انجـام داده و لـذا
باید وجوهی را که میبایست در این مدت به وی پرداخت میشد ،دریافت کند .لکن دیوان به دو دلیل نمیتواند با
این ادعا موافقت کند.
اوالً همانطور که در باال اشاره شده ،از نظر دیوان الکهید ثابت نکرده که پرداختهای آمـادهبـهکـار وی بـه
کارکنان خود در ماه ژانویه  3323به درخواست نیروی هوایی صورت گرفته است .تنها مدرک مربوط به این مطلب
تلکس مورخ  00ژانویه ] 3323دوم بهمنماه  [3102نماینده الکهید در ایران است که در آن گـزارش شـده کـه
چهار تن از ژنرالهای نیروی هوایی «بر این نظرند که الکهید باید حداقل ده روز وضع فعلی خود را حفـظ کنـد».
اینکه ژنرالها چه اطالعی از این «وضع» داشتند ،معلوم نیست .بهعالوه ،در نامه ششم ژانویه بـه معـاون وزارت
جنگ ،اشارهای به چنین پرداخت آمادهبهکار نشده است .از آنجا که پرداختهایی بابت آمادهباش بـرای کارکنـانی
که از ایران بیرونند ،در قرارداد پیشبینی نشده ،لذا این مدرک برای متعهد ساختن نیروی هوایی به بازپرداخت ماه
ژانویه  3323ویا تلقیکردن وضع آمادهباش بهعنوان اجرای قرارداد ،بسیار ناتوان است.
 .70ثانیاً دیوان نمیتواند بپذیرد که برنامه زمانی مندرج در قرارداد برای پرداخت اقسـاط ،تعیـینکننـده ارزش
کــار انجام شده تا موعــد پرداخت آن اقساط است .قیمــت مقطـوع قـرارداد کـالً ـ 008000002/دالر امریکـا و
مدت اجرای آن  30ماه بود .الکهید شش ماه کار کرد .روشن است که در طول این مدت قرار بود الکهیـد تقریبـاً
نیمی از کار مورد توافق در قرارداد را انجام دهد .بنابراین ،این نتیجهگیری منطقی اسـت کـه حـداکثر مبلغـی کـه
الکهید میتوانست استحقاق دریافت آن را داشته باشد ،نیمی از قیمت قرارداد یا ـ 301080020/دالر امریکا میبود.
در تعیین میزان استحقاقی الکهید از این مبلغ ،دیوان توجه میکنـد کـه الکهیـد قـبالً دو قسـط جمعـاً بـه مبلـغ
ـ 2000222/دالر امریکا دریافت کرده است .علیرغم خالی ماندن تعدادی از پستها طی ماههای ژوییه الی سپتامبر
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 3322یعنی مدتی که این اقساط بابت آن پرداخت میگردید ،مدرکی در دست نیسـت کـه نیـروی هـوایی ایـران
نسبت به پرداخت کامل این اقساط ابراز تردید کرده باشد .با احتساب دو قسط دریافتی و براساس اینکـه الکهیـد
ششماه کار کرده ،نامبرده هنوز مبلغ ـ 0230020/دالر امریکا طلبکار است.
 .71اما با صدور حکم به پرداخت این مبلغ به الکهید ،عدم تأمین کامل پرسنل پروژه کـه وی بـدان معتـرف
است ،در نظر گرفته نمیشود .ماده 3ـ 4قرارداد صریحاً قیمت مقطوع قرارداد را هـم بـه برنامـه زمـانی و هـم بـه
نیازهای پرسنلی مقید ساخته است .بنابراین ،تعدیل منصفانهای در این مبلغ ،الزم مینماید .قرارداد در نحوه تعیین
میزان تعدیل در پرداختهای قراردادی راهی نشان نمیدهد .همینطور ،دلیل و مدرک روشنی کـه بـراسـاس آن
بتوان از لحا آماری ارزش مقدار کاری را که الکهید انجام داده ،محاسبه کرد ،در دست نیست .با توجـه بـه ایـن
مالحظات و با در نظر گرفتن کلیه ادله و مـدارک عملکـرد الکهیـد ،نظـر دیـوان ایـن اسـت کـه الکهیـد مبلـغ
ـ 1020222/دالر دیگر طلبکار است .برای جبران خسارت الکهید ،دیوان همچنین بهرهای به نرخ 32/0درصـد در
سال از 30بهمنماه ] 3102اول فوریه  ،[3323یعنی  12روز پس از تاریخی که الکهید انجام خدمات قراردادی را
متوقف ساخت ،در حکم منظور میکند.
 .77نیروی هوایی استدالل میکند که الزم است از میزان استحقاقی الکهید مبلغ بیشتری کسر شـود ،زیـرا
به نظر وی عدهای از پرسنل الکهید واجد شرایط نبودند و به مدارکی اشاره میکند که طبـق آنهـا وی در سـال
 3322از الکهید خواسته بود چند تن از کارکنان خود را جایگزین کند و برخی از آنها در واقـع جـایگزین شـدند.
همانطور که در باال اشاره شد ،الکهید منکر آن است که کارکنان وی واجد شرایط نبودهاند و اظهار مـیدارد کـه
غرض از این اتهامات ،پوششی برای مقامات ایرانی بود در برابـر انتقادهـای مربـوط بـه نارسـایی در نگهـداری و
آمادگی هواپیمایی «پی»«1اف» .دیوان داوری مدارک موجود را برای تعیین اینکه آیا هیچیک از کارکنان الکهید
در ایران و در دوره ذیربط فاقد شایستگی بودهاند ،کافی نمیداند .در نتیجه ،ایـن ادعـا کـه چنـد تـن از کارکنـان
الکهید واجد شرایط نبودهاند ،نمیتواند عاملی در تعیین میزان طلب الکهید تحت این قرارداد ،محسوب شود.
 .71دیوان با این نتیجهگیری که الکهید طبق قرارداد حقالزحمه بیشتری طلبکار است ،لزوماً ادعای متقابل
خواندگان دایر بر اضافهپرداختیهای ادعایی به خواهان را رد کرده است .همینطور ،با صدور این رأی کـه خـروج
الکهید از ایران نقض قرارداد نبوده دیوان لزوماً ادعای متقابل مربوط به خساراتی را که حسب ادعا با ترک پـروژه
توسط الکهید به بار آمده ،رد کرده است.
ادعای شماره دو«ب»
 .3رویدادها

 .70ماده 0ـ 2قرارداد «پی»«1اف» ،نیروی هوایی را مجاز میساخت که کارکنان الکهید مستقر در بندرعباس را
برای کمک به برنامه «پی»«1اف» موقتاً به نقاط دیگر اعزام کند .ماده 0ـ 2همچنین مقرر میداشت که الکهیـد
به هر کارمندی که به مأموریت موقت به خارج از بندرعباس اعزام میگردید ،فوقالعاده روزانهای بـه میـزان  00و
 00دالر امریکا پرداخت و نیروی هوایی این مخارج را به طور کامل به الکهید بازپرداخت کند.
 .74از  08مهرماه  3108تـا  00مردامـاه  32] 3102اکتبـر 3322تـا  38اوت  ،[3322نیـروی هـوایی یـازده
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درخواست برای اعزام پرسنل به شمارهایی متفاوت به مأموریـتهـای موقـت ،بـه الکهیـد تسـلیم کـرد .الکهیـد
برگهای درخواست نیروی هوایی را که در آنها خدمات الکهید برای مأموریتهای مورد بحث درخواسـت شـده،
تسلیم کرده است .در این برگهها تعداد نفرات ،تعداد تقریبی روزهایی که انتظار میرفت مأموریت به طول انجامـد
و محل انجام مأموریتهای موقت مشخص شده است.
 .71در تاریــخ  03آذرماه  02] 3182دسامبر  [3322الکهید دو فقره صورتحساب کـالً بـه مبلـغ ـ020223/
دالر امریکا که شامل هزینههای روزانهای میشد که حسب ادعا جهت انجام مأموریتهـا متحمـل گردیـده بـود،
صادر کرد .الکهید طی نامهای در دوم تیرماه  01] 3102ژوئن  [3323از نیروی هوایی درخواست کـرد کـه ایـن
هزینهها را بازپرداخت نماید .ظاهراً الکهید پاسخی به این نامه دریافت نکرد.
 .73با اینکه نیروی هوایی نسبت به اصالت برگهای درخواست مزبـور معتـرض نیسـت ،ولـی بـه ایـنکـه
مأموریتها واقعاً انجام شده ،ایراد دارد و اظهار میکند که الزم بود که الکهید گـواهی مقامـات نیـروی هـوایی را
مبنی بر اینکه مأموریتها انجام گرفته ،تسلیم کند .نیروی هوایی همچنین به یکی از صورتحسابهـای تسـلیمی
به این دلیل ایراد میگیرد که در آن تعداد روزهایی که بابت آنها تقاضای پرداخت شده ،به مراتب بـیشتـر از آن
است که در برگه درخواست مربوطه نیروی هوایی بهعنوان ایام مأموریت مورد نیاز برآورد شده است.
 .0ماهیت

 .11الکهید طبق ماده 0ـ 2حق دارد که فوقالعاده روزانه مأموریتهای موقت خارج از بندرعباس را دریافت کند.
در اینکه از کارکنان الکهید خواسته شده بود که از اکتبر  3322تا اوت  3322یازده بار به مأموریتهـای خـارج از
بندرعباس بروند ،اختالفی نیست .دیوان داوری مالحظـه مـیکنـد کـه برگـههـای درخواسـت نیـروی هـوایی و
صورتحسابها ،حاوی اطالعات مشروحی راجع به زمان انجام این مأموریتها ،کارکنان اعزامی الکهیـد ،عنـاوین
شغلی آنان ،طول مدت مأموریتها و در اکثر موارد محل انجام مأموریتها میباشد .بـا ایـنکـه گـواهی کارکنـان
نیروی هوایی مدرک قطعی انجام مأموریتها میبود ،ولی الکهید مدارک کافی ارائه داده که ادعای وی را بر وجه
ظاهر ثابت میکند .نیروی هوایی از خود هیچگونه مدرکی که در مورد اظهارات خواهان تردید برانگیزد ،ارائه نداده
است .با توجه به اطالعات مشروحی که خواهان راجع به انجام مأموریتها توسـط کارکنـانش ،ارائـه داده ،دیـوان
داوری بر این باور است که چنانچه ادعاهای صورتحساب شده بیپایه بوده ،نیروی هوایی باید میتوانست مدارکی
معارض ارائه دهد .بنابراین ،در نبود هیچ مدرک معارضی ،دیوان بر این نظر است که دالیل و مدارک الکهید برای
اثبات اینکه کارکنان وی مأموریتهای مورد بحث را انجام دادهاند ،کافی است.
 .13با اینکه ماده مربوط در قرارداد به مأموریتهای موقت در نقاطی غیـر از بنـدرعباس «در داخـل ایـران»
اشاره میکند ،ولی تعدادی از درخواستهای نیروی هوایی با استناد به پیشبینی قـراردادی بـرای مأموریـتهـایی
تسلیم شده که تمام یا بخشی از آن باید در خارج از ایران انجام پذیرد .دیوان داوری بر این نظر است کـه طـرفین
میباید فرض کرده باشند که اینگونه مأموریتهای موقت هزینههای روزانهای برای خواهان در بر دارد و نتیجـه
میگیرد که اشاره به پیشبینی قراردادی در درخواستها در حکم موافقت نیروی هوایی به پرداخت فوقالعادههای
روزانه خارج از ایران است.
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 .10مدت یکی از مأموریتها در برگ درخواست شانزده روز پیشبینی شده بود ،حال آنکـه در صورتحسـابی
که برای نیروی هوایی ارسال گردیده مدت مأموریت چهل و دو روز ذکـر شـده اسـت .دیـوان داوری خاطرنشـان
میسازد که در برگهای درخواست مدت «تقریبی» مأموریتهای درخواستی ذکر مـیشـده اسـت .لـذا ایـن امـر
نمیتواند احتمال ادامه مأموریت پیشنهادی به مدتی طوالنیتر از مدت تصریح شـده را نفـی کنـد .در ایـن مـورد،
خواهان توضیح معقول و بالمعارضی داده ،بدین بیان که تمدید مأموریت به دلیل پدیـد آمـدن اشـکاالت فنـی در
هواپیما بوده است .دیوان همچنین مالحظه میکند که نیروی هوایی هیچگونه ادله مستند یا شهودی ارائـه نـداده
تا نسبت به این موضوع تردید ایجاد کند که اگرچه مأموریت به مدت چهل و دو روز صورتحسـاب شـده ،ولـی در
واقع این قدر طول نکشیده است .بنابراین ،دیوان صورتحساب را معتبر میشمارد.
 .11بنا بر آنچه گذشت ،دیوان حکمی به مبلغ ـ 020223/دالر امریکا به اضافه بهره به نرخ 32/0درصد به نفع
خواهان صادر میکند .خواهان نخست در تاریخ  03آذرمـاه  02] 3102دسـامبر  [3322صورتحسـابی بابـت ایـن
خدمات صادر کرد ،ولی بیان نداشت که صورتحسابها برای نیروی هوایی تا پیش از تاریخ دوم تیرماه 01] 3102
ژوئن  [3323ارسال شده باشد .از ایـن رو ،بهـره از تـاریخ اول مردادمـاه  01] 3102ژوییـه  [3323بـه خواهـان
پرداخت میشود.
ادعای شماره دو«ج»
 .3رویدادها

 .17واقعیات ذیربط و بالمعارض این ادعا ثابت میکنـد کـه در حـدود سـپتامبر  3322هواپیمـای «پـی»«1اف»
شماره 220ـ 2نیروی هوایی به تأسیسات کـالک ـ الکهیـد در کالیفرنیـا پـرواز کـرد تـا در آنجـا طبـق قـرارداد
اف.ام.اس بین نیروی هوایی ایران و نیروی دریایی ایاالت متحده با دستگاه پرتاپ موشک هـارپون مجهـز شـود.
پرسنل الکهید هنگام وارسی هواپیما در حدود  302اشکال یا نقص جزئی در هواپیما پیدا کردند که الزم بود رفـع
شود .در تاریخ هشتم مهرماه ]12سپتامبر[ الکهید ضمن ارسال نامهای به نیروی هوایی هزینه رفع این نواقص را
ـ 0220222/دالر برآورد کرد و موافقت نیروی هوایی را برای انجام تعمیرات خواستار شد .در ایـن نامـه همچنـین
ذکر شده بود که الکهید فقط «آن اشکاالت را که در برنامه تغییرات مربوط به نصب موشک هارپون تأثیر نخواهد
گذارد» رفع و پیش از انجام تعمیرات ،اجازه الزم را از نیروی دریایی ایاالت متحده کسب خواهد کرد .بـاالخره در
نامه پیشنهاد شده بود که نیروی هوایی هزینه پروژه را از طریق یک موافقتنامه اساسـی سـفارش تـأمین کنـد تـا
الکهید بتواند مستقیماً برای نیروی هوایی صورتحساب بفرسـتد .در پاسـخ بـه ایـن نامـه ژنـرال مهربـانزاد مـدیر
تجهیزات نیروی هوایی نوشت که:
 .3نیروی هوایی شاهنشاهی با پیشنهاد شما برای تعمیر و رفع نواقص ذکر شده در (هواپیمای) «پـی»«1اف»
شماره 220ـ 2موافقت میکند.
 .0هزینه تعمیرات با ارسال مستقیم صورتحساب برای مدیر کارپردازی نیروی هوایی پرداخت خواهد شد .مدیر
تجهیزات نیروی هوایی در صورت لزوم کمک خواهد کرد.
 .11در تاریخ  02مهرماه 30] 3102اکتبر  ،[3322مدیر الکهید که مسـئول نصـب دسـتگاه پرتـاب موشـک
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هارپون بر روی هواپیمای «پی»«1اف» نیروی هوایی بود ،طی یک یادداشت داخلی گزارش داد که تأیید شـفاهی
نیروی دریایی ایاالت متحده را جهت رفع نواقص ]هواپیما[ کسب کرده است .در همان روز ،نـامبرده در تلکسـی
که به نماینده الکهید در ایران مخابره کرد ،متذکر شد که «ما کار رفع نواقص را شـروع کـردهایـم و در محـدوده
شرایط مصرحه قبلی ،حتیالمقدور تعداد بیشتری از نواقص را برطرف خواهیم کرد» .اشاره به «شـرایط» ،ظـاهراً
شرط مذکور در نامه  12سپتامبر بوده ،مبنی بر اینکه الکهید فقط آن نواقصی را که در برنامه تغییرات مربوط بـه
نصب موشک هارپون تأثیر نداشته باشد ،رفع خواهد کرد.
 .10در تاریخ چهـــارم بهمنماه  04] 3102ژانویه  ،[3323الکهیـــد صورتحسابـــی بـه مبلـغ ـ000213/
دالر امریکا بابت رفع نواقص هواپیمای «پی»«1اف» 220ـ 2برای نیروی هوایی فرستاد .الکهید پاسخی بـه ایـن
صورتحساب دریافت نکرد .الکهید اکنون میخواهد هزینه این تعمیرات را وصول کند.
 .0ماهیت

 .14نیروی هوایی منکر انجام گرفتن تعمیرات است ،لکن برای اثبات این ادعا هیچ مدرکی ارائه نمیدهد .نیروی
هوایی در لوایح خود مضافاً اظهار میدارد که «با اینکه تعمیرات را درخواست کرده ،لکن انجام واقعی تعمیـرات را
رد کرده است» .نیروی هوایی در این مورد نیز مدرکی در تأیید ادعای خود ارائه نمیدهد.
 .11دیوان داوری خاطرنشان میسازد که الکهید کتباً پیشنهاد کرد که نواقص جزئی مورد بحث را به قیمـت
تقریبی ـ 020222/دالر رفع کند .نیروی هوایی پیشنهاد مزبور را بهطور کتبی صریحاً پذیرفت .مکاتبههای مذکور و
صورتحساب مدارکی هستند همزمان؛ هرچند قرینهوار که برای ایجاد امارهای تعارضپذیر حـاکی از انجـام شـدن
تعمیرات کفایت میکنند.
 .13نیروی هوایی هیچ مدرکی در تأیید ادعای خود که تعمیرات انجام نگرفته تسلیم نکـرده اسـت .بنـابراین،
دیوان ادعا را میپذیرد و حکم به مبلغ ـ 000213/دالر امریکا به نفع الکهید صادر میکند .بهعـالوه ،بهـرهای بـه
نـرخ 32/0درصــد از تــاریخ چهــارم اســفندماه  01] 3102فوریـه  ،[3323یعنـی سـی روز پــس از تــاریخ ارســال
صورتحساب به نیروی هوایی ،به نفع الکهید در حکم منظور میشود.
ادعای شماره دو«د»
 .3رویدادها

 .01در تالش برای بهبود امر تأمین قطعات یدکی هواپیمای «پی»«1اف» خود ،نیروی هوایی یک فقره قـرارداد
اف.ام.اس (فروش تسلیحات خارجی) با نیروی دریایی ایاالت متحده امضا کرد که در آن نیروی دریـایی موافقـت
کرد سه نفر پرسنل لجستیکی برای کمک به نیروی هوایی در ایران ،اعزام کنـد .نیـروی دریـایی ایـن کـار را بـه
صورت یک پیمان فرعی به الکهید واگذار کرد .سه نفر کارمند اعزامی الکهید به ایران حقوق خود را طبق قرارداد
اف.ام.اس و تا انقضای آن در تاریخ نهم تیرماه  12] 3102ژوئن  [3322از نیروی دریایی ایاالت متحـده دریافـت
میکردند .با اینکه قرارداد تمدید نشد ،ولی روشن است که الکهید امیدوار بود که قـرارداد تمدیـد شـود و گمـان
میکرد که نیروی هوایی میکوشد تا بودجه الزم را برای این کار تأمین کند.
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 .03با اینکه ادعاهای مندرج در لوایح در این باره متناقض است ،ولی مدارک مربوط به آن زمان که به دیوان
تسلیم شده حاکی است که سه نفر کارمند الکهید با آگاهی نیروی هوایی در ماه ژوییه به انجام وظایف خود ادامه
دادند و دو نفر از آنان از ماه اوت تا پایان ژانویه  3323در سرکار خود در ایران باقی ماندند .در اینکه اعتبار قرارداد
پس از نهم تیرماه 12] 3102ژوئن  [3322پایان یافت ،اختالفی نیست .در ژانویه  ،3323یکی از افسـران نیـروی
هوایی به الکهید اطالع داد که نیروی هوایی اجازه و اختیار تمدید قرارداد اف.ام.اس را ندارد و دو کارمند الکهیـد
در اوایل فوریه  3323ایران را ترک کردند.
 .00در تاریخ  33بهمنماه 13] 3102ژانویه  [3323خواهان صورتحسابی بابت ایـن خـدمات بـرای معاونـت
وزارت جنگ فرستاد و مبلغ  3230820/82دالر امریکا مطالبه کـرد .خواهـان نامـه مـورخ دوم تیرمـاه 01] 3102
ژوئن [3323به تیمسار سفری ،قائممقام فرماندهی لجستیکی نیروی هوایی را نیز ارائه داد .در آن نامه توضیح داده
شده بود که پرسنل تدارکاتی الکهید «بدون آنکه حقوقشان بازپرداخت شود به مدت هفت ماه بالوقفـه خـدمات
پشتیبانی تدارکاتی لجستیکی انجام دادهاند» .در پی آن ،در نامه پیشنهاد شده که نیـروی هـوایی ایـن خـدمات را
مستقیماً از الکهید «بخرد» ،زیرا مدت اعتبار قرارداد اف.ام.اس منقضی شده و تمدید نخواهد گردید.
الکهید مجدداً مبلغ  3230820/82دالر را مطالبه کرد و متذکر شد که رقم مزبور با استفاده از همان نرخی که
نیروی دریایی ایاالت متحده در قرارداد اف.ام.اس برای چنین خدماتی پیشنهاد نموده (122دالر امریکـا بـرای هـر
نفر در روز) محاسبه شده و شامل هزینههای دیگر مربوط به خروج دو کارمند باقیمانده است .پاسخ این نامه هرگز
دریافت نشد .در ادعای حاضر ،الکهید بر مبنای دارا شدن بالجهت میخواهد این مبلغ را وصول کند.
 .0ماهیت

 .01اینکه اصل دارا شدن بالجهت ،دریافت مبلغ مذکور را در اوضاع و احوال کنـونی توجیـه مـیکنـد یـا خیـر،
مستلزم بررسی موضوعهایی چند است .اوالً همانطور که دیوان در پروندههای دیگر نظر داده ،خواهان باید ثابـت
کند که قرارداد معتبر و قابل اجرایی که بتوان ادعای خسارت را بر آن مبتنی کرد ،وجود ندارد (رجوع شود به :حکم
شماره 32ـ04ـ 1مورخ  03آذرماه  02] 3180دسامبر [3321در پرونده دیمز اند مور و جمهوری اسالمی ایران) .در
پرونده حاضر این امر مورد اختالف نیست .ثانیاً خواهان باید دارا شدن خوانده به زیـان خواهـان ،میـزان ایـن دارا
شدن و غیرعادالنه بودن عدم پرداخت بابت آنچه که خوانده به دست آورده را ثابت کند .دیوان بدون پرداخت بـه
مسأله دارا شدن یا نشدن خوانده معتقد است که هر نفعی که عاید نیروی هوایی شده ،الکهید به زیان خـود آن را
به نیروی هوایی داده است .الکهید با تصمیم یکجانبه به ادامه خدمات ،بدون آنکـه بـا نیـروی هـوایی ترتیبـات
دیگری برای پرداخت بدهد ،این خطر را که احتمال دارد در وصول حقالزحمه با اشکال مواجه گردد ،پـذیرفت .بـا
اینکه احتمال داشته که ادامه کار تصمیم تجاری صحیحی باشد ،ولی روشن است که با وجود آگـاهی از خطـرات
موجود در ماههایی که به کار ادامه میداد ،الکهید تا پس از متوقف شدن کار هـیچ اقـدامی بـا نیـروی هـوایی در
جهت حل مسأله به عمل نیاورد .الکهید اکنون نمیتواند از عواقب ناگوار خطری که خود داوطلبانه پذیرفتـه شـانه
خالی کند و ادعا نماید که منتفع شدن نیروی هوایی از خدمات الکهید (که دلیلی در دست نیست که بـه تقاضـای
نیروی هوایی انجام گرفته) ،خالف انصاف و عدالت است .از این رو ،ادعای حاضر رد میشود.
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ادعای شماره دو«هـ»
 .3رویدادها

 .07الکهید در این ادعا ،مبلغ ـ 100224/دالر امریکا بابت حقوقی که به کارکنان دفتـری در طـول سـال 3322
پرداخته ،مطالبه میکند .طبق ماده 2ـ3ـ 8قرارداد ،نیروی هوایی ملزم بود هفـت منشـی و کارمنـد دفتـری بـرای
کمک به الکهید در اجرای قرارداد تأمین نماید .در صورتی که نیروی هوایی پرسـنل را تـأمین نمـیکـرد الکهیـد
طبق ماده 0ـ 8مجاز بود خود اقدام به استخدام منشی و کارمند دفتری کند .در این صورت قرار بود نیروی هـوایی
هزینههای واقعی و معقول آنها را بازپرداخت کند .از آنجا که نیروی هوایی کارمندان الزم را تأمین نکرد ،الکهید
رأساً کارکنان مورد نیاز خود را استخدام کرد .مطابق قرارداد ،طرفین موافقـت کردنـد کـه حقـوق هریـک از ایـن
کارمندان از ـ 400222/ریال در ماه تجاو نکند.
 .01هنگامی که قرارداد در ژوییه  3322تمدید شد ،مواد مربوط به استخدام کارمندان دفتـری تغییـر نیافـت؛
لکن چون در قرارداد الحاقی ظاهراً دامنه مسئولیتهای الکهید کاهش یافته بود ،الکهید تعداد منشیها و کارکنان
دفتری خود را از ماه ژوییه تا نوامبر به سه تا چهار نفر تقلیل داد .در دسامبر  ،3322نیروی هوایی به الکهید دستور
داد تعداد کارکنان دفتری خود را به سه نفر تقلیل دهد و الکهید نیز بالفاصله این دستور را اجرا کرد .الکهید طـی
نامه مورخ هشتم ژوییه  32] 3323تیرماه  [3102صورتحساب کلیه هزینههای متحمله بابت کارکنـان دفتـری در
سال  3322را برای نیروی هوایی فرستاد ،لکن هیچگونه وجه یا پاسخی دریافت نکرد.
 .0ماهیت

 .00دیوان داوری بر این نظر است که الکهید طبق مواد 2ـ3ـ 8و 0ــ 8قـرارداد ،اقـدام بـه اسـتخدام منشـی و
کارمند دفتری کرد .ماده 2ـ3ـ 8نیروی هوایی را ملزم میساخت که «پرسنل دفتری و منشـیگـری (بـه شـماره
هفت تن) که زبان انگلیسی بدانند تأمین کند» .ماده 0ـ 8مقرر میداشت که:
در صورتی که خریدار [هفت نفر منشی و کارمند دفتری] را تأمین نکند ،فروشنده میتواند به اختیار خـود آنهـا را
استخدام کند و در این صورت ،خریدار هزینههای واقعی و معقول آنها را به فروشنده خواهد پرداخت.
 .04در اصالحیه ماه ژوییه  3322قرارداد ،برخالف ادعای خواندگان ،تعداد این کارکنان کاهش نیافت .معهـذا
الکهید تعداد آنها را کاهش داد .عالوه بر این ،الکهید بهموقع دستور دسـامبر  3322نیـروی هـوایی را دایـر بـر
کاهش تعداد کارکنان مزبور به سه نفر اجرا کرد .دیوان داوری متقاعد شده است که الکهید هزینههای کارمنـدان
دفتری خود را به نحو مقتضی مدلل ساخته و براساس آن برای نیروی هوایی صورتحساب فرستاده است .بـاالخره
دیوان مالحظه میکند که نیروی هوایی معترف است که هیچیـک از هزینـههـای دفتـری صورتحسـاب شـده را
نپرداخته است.
 .01از این رو ،خواسته خواهان به مبلغ ـ 100224/دالر امریکا ،مورد حکم قرار میگیرد .بهره این مبلغ نیـز از
تاریخ 38مردادماه ] 3102هفتم اوت  [3323که سی روز پس از تاریخ تقاضای پرداخت الکهیـد اسـت ،در حکـم
منظور میشود.
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ادعای شماره دو«و»
 .3رویدادها

 .03الکهید مدعی است که از اکتبر  3322تا فوریه  3323در پاسخ به سفارشهای خرید نیروی هوایی ،قطعـات
مختلف هواپیمای «پی»«1اف» را برای نیروی هوایی فرستاده است .الکهید صورتحسـابهـایی بـه تـاریخهـای
نوامبر  3322تا فوریه  3323که در آنها تقاضای پرداخت بهای این محمولهها شده ،به دیوان تسلیم کرده اسـت.
از اینکه نیروی هوایی به این صورتحسابها پاسخ داده ،نشانــی در دست نیسـت .کـــل مبلـغ درخواستـــی در
صورتحسابها که اکنــون نیز مورد ادعا است ،ـ 310202/دالر امریکا است .الکهید همچنـین فـرمهـای داخلـی
مربوط به محمولهها را که در همه آنها به شماره سفارش خرید نیروی هوایی اشاره شده ]تسلیم کرده که[ حاکی
از ارسال اقالم مزبور به نیروی هوایی از طریق بهرینگ ،کارگزار حمل و نقل وی ،میباشد.
 .0ماهیت

 .41نظر دیوان این است که مدارک تسلیمی ،شرایط و مقررات فروش را مشخص نساخته یا ارسـال قطعـات بـه
بهرینگ را ثابت نمیکند .از این رو ،ادعا به علت فقد دلیل رد میشود.
ادعای شماره دو«ز»
 .3رویدادها

 .43همانطور که در باال در ادعای شماره دو«الف» ذکر شد ،الکهید در اوایل ژانویه  3323حدود بیسـت نفـر از
کارکنان خود را که به موجب قرارداد «پی»«1اف» در بندرعباس کار مـیکردنـد ،از ایـران خـارج کـرد .همزمـان
تقریباً به همین تعداد از افراد تحت تکفل کارکنان مزبور نیز در همان موقع به هزینه الکهید از ایران خارج شـدند.
مدیر برنامه الکهید در بندرعباس در روز عزیمت از آن شهر با چند تن از مقامات نیروی هـوایی مالقـات کـرد تـا
تصمیم الکهید را به اطالع آنان برساند .معلوم نیست که آیا مقامات مزبور با تصمیم خارج ساختن پرسنل موافقـت
کردند یا خیر ،لکن مدرکی حاکی از مخالفت آنها با تصمیم مزبور در دست نیست .بعداً در همان روز یـک فرونـد
هواپیمای «سی» 312نیروی هوایی در اختیار الکهید قرارداده شد تـا کارکنـان الکهیـد و وابسـتگان آنهـا را بـه
تهران ببرد .از آنجا ،افراد مزبور با یک هواپیمای پانامریکن که بهطور دربست کرایه شده بـود بـه نیویـورک و از
نیویورک با پروازهای داخلی گوناگون به شهرهای محل اقامت خود در ایاالت متحده پرواز کردند .افراد مزبـور در
مسیر پرواز هزینههایی که عمدتاً شامل کرایه هواپیما و هزینه اقامت در هتـل در تهـران و نیویـورک مـیگردیـد
متحمل شدند .هفت نفر دیگر از کارمندان الکهید که در هنگام تخلیه در ایران نبودند ،در مـاه ژانویـه پـول بلیـت
هواپیما برای مراجعت به اقامتگاههای خود را از الکهید دریافت کردند .هزینه تمام این پروازها ،اقامـت در هتـل و
سایر هزینههای متفرقه جمعاً ـ 100222/دالر امریکا بود که اکنون الکهید مـیخواهـد آن را از خوانـدگان وصـول
کند.
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 .0ماهیت

 .40الکهید طبق ماده 0ـ 32قرارداد که مقرر میدارد نیروی هوایی باید «هزینههـای اضـافی» ناشـی از تخلیـه
پرسنل به علت وجود «شرایط خطرناک» را به الکهید پرداخت نماید ،میخواهد مبلغ مـورد ادعـا را وصـول کنـد.
یکی از شرایط بازپرداخت هزینهها آن است که الکهید تخلیه پرسنل را با نیروی هوایی «هماهنگ» کند .نیـروی
هوایی این شرط را بهعنوان لزوم تأیید نیروی هوایی تعبیر میکند.
 .41دیوان داوری بر این نظر است که بر مبنای مدارک پیشگفته اقدام الکهیـد در هماهنـگ سـاختن خـروج
کارکنانش با نیروی هوایی ،در شرایط دشوار موجود آن زمان در ایران ،الزامات ماده 0ــ 32را در مـورد همـاهنگی
برآورده است .دیوان داوری معتقد است که هماهنگی با موافقت یا تأیید مترادف نیست و نوع هماهنگی لزومـاً تـا
حدی به اوضاع و احوال بستگی دارد.
 .47با این حال ،ادعای الکهید اشکاالت متعددی دارد .اوالً معنای عادی ماده 0ـ 32حاکی است که هدف آن
نبوده است که هزینههای خارج ساختن افراد تحت تکفل کارکنان ویا هزینه سفر کارکنانی که در هنگام تخلیه در
خارج از ایران بودهاند ،پرداخت شود .ثانیاً تا آنجا که به هزینههای خروج کارکنان از ایران مربوط میشود ،الکهید
طبق ماده 0ـ 32فقط استحقاق دریافت «هزینههای اضافی» را دارد.
طبق قرارداد انتظار میرفت که الکهید هزینههای بازگشـت کارکنـانش را در پایـان خـدمت آنهـا در ایـران
برعهده گیرد .هرچند قابل تصور است که بازگشت آنها در تاریخی زودتر از آنچه که قبالً انتظار میرفت ،مستلزم
مقداری هزینههای اضافی باشد ،ولی الکهید دلیل و مدرکی حاکی از تقبل «هزینههای اضافی» فراتر از آنچـه در
حالت عادی متحمل میگردید ،ارائه نداده است .از این رو ،بخشی از این ادعا از لحا ماهیت و بخشی دیگـر بـه
علت فقد دلیل رد میشود.
ب) ادعای شماره سه
 .3رویدادها

 .41در تاریخ  38خردادماه ] 3102ششم ژوئن  [3322الکهید و دولت ایران قراردادی (قرارداد جی.ال.ایکس)41.
امضا کردند که به موجب آن الکهید موافقت کرد از ماه اوت تا اکتبر  3322به دو نفر خلبان ایرانی آموزش خلبانی
دهد .هزینه آموزش ـ 110802/دالر امریکا میشـد .در تـاریخ  38دیمـاه ] 3102ششـم ژانویـه  [3323الکهیـد
صورتحسابی به مبلغ مقرر در قرارداد برای مدیر کارپردازی نیروی هوایی فرستاد .نیـروی هـوایی صورتحسـاب را
پرداخت نکرد و پاسخی هم بـه آن نـداد .در  33تیرمـاه ] 3102دوم ژوییـه  ،[3323الکهیـد بـا ارسـال المثنـای
صورتحساب اصلی برای قائممقام مدیریت لجستیکی نیروی هوایی ،بار دیگر تقاضای پرداخت کرد .نیروی هـوایی
باز جوابی نداد .الکهید ،اکنون میخواهد مبلغی را که طبق قرارداد قابل پرداخت بوده به اضـافه بهـره آن وصـول
کند.
 .40نیروی هوایی ادعای متقابلی مطـرح و در آن اسـتدالل کـرده کـه آمـوزشهـا نارسـا بـوده و منجـر بـه
«فرودهای ناهموار» شده که خساراتی به میزان ـ 400222/دالر به بار آورده است.
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 .0ماهیت

 .44ادله و ماهیت بهروشنی ثابت میکند که از اوت تا اکتبر  3322آموزش هم در ایاالت متحده و هم در ایـران
داده شده است .خواهان همچنین کپی قرارداد امضا شده ،مدارک حضور در هر مرحله از دوره آموزش کـه شـرکت
تعداد الزم از نفرات نیروی هوایی در دورههای آموزشی مصرح در قرارداد را نشان میدهد و دو درخواست پرداختی
را که برای خوانده فرستاده شده ،ارائه داده است .دیوان داوری بر این نظر است که مدارک بر وجه ظاهر مؤید این
ادعا است که خواهان تعهداتی را که طبق قرارداد داشته ،انجام داده است.
 .41نیروی هوایی ،بهنوبهخود تصدیق کرده است که آموزشهای مورد بحث مطابق بـا شـرایط قـرارداد داده
شده است .تنها دفاع نیروی هوایی در برابر ادعا این است که کیفیـت آمـوزش پـایین بـوده و منجـر بـه تعـدادی
«فرودهای ناهموار» توسط خلبانانی شده که در این دورهها آموزش دیدهاند .معذلک نیروی هوایی هیچ مدرکی در
تأیید این دفاع تسلیم نکرده است .از این رو ،دیوان نتیجه میگیرد که خواندگان همچنان ملزمند مبلـغ ـ010802/
دالر امریکا ،قیمت مقرر در قرارداد را به خواهان بپردازند .بهره این مبلـغ نیـز بـه نـرخ 32/0درصـد از تـاریخ 38
بهمنماه ] 3102پنجم فوریه  ،[3323یعنی سی روز پس از تاریخ صورتحساب ،در حکم منظور میشود.
 .43ادعای متقابل نیروی هوایی اساساً مرکب از همان ادعاهایی است که در دفاعیه نیروی هوایی مطرح شده
است .دیوان داوری مجدداً خاطرنشان میسازد که هیچ مدرکی در تأیید ادعای خواندگـــان در مـورد «فرودهـای
ناهمــوار» ناشی از آموزش ناقص خواهان یا ورود خسارتی به میزان ـ 400222/دالر در اثـر ایـنگونـه فرودهـای
ناهموار ،تسلیم نشده است .از این رو ،ادعای متقابل به علت فقد دلیل رد میشود.
ج) ادعای شماره چهار
 .3رویدادها

 .11میتوان رویدادهای ذیربط معدودی را که با مدارک تسلیمی در این ادعا محرز گردیده ،به شرح زیر خالصـه
کرد:
بین ماه مه  3322و ژوئن  ،3323نیروی هوایی در حدود بیست و دو قطعه از قطعات یـدکی هواپیمـا ،جهـت
تعمیر به تأسیسات جیالک الکهید فرستاد .الکهید ترتیب تعمیر این قطعات را از طریـق پیمانکـاران فرعـی داد و
هزینه تعمیرات را پرداخت ،ولی الکهید قبل از بازگرداندن این قطعات به ایران ،از کنسولگری ایـران خواسـت تـا
صورتحسابهایی را که وی در نظر داشت جهت تقاضای پرداخت هزینه تعمیر قطعات برای نیروی هوایی بفرستد،
گواهی کند .الکهید اظهار میدارد که وصول مبالغ صورتحساب شده از محل اعتبار اسنادی صادره جهت پرداخـت
هزینه تعمیرات منوط به آن بود که کنسولگری صورتحسابها را گواهی کند .حسـب ادعـا ،کنسـولگری ایـران از
گواهی کردن صورتحسابها خودداری کرد و الکهید قطعات را نفرستاد .وی اکنـون مبلـغ ـ 30،800/دالر امریکـا
بابت هزینه تعمیرات مطالبه میکند.
 .13نیروی هوایی ادعای متقابلی به مبلغ ـ 200222/دالر امریکا بابت عودت ندادن این بیست و دو قطعه بـه
ثبت رسانده است .نامبرده اظهار میدارد که اعتبار اسنادی الکهید را ملزم میکرد که قطعات را قبل از درخواسـت
گواهی صورتحسابها از کنسولگری ،به ایران بفرستد .بدینسان ،وی تأکید میکند که عمل کنسولگری در امتناع
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از گواهی صورتحسابها صحیح و اقدام الکهید در خودداری از ارسال قطعات نادرست بوده است .نیـروی هـوایی
ادعاهای متقابل دیگری که جمعاً به ـ 0220222/دالر امریکا میرسد ،بابت ضبط ادعایی قطعات دیگـر هواپیمـای
«سی» 312که حسب ادعا جهت تعمیر برای الکهید فرستاده شده و مسترد نگردیـده ،بـه ادعـای متقابـل حاضـر
اضافه کرده است .همراه با ادعاهای متقابل اخیرالذکر فهرست کتبی قطعات مورد بحث تسلیم شده است.
 .0ماهیت

 .10الکهید مدعی است که اعتبار اسنادی مربوط وی را ملزم میکرد برای آنکه بتواند مبلغ صورتحسابها را از
بانک صادرکننده اعتبار اسنادی دریافت کند ،باید آنها را به گواهی کنسولگری ایران برساند و اظهار مـیدارد کـه
یکی از مقامات کنسولگری تلفنی به یکی از حسابداران وی اطالع داده بود کـه بـه علـت اوضـاع داخلـی ایـران،
کنسولگری گواهی صورتحسابها را متوقف کرده است .لکن اعتبار اسنادی مربوطه بهعنـوان مـدرک بـه دیـوان
تسلیم نشده و بدون آن دیوان نمیتواند تعیین کند که کنسولگری چه چیزی را میبایست گـواهی کنـد و معقـول
بودن اقدام متقابل الکهید را معلوم نماید .بنابراین ،دیوان ادعا را به دلیل عدم کفایت دالیل و مدارک رد میکند.
 .11در رابطه با ادعای متقابل مربوط به عودت بیست و دو قطعه یدکی ،دیوان بدون داشتن دسترسی به ایـن
سند [اعتبار اسنادی] با همان عدم امکان تعیین شرایط مندرج در آن مواجـه اسـت .الزم بـه یـادآوری اسـت کـه
خواندگان هیچگونه دلیل و مدرک دیگری در مورد اینکه شرایط مزبور چه بوده و نیز مـدرکی دربـاره خسارتشـان
تسلیم نکردهاند .بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد که خواندگان دلیل و مدرک کافی ارائه ندادهانـد تـا بتـوان معلـوم
ساخت که آیا الکهید در خودداری از فرستادن قطعات تعهدی را نقض کرده است یا نه .از این رو ،ادعـای متقابـل
نیز باید رد شود.
 .17در رابطه با ادعاهای متقابل دیگر خواندگان مبنی بر مطالبه ـ 0220222/دالر امریکا بابت اینکه الکهیـد
تعدادی قطعات یدکی هواپیمای «سی» 312را که برای تعمیر نزدش فرستاده شده بود ،بازنگردانده و حسـب ادعـا
آنها را ضبط کرده ،دیوان داوری خاطرنشان میسازد که غیـر از لیسـت مفصـلی از قطعـات ،خوانـدگان دلیـل و
3
مدرکی در تأیید این دعاوی ارائه ندادهاند .بنابراین ،این ادعای متقابل نیز باید به علت فقد دلیل رد شود.
د) ادعای شماره پنج
 .3رویدادها

 .11جیالک بعد از دریافت سفارشات خرید نیروی هوایی ،تعداد بیست محموله قطعات هواپیما به ارزش 140320
دالر امریکا در ماههای ژانویه و فوریه  3323برای نیروی هوایی فرستاد .نیروی هـوایی منکـر دریافـت هریـک از
قطعات مورد بحث است .ظاهراً در قرارداد کتبی بین طرفین (جـی.ال.ایکس )040.شـرایط و مقـررات خریـد ایـن
قطعات و سایر قطعاتی که نیروی هوایی برای هواپیمای «سی» 312سفارش میداد ،تعیین شده است .هیچیک از
 .3از آنجا که این ادعای متقابل به علت فقد دلیل رد شده ،دیوان نیازی نمیبیند که راجع به اینکه بهتر بود ادعای مزبور در رابطـه بـا
ادعای شماره پنج مورد رسیدگی قرار گیرد یا نه ،اتخاذ تصمیم نماید (رجوع شود به :زیرنویس شماره  3بند  30فوق).
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طرفین قرارداد مزبور را به دیوان تسلیم نکرده است.
 .10الکهید برای اکثر اقالمی که اکنون ادعا میکند ،فرمهای داخلی تحت عنـوان «صورتحسـاب تجـاری و
صورت بستهبندی» تهیه و در پروندههای خود بایگانی میکرد .در این فرمها ،ضمن مطالب دیگر ،تاریخ حمل ،نام
بنگاه باربری که میبایست اقالم را از تأسیسات الکهید حمل کند ،شماره بارنامهای که بنگاه باربری داشته ،شماره
سفارش خرید نیروی هوایی و مقصد حمل که در همه موارد انبارهای بهرینگ در نیوجرسی بوده ،ذکر شده اسـت.
الکهید همچنین رسیدهایی را که بنگاههـای بـاربری در مقابـل تحویـل گـرفتن ده محمولـه از بیسـت محمولـه
فوقالذکر جهت حمل به انبارهای بهرینگ دادهاند ،بهعنوان مـدرک تسـلیم کـرده اسـت .الکهیـد از نهـم تـا 01
بهمنماه  03] 3102ژانویه تا  30فوریه  [3323صورتحسابهایی برای نیروی هوایی فرستاد و درخواست کرد که
بهای کلیه اقالمی که اکنون مورد ادعا است پرداخت شود .با اینکه در صورتحسابهای مزبور به یک فقره اعتبار
اسنادی اشاره شده ،ولی به نظر میرسد که الکهید با ارسال مستقیم صورتحساب برای نیروی هوایی ،درخواسـت
پرداخت کرده است .الکهید با این ادعا میخواهد مبلغ ـ 140320/دالر امریکا به اضافه بهره وصول کند.
 .14نیروی هوایی ،در ادعای متقابل خود مبلغ ـ 400222/دالر امریکا خسارت تبعی ناشی از ضبط غیرقـانونی
ادعایی قطعات مختلف هواپیمای «سی» 312توسط الکهید ،مطالبه میکند .حسب ادعا ،قطعات مزبور بـه موجـب
قرارداد جی.ال.ایکس 040.جهت تعمیر برای جیالک فرستاده شده بود .لکن نیروی هوایی نه در لوایح خود و نه در
جلسه استماع ،ادله مثبتهای در مورد ادعای متقابل خود تسلیم نکرد.
 .0ماهیت

 .11برای اینکه الکهید بتواند مبلغ مورد ادعا را وصول کند ،باید ثابت کند که تعهداتی را کـه در معاملـه اصـلی
پذیرفته ،ایفا کرده است .با توجه به اینکه کپی سفارشات خرید و قرارداد مربوط در دست نیسـت ،تعیـین ایـنکـه
تعهدات مزبور چه بوده ،کار پیچیدهای است .لکن اشاره به اعتبـار اسـنادی ذیـربط ،صورتحسـابهـا و رسـیدهای
بنگاههای باربری ثابت میکند که الکهید ملزم نبوده که هزینه بیمه یا کرایه مربوط به حمل قطعـات را بـه انبـار
بهرینگ ویا به ایران بپردازد .در چنین معامالتی معموالً ریسک فروشنده از نظر گم شدن کاال ویـا ورود خسـارت
به آنها از حدی که مسئولیت وی برای تقبل هزینههای حمل و بیمه در آن متوقف میشود ،فراتر نمیرود .دلیلی
نیست که دیوان بپذیرد که الکهید در اینجا ریسک بیشتری در مورد گم شدن کاال پذیرفته و نیروی هوایی نیـز
چیزی در آن باره نگفته است .در اوضاع و احوال حاضر ،دیوان داوری این فرض را میپذیرد که الکهید خطر گـم
شدن قطعات یدکی موضوع ادعای حاضر را بعد از اینکه قطعات مزبور را جهت حمل به بهرینگ بـه بنگـاههـای
باربری تحویل داده تقبل نکرده و به مجرد تحویل ،خطر گم شدن قطعات یدکی به نیـروی هـوایی منتقـل شـده
است .بنابراین ،به مجرد اینکه محموله جهت حمل بهرینگ به بنگاه باربری تحویل داده شد ،نیروی هوایی بابت
آن محموله به الکهید بدهکار گردید .نیروی هوایی استدالل میکند کـه الکهیـد پـیش از آنکـه ادعـایی بـرای
پرداخت داشته باشد ،ملزم بود رسیدی به امضای یکی از نمایندگان نیروی هوایی مبنی بر گواهی تحویل اقالم به
بهرینگ تسلیم کند .چنین رسید امضا شدهای یکی از شرایط اعتبار اسنادی در مورد وصول پول است ،لکن شـرط
مزبور نمیتواند در بدهی ناشی از معامله اصلی تأثیر داشته باشد.
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 .13الکهید رسیدهایی تسلیم کرده که نشان میدهد ده فقره از محمولهها به ارزش ـ 320801/دالر امریکا را
برای حمل به بهرینگ به بنگاههای باربری تحویل داده است .بنابراین ،اعم از اینکه این قطعات به دست نیـروی
هوایی رسیده یا نرسیده باشد ،الکهید تعهدات قراردادی خود در رابطه با آنها را ایفـا کـرده و اسـتحقاق دریافـت
هزینههای آنها را دارد .الکهید رسید بنگاههای باربری مربوط به سایر قطعات موضوع ادعای حاضر را نداده و لذا
ثابت نکرده است که تعهدات قراردادی خود را به انجــام داده ویا ریسک گم شدن این قطعات به نیـروی هـوایی
منتقل شده است .از این رو ،دیوان مبلغ ـ 32،801/دالر به اضافه بهره به نرخ  32/0درصد ،از تاریخ  00اسـفندماه
 31] 3102مارس  [3323یعنی سی روز پس از تاریخ آخرین صورتحساب ،در حکم منظور میکند.
 .31در رابطه با ادعای متقابل ،دیوان داوری خاطرنشان میسازد که خواندگان هیچ مدرکی در تأیید اظهـارات
خود تسلیم نکردهاند و لذا ادعای متقابل باید به علت فقد دلیل رد شود.
هـ) ادعای شماره شش
 .3رویدادها

 .33این ادعا از یک قرارداد کتبی (جی.ال.ایکس )120.ناشی شده که در تاریخ هفتم اردیبهشـتمـاه 02] 3108
آوریل  [3322بین الکهید و نیروی هوایی امضا شده و طرفین در تاریخ  03آذرماه  30 ] 3108دسامبر  [3322آن
را اصالح کردهاند .الکهید در این قرارداد موافقت کرد که تعدادی کارمند آزموده در امور تعمیر و نگهداری هواپیما،
تهیه قطعات یدکی و سایر وظایف پشـتیبانی هواپیمـا بـرای کمـک بـه نیـروی هـوایی در عملیـات هواپیماهـای
«سی» 312و جت استار آن در اختیار وی قرار دهد .پرسنل یادشده مأمور شدند که در تأسیسـات مختلـف نیـروی
هوایی در ایران خدمت کنند .نیروی هوایی موافقت کرد که در ازای این خدمات برای هر نفـر ـ مـاه خـدمتی کـه
واقعاً انجام داده شده ،مبلغ مقطوعی به الکهید بپردازد .همانطور که در قرارداد اصالحشده توافـق شـده ،نیـروی
هوایی موافقت کرد مبلغ ـ 20200/دالر امریکا برای هر ماه خدمت هریک از کارکنـان الکهیـد در سـال تقـویمی
 3322بپردازد .قرار بود پرداخت در هر سه ماه ،نصف به دالر و نصف به ریال انجام گیرد.
 .30الکهید بابت اولین دو قسط سه ماهه سال  3322صورتحسابهایی تسلیم و آنها را وصول کـرد .بـرای
سه ماهه سوم سال ( 3322اول ژوییه تا  12سپتامبر/دهم تیرماه الی هشتم مهرمـاه  )3102الکهیـد در تـاریخ 00
مهرماه  32] 3102اکتبر  [3322صورتحسابی به مبلغ  1210820/02دالر امریکا بابت حقالزحمه  43/8نفر ـ مـاه
خدمت ارسال و در نامه پیوست به صورتحساب قید کرد که کپی برگهای حضور روزانـه کارکنـان کـه بـه تأییـد
نیروی هوایی رسیده ،ضمیمه است .جمع کل یادشده نشان میداد کـه کسـور قـراردادی  0/0درصـد بابـت همـه
مالیاتها ،کارمزدها و سایر هزینههایی که دولت ایران و هر نوع سازمان فرعی سیاسی آن وضع کرده ،منظور شده
است .نزدیک به یک ماه بعد ،نصف ریالی صورتحساب پرداخت شد .یکی از نماینـدگان الکهیـد در ایـران در مـاه
نوامبر گزارش داد که نیروی هوایی به وی اطالع داده که نیروی هوایی پرداخت صورتحساب سـه ماهـه سـوم را
تأیید کرده و موضوع اکنون [برای اقدام] در دست بانک صادرکننده است .صرفنظر از تصویب ویـا عـدم تصـویب
نیمه دالری صورتحساب ،در اینکه مبلغ  3030240/82دالر امریکا پرداخت نشده بین طرفین اختالفی نیست.
 .31در این میان ،الکهید به انجام تعهدات قراردادی مربوط به سه ماهه چهارم سال  3322مبادرت میکـرد.
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در تاریخ  32دیماه ] 3102هفتم ژانویـه  [3323نـامبرده نامـه و صورتحسـابی بـرای نیـروی هـوایی فرسـتاد و
درخواست کرد که مبلغ  0220104/34دالر امریکا بابت  13/0نفر ـ ماه خدماتی کـه طبـق قـرارداد در ایـن مـدت
انجام شده ،پرداخت گردد .این مبلغ نیز نشان میداد که کسور قراردادی  0/0درصد منظور شده است .در نامه آمده
که برگهای حضور و غیاب روزانه کارکنان که به تأیید نیروی هوایی رسیده و حـاکی از انجـام  13/0نفـر ـ مـاه
خدمت است ،پیوست میباشد .پرداخت یا پاسخ دیگری به صورتحساب دریافت نشد .الکهید در طول شش ماه بعد
طی سه نامه دیگر تقاضای پرداخت صورتحسابها را پیگیری کرد ،اما نتیجهای نگرفت .نامبرده اکنون میخواهـد
مبالغ پرداخت نشده هر دو صورتحساب را از طریق این دیوان وصول کند.
 .0ماهیت

 .37بحث راجع به ماهیت این ادعا بر دو سؤال کوچک تمرکز مییابد .اوالً آیا الکهید خدماتی را که مدعی است
در سه ماهه سوم و چهارم سال  3322انجام داده ،واقعاً انجام داده یا نه ثانیـاً اگـر انجـام داده ،اکنـون اسـتحقاق
دریافت چه مبلغی را دارد دیوان نخست استحقاق الکهید نسبت به مبلغ  3030240/82دالر مورد درخواسـت وی
را در ارتباط با قسط سوم قرارداد اصالح شده ،مورد رسیدگی قرار میدهد.
 .31دیوان داوری مالحظه میکند که الکهید بهموقع درخواست پرداختی بابت خدمات انجامشده در سه ماهه
سوم به نیروی هوایی تسلیم کرده است .در این درخواست به«برگهای حضور و غیاب روزانه کارکنـان ...کـه بـه
تصویب مقامات ذیربط نیروی هوایی شاهنشاهی برای مدلل ساختن مبلغ صورتحساب رسیده» ،اشاره شده است.
دیوان مضافاً خاطر نشان میسازد که نیروی هوایی در پاسخ به این درخواست  02درصد ریالی صورتحساب را
طبق شرط قراردادی دایر بر پرداخت نصف مبلغ الزمالتأدیه به ریال و نصف دیگر را به دالر ،بهموقع پرداخت کرد.
دیوان بر این نظر است که پرداخت مزبور توسـط نیـروی هـوایی در حکـم پـذیرش صـریح صـحت کـل مبلـغ
صورتحساب ،از جمله نصف مبلغی است که قرار بود به دالر پرداخت شود .نیروی هوایی در آن زمـان ایـرادی بـه
مبلغ درخواستی ویا اصالت برگهای حضور و غیاب نگرفت .هرچند نیروی هوای مدعی شده است که کار الکهید
در سه ماهه سوم «نواقص متعددی» داشته ،ولی دیوان متذکر میگردد که هیچگونه مدرک ذیربطی ایـن ادعـا را
تأیید نمیکند و ادعا با تصویب صریح پرداخت در سال  3322توسط نیروی هـوایی ،ناسـازگار نیسـت .از ایـن رو،
دیوان بر این نظر است که مدارک تسلیمی الکهید که با هیچ مدرک معارضی نفی نشده ،برای اثبـات ادعـای وی
نسبت به مابقی دالری پرداخت نشده قسط سوم سال  3322کافی است .بنابراین ،به پرداخت مبلـغ 3030240/82
دالر امریکا به اضافه بهره به نرخ  32/0درصد از تاریخ  00آبانماه  38] 3102نوامبر  ،[3322یعنی سی روز پـس
از تاریخ صورتحساب اولیه ،به نفع خواهان رأی داده میشود.
 .30الکهید ،در رابطه با سه ماهـه چهـارم ،ظـرف هفـت مـاه از زمـان تکمیـل خـدمات سـه ماهـه مزبـور،
صورتحساب خود را چهار بار تسلیم کرد .حداقل در سه فقره از این درخواستها صریحاً ذکر شده که مدارک مورد
اشاره حضور و غیاب روزانه پیوست است .عالوه بر این ،هیچ دلیل و مدرکی حاکی از این نیست که نیروی هوایی
در آن زمان در مورد اعتبار هیچیک از درخواستهای پرداخت ویا اصالت مدارک حضور و غیاب روزانه ،شکایت یـا
اعتراضی کرده باشد .دیوان نتیجه میگیرد که بنابراین ،الکهید ادعای خود بابت قسط سه ماهه چهارم را به وجـه
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ظاهر اثبات کرده است.
 .34نیروی هوایی دلیل و مدرکی حاکی از آنکه خدمات مزبور انجام نشده ،تسلیم نکرده و دفـاع خـود را بـر
این گفته بنا نهاده که الکهید ادعاهای خود را ثابت نکرده ،به دلیل اینکه مدارک حضور و غیاب را تسلیم نکـرده
است .توضیح الکهید مبنی بر اینکه مدارک مزبور در ایـران جامانـده بـاور کردنـی اسـت و در هـر صـورت ایـن
استدالل برای رد ادعای بهظاهر پذیرفتنی الکهید کافی نیست و بنابراین ،دیوان ادعای مربوط به سه ماهه چهارم
سال  3322را میپذیرد .لذا دیوان به پرداخت مبلغ  0220104/34دالر امریکا ،به اضافه بهره به نرخ  32/0درصد از
تاریخ  32بهمنماه ] 3102ششم فوریه  [3323یعنی سی روز پس از تاریخ صورتحساب اولیه بـه خواهـان حکـم
میدهد.
و ) ادعای شماره هفت
 .3رویدادها

 .31خالصه رخدادهای این ادعا با بررسی قرارداد جی.ال.ایکس 144.که الکهید و نیروی هوایی در 34خردادمـاه
] 3102چهارم ژوئن  [3322منعقد ساختند ،آغاز میشود .در این قرارداد ،الکهید موافقـت کـرد کـه در تأسیسـات
خود در جورجیا یک دوره هشت هفتهای برای آموزش تعمیر و نگهداری ملـخ هواپیمـا بـه هزینـه ـ 030422/دالر
امریکا برای پرسنل نیروی هوایی برگزار نماید .قرار بود در این دوره جنبههای مختلف تعمیر و نگهداری ملـخ کـه
لزومی به بررسی آن در اینجا نیست ،آموزش داده شود.
 .33شش تن از دانشجویان نیروی هوایی بـرای شـرکت در ایـن دوره کـه در  00مردادمـاه  38] 3102اوت
 [3322آغاز شد ،به جورجیا اعزام شدند .طبق ماده «3ب» قرارداد ،دوره آموزشی هشت هفته طول کشید .بهطـور
کلی ،مدت آموزش روزانه  2ساعت و جمعاً چهل ساعت در هفته بـود .در پایـان دوره شـش دانشـجوی مزبـور در
فرمی که الکهید در اختیار آنان گذاشت ،دوره آموزشی و مربیان الکهید را ارزیابی کردند .به عقیده پنج نفر از آنان
دوره «تا حدودی مفید» و به نظر نفر ششـم دوره «بسـیار مفیـد» بـوده اسـت .هـیچیـک از دانشـجویان دوره را
«بیفایده» نخواند.
 .311در تاریــخ  00خردادماه  30] 3102ژوئن  ،[3323الکهید صورتحسابی به مبلـغ قـراردادی ـ030422/
دالر امریکا برای نیروی هوایی فرستاد .نیروی هوایی مبلغ الزمالتأدیه را پرداخت نکرد و پاسخی هم بـه آن نـداد.
الکهید اکنون میخواهد مبلغ مزبور را به اضافه بهره متعلقه دریافت کند.
 .313نیروی هوایی در ادعای متقابلی اظهار داشته است که کیفیت آموزشی که الکهید داده پـایینتـر از حـد
استاندارد بوده است .نامبرده مبلغ ـ 100222/دالر امریکا بابت هزینه ادعایی ترمیم خسارات وارد توسط شش تنـی
که آموزش ناقص دیدهاند و هزینه آموزش مجدد آنان را مطالبه میکند.
 .0ماهیت

 .310دیوان داوری مالحظه میکند که در دادن آموزش با پرداخت نشدن هزینه آن هیچ اختالفـی نیسـت .تنهـا
موضوعاتی که مطرح است مطالبی است که در دفاعیه نیروی هوایی در مورد پائینتر از حد استاندارد بودن کیفیت
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آموزش و کافی نبودن آموزش در زمینههای متعددی که قرار بود در آن دوره تـدریس شـود ،آمـده اسـت .نیـروی
هوایی فرمهای ارزیابی دانشجویان را مؤید این ادعاها میداند؛ لکن کلیه دانشجویان نوشتهانـد کـه دوره یادشـده
مفید بوده است.
با اینکه پنج نفر از شش دانشجو دوره آموزشی را آنطور که میتوانست مفید باشد ،نتیجهبخش نیافتند ،ولـی
مسلماً اظهارنظرهای آنان دلیلی برای توجیه خودداری نیروی هوایی از پرداخت هزینه آموزش محسوب نمیشـود.
در رابطه با این مسأله که آیا در دوره مزبور کلیه مواد درسی مورد نیاز تدریس گردیده یا خیر ،مدرک مـورد اشـاره
نیروی هوایی قانعکننده نیست .مدرک مزبور عبارت از صورت دروس تـدریس شـده در کـالس اسـت کـه در آن
موضوعات تدریس شده هر هفته از دوره ،خالصه شده است .لکن خالصه «موضوعات تدریس شده» در این سند
آنچنان مختصر و کوتاه است که ضابطه معقولی برای تعیین حدودی که واقعاً مواد آموزشی تدریس شده ،نیسـت.
عالوه بر این ،دیوان داوری این مطلب را واجد اهمیت میداند که پیش از جریان رسیدگی حاضر ،نیـروی هـوایی
شکایتی در مورد نحوه اجرای قرارداد توسط الکهید نکرده بود.
 .311دیوان نتیجه میگیردکه الکهید استحقاق دارد مبلغ قراردادی ـ 030422/دالر امریکا را به اضـافه بهـره
به نرخ  32/0درصد در سال از تاریخ  04تیرماه 30] 3102ژوییه  [3323یعنی سی روز پس از تاریخ صورتحسـاب
دریافت کند.
 .317در رابطه با ادعای متقابلی که نیروی هوایی مطرح کرده ،دیوان متذکر میشود که نیروی هوایی ثابـت
نکرده است که آموزش ناقص بوده و هیچ مدرکی در مورد خسارت ادعایی تسلیم نشده است .عالوه بر آن ،ماده 0
قرارداد خواهان را از مسئولیت ناشی از خدماتی که طبق قرارداد انجام شـده ،مبـرا کـرده اسـت .بنـابراین ،ادعـای
متقابل رد میشود.
ز) ادعای شماره یازده
 .3رویدادها

 .311الکهید ادعا میکند که وی به موجب سفارشات خرید نیروی هوایی ،در اواخر سـال  3322و اوایـل 3323
شش قطعه یدکی هواپیما به ارزش  40332/22دالر امریکا ،از طریق بهرینگ برای نیروی هوایی فرستاده و نیروی
هوایی بهای آنها را پرداخت نکرده است .نیروی هوایی منکر دریافت قطعـات اسـت .سفارشـات خریـد مربوطـه
نیروی هوایی که در ماههای مختلف سال  3322به تأسیسات جیالک الکهید فرستاده شـده ،فـرمهـای تنظیمـی
الکهید تحت عنوان «صورتحسابهای تجاری و صورت بستهبندی» و رسیدهای بنگاههای بـاربری کـه قطعـات
مزبور را به [انبار] بهرینگ حمل کردهاند ،جزء مدارک تسلیمی الکهید میباشند .الکهیـد کپـی پـارهای از شـرایط
قراردادی را که ظاهراً در ظهر فرمهای سفارش چاپ میشد ،تسلیم نکرده اسـت .انـدکی پـس از حمـل قطعـات،
الکهید صورتسحابهایی برای نیروی هوایی فرستاده ،درخواست پرداخت کرد .نه وجهی پرداخت شد و نه پاسخی
دیگر دریافت گردید.
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 .0ماهیت

 .310دیوان داوری ،به همان دالیلی که در ادعای پنج ذکر شد ،بر این نظر است که تعهدات قـراردادی الکهیـد
فقط تا مرحله تحویل قطعات به بنگاهها برای حمل بـه بهرینـگ محـدود بـوده اسـت ،زیـرا الکهیـد ملـزم نبـود
هزینههای حمل قطعات به بهرینگ را پرداخت کند .نیروی هوایی و نه الکهید با تقبل این هزینـههـا ،خطـر گـم
شدن قطعات را پس از آنکه الکهید آنها را به بنگاههای باربری تحویل داد ،برعهـده گرفـت .بنـابراین ،الکهیـد
استحقاق دریافت قیمت قطعات مورد بحث در این ادعا را دارد ،خواه نیروی هوایی قطعات مزبور را دریافت کرده یا
نکرده باشد؛ زیرا الکهید ثابت کرده است که قطعات را برای حمل به بهرینگ ،به بنگاههای بـاربری تحویـل داده
است .بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد که الکهید استحقاق دریافت مبلغ  40332/22دالر مـورد ادعـا را بـه اضـافه
بهرهای به نرخ  32/0درصد از تاریخ  01اسفندماه 34] 3102مارس  [3323یعنی سی روز پـس از تـاریخ آخـرین
صورتحسابی که الکهید صادر و تقاضای پرداخت کرده ،دارد.
چهارم) هزینهها

 .314هر طرف باید هزینههای داوری خود را برعهده گیرد.
پنجم) حکم

 .311بنا به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حکم صادر میکند:
الف) خوانده ،نیروی هوایی ایران ملزم است مبالغ زیر را به خواهان ،الکهید کورپوریشن بپردازد:
 )3سیصد و پنجاه هزار (ـ )1020222/دالر امریکا به اضافه بهـره از تـاریخ  30بهمـنمـاه ] 3102اول فوریـه
.[3323
 )0بیست و هفت هزار و هفتصد و نه (ـ )020223/دالر امریکا به اضـافه بهـره از تـاریخ اول مردادمـاه 3102
] 01ژوییه .[3323
 )1بیست و دو هزار و سی و نه (ـ )000213/دالر امریکا به اضافه بهره از تاریخ چهـارم اسـفندماه 01] 3102
فوریه ،[3323
 )4سی و پنج هزار و هشتصد و هفتاد و چهار (ـ )100224/دالر امریکا به اضـافه بهـره از تـاریخ 38مردادمـاه
] 3102هفتم اوت ،[3323
 )0بیست و سه هزار و ششصد و پنجاه (ـ )010802/دالر امریکا به اضافه بهره از تـاریخ  38بهمـنمـاه 3102
]پنجم فوریه ،[3323
 )8هجده هزار و ششصد و بیست و سه ()32/801دالر امریکا بـه اضـافه بهـره از تـاریخ  00اسـفندماه 3102
]31مارس،[3323
 )2یکصد و پنجاه و یک هزار و هشتصد و چهل و دو دالر و شصت سنت ( )3030240/82امریکا بـه اضـافه
بهره از تاریخ  00آبانماه 38] 3102نوامبر ،[3322
 )2دویست و هشتاد و هشت هزار و سیصد و پنجاه و چهار دالر و نود و چهار سنت ( )0220104/34امریکا بـه
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اضافه بهره از تاریخ  32بهمنماه ] 3102ششم فوریه ،[3323
 )3بیست و نه هـزار و چهارصـد (ــ )0304220222دالر امریکـا بـه اضـافه بهـره از تـاریخ  04تیرمـاه 3102
]30ژوییه،[3323
 )32چهار هزار و نهصد و ده دالر و هفتاد سنت ( )40332/22امریکا بـه اضـافه بهـره از تـاریخ  31اسـفندماه
 34] 3102مارس .[3323
ب) مبالغ فوقالذکر با بهره ساده 32/0درصد در سال (براساس  180روز) از تاریخهایی که در باال ذکر شده تـا
پایان روزی که کارگزار امانی دستور پرداخت آنها را از محل حساب تضمینی به بانک امین صادر کنـد ،پرداخـت
خواهد گردید.
ج) تعهدات مندرج در پاراگرافهای  3تا  32باال با پرداخت از محل حساب تضمینی مفتوحه طبق بند  2بیانیه
مورخ  03دیماه  33] 3103ژانویه [3323دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهد شد.
د) ادعای شماره دوازده به دلیل عدم صالحیت رد میشود.
هـ) ادعای شماره دو«د» از لحا ماهیت رد میشود.
و) ادعاهای شماره دو (و) و چهار به علت فقد دلیل رد میشوند.
ز) ادعای شماره دو«ز» بخشی به لحا ماهیت و بخشی به علت فقد دلیل رد میشوند.
ح) ادعاهای متقابل جمهوری اسالمی ایران در ارتباط با مالیاتها ،حقوق بیمه اجتماعی و هزینههای تلفن بـه
علت عدم صالحیت رد میشوند.
ط) ادعاهای نیروی هوایی ایران بابت اضافه پرداختیها و نقض قرارداد در ارتباط با ادعای شماره دو«الف» از
لحا ماهیت رد میشوند.
ی) مابقی ادعاهای متقابل نیروی هوایی ایران به علت فقد دلیل رد میشوند.
ک) هر طرف باید هزینههای داوری خود را برعهده گیرد.
ل) بدینوسیله حکم حاضر جهت ابالغ به کارگزار امانی ،به ریاست دیوان تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  33خرداد  3104برابر با نهم ژوئن 3311
روبرت برینر ـ رئیس شعبه دو
به نام خدا
جورج .اچ آلدریچ

سیدخلیل خلیلیان

نظر موافق

نظر مخالف و موافق

پرونده شماره 203ـ شعبه دو
حکم شماره 851ـ203ـ2
خواهانها :بندیکس کورپوریشن ،بندیکس اینترنشنال سرویس کورپوریشن
خواندگان :جمهوری اسالمی ایـران ،شـرکت پشـتیبانی و نوسـازی هلـیکـوپتر ایـران ،صـنایع
هواپیمایی ایران نیروی هوایی ایران و نیروی دریایی ایران
به تاریخ 3104/1/01
حکم
حاضران

از جانب خواهان :آقای مارتین پاسکوف وکیل خواهان ،آقای آلن سیلبرمن ،مدیر امور مالی بینالمللی خواهان
از جانب خواندگان :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران
دکتر اکبر شیرازی ،مشاور حقوقی نماینده رابط ،آقای حسین پیران ،مشاور حقوقی نماینده رابط
آقای محمدتقی مغیثی ،نماینده صنایع دفاع ،آقای دبیر دریابیگی بلوردی ،نماینده صنایع دفاع
آقای محمدباقر عزیزمحمد ،کارشناس فنی صنایع دفاع ،آقای منیرالدین امامی ،نماینده وزارت دفاع
آقای آزاده ایمانی ،کارشناس فنی نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران
آقای یحیی پاویز ،وکیل نیروی دریایی ،آقای محمد صفآرا ،مشاور مالی نیروی دریایی
سایر حاضران :آقای تیموثی ریمیش ،نماینده رابط ایاالت متحده امریکا
اول) مقدمه

 .3خواهان ها ،بندیکس کورپوریشن («بندیکس») و شرکت فرعـی تمامـاً متعلـق بـه آن ،بنـدیکس اینترنشـنال
سرویس کورپوریشن («بیسکو») که هر دو شرکتهای ایالت دلهور هستند ،در تاریخ  03دیماه  33] 3182ژانویه
 [3320دادخواستی ثبت و ضمن آن ،براساس ده فقره ادعا ،مجموعاً  303030433/28دالر امریکا به اضافه بهره ،از
خواندگان ،جمهوری اسالمی ایران («ایران») ،شرکت هواپیمایی ملی ایران ،شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپتر
ایران («پنها») ،صنایع هواپیمایی ایران («صنایع هواپیمایی») ،نیروی هـوایی ایـران («نیـروی هـوایی») و نیـری
دریایی ایران («نیروی دریایی») مطالبه نمودند.
 .0در اولین ادعای مطروح توسط بیسکو علیه پنها ،مبلغ  3030303/20دالر امریکا بـه اضـافه بهـره متعلقـه،
بابت خسارت عدم پرداخت ادعایی  30فقره صورتحساب صادره برای خدمات ارائه شده توسط دو نفر نماینده سیار
بیسکو ،برای پشتیبانی سیستمهای تسلیحات هلیکوپترهای پنها در ایران ،مطالبه شده است .پنهـا فقـط در مـورد
شش فقره از این صورتحسابها قبول مسئولیت کرده است.
 .1دومین ادعای مطروح توسط بندیکس علیه پنها ،به مبلغ ـ 430101/دالر امریکا به اضافه بهره متعلقه است
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و حسب ادعا ناشی از لغو قرارداد فروشی است که به موجب آن ،قرار بوده پنها قطعات و لوازم هواپیمـایی سـاخت
بندیکس را خریداری نماید .پنها لغو قرارداد را انکار نموده ،اظهار میدارد که این بندیکس بود که با عـدم تحویـل
قطعات و لوازم ،قرارداد را نقض کرد .پنها در تاریخ  08فروردینماه  30] 3183آوریل  [3320ادعای متقابلی بابت
این نقض ادعایی قرارداد و همچنین بابت نقض قرارداد در مورد  12فقره قـرارداد فـروش دیگـر ،بـه دلیـل عـدم
تحویل اجناس ،علیه بندیکس به ثبت رساند .پنها خواستار تحویل کاالها به قیمت قید شـده در قـرارداد و پـارهای
خسارات نقدی است .بندیکس به صالحیت دیوان نسبت به  12فقره قرارداد فروش یادشـده ایـراد گرفتـه ،اظهـار
میدارد که این پنها بود که کلیه  12فقره قرارداد و از جمله ،قراردادی را که مبنای ادعای بندیکس در این پرونـده
است ،لغو کرد .در صورتی که دیوان نسبت به ادعای متقابل مربوط به  12قرارداد دیگـر احـزار صـالحیت نمایـد،
بندیکس بهنوبهخود ادعای متقابلی در برابر ادعای متقابل پنها ،به مبلغ  2008220222دالر امریکا به اضـافه بهـره
متعلقه ،بابت خسارت عدمالنفع مربوط به این قراردادها اقامه نموده است.
 .7ادعای سوم ،ادعایی است بابت نقض قرارداد و به مبلغ ـ 120120/امریکا که توسط بندیکس علیه شـرکت
هواپیمایی ملی ایران مطرح شده است .ادعای مزبور با ادعای متقابل مربوطه ،طی موافقتنامـه حـل و فصـلی کـه
طرفین در هفتم تیرماه  02] 3181ژوئن [3324منعقد ساختند ،فیصله یافت و لـذا دیـوان طـی دسـتور مـورخ 02
تیرماه  33] 3181ژوییه  [3324و به موجب درخواست مشترک طرفین ،بدان خاتمه بخشید.
 .1در چهارمین ادعا که توسط بندیکس علیه صنایع هواپیمایی مطرح شده ،خسارتی به مبلـغ  00203/12دالر
امریکا به اضافه بهره متعلقه ،مطالبه شده است .ادعای مزبور بابت عدم پرداخـت ادعـایی نـه فقـره صورتحسـاب
صادره توسط بندیکس بابت قطعات مختلف هواپیمای مورد سفارش صنایع هواپیمـایی اسـت کـه بنـا بـه اظهـار
بندیکس ،نامبرده آنها را تولید کرده و تحویل داده است .صنایع هواپیمایی طی لـوایح خـود ،دریافـت قطعـات را
انکار کرده است.
 .0بندیکس ادعاهای پنجم ،ششم ،هفتم و هشتم را علیه نیروی هوایی اقامه کرده است.
این چهار فقره ادعا که جمعاً به مبلغ  3320212/22دالر امریکا است ،از موارد زیر ناشی شـده اسـت )3 :عـدم
پرداخت ادعایی پنج فقره صورتحساب توسط نیروی هوایی که طبق قرارداد فروش قطعات هواپیما صادر شده و بنا
به اظهار بندیکس ،قطعات مزبور تولید و تحویل گردیده است (ادعای شماره شش) و  )0نقض ادعایی یک سلسله
قراردادهای فروش ناشی از سفارشات خرید نیروی هوایی که طبق آنها قرار بـود نیـروی هـوایی اقـالم مختلـف
ساخت بندیکس را خریداری نماید (ادعاهای شماره پنج ،هفت و هشـت) .نیـروی هـوایی دریافـت کلیـه قطعـات
موضوع ادعای شماره شش را انکار کرده ،اظهار میدارد که وی سفارشات موضوع ادعاهای شماره پـنج و هفـت و
هشت را پس از آنکه خود بندیکس قراردادها را نقض کرد ،فسخ نمود .نیروی هوایی مضـافاً در  12فـروردینمـاه
 33] 3183آوریل  [3320ادعای متقابلی به مبلغ ـ 0220222/دالر امریکا به اضافه بهره متعلقـه ،بابـت خسـارات
متحمله ادعایی ناشی از عدم ارسال قطعات ،اقامه کرد.
 .4نهمین ادعای پرونده حاضر ،به مبلغ  2030483/33دالر امریکا ،توسط بندیکس علیه نیروی دریایی مطـرح
شده و ناشی از ترتیبات قراردادی جهت خرید و فروش سیستمها و قطعـات صـوتی هلـیکـوپتر اسـت .بنـدیکس
بهویژه خساراتی بابت موارد زیر مطالبه میکند )3 :عدم پرداخت ادعایی صورتحساب اقالم خریداری شـده توسـط
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نیروی دریایی که بندیکس میگوید آنها را تحویل داده است و  )0نقض ادعایی ترتیبات قراردادی توسط نیـروی
دریایی که بنا به گفته بندیکس ،باعث شد وی نتواند اقالم سفارشی نیروی دریایی را تحویل دهد .نیروی دریـایی
منکر آن است که بندیکس قطعات را تحویل داده و یا اینکه نیروی دریایی تعهدی را نقض کـرده اسـت .مضـافاً
نیروی دریایی در تاریخ  12فروردینماه  33] 3183آوریل [3320ادعای متقابلی ثبـت و ضـمن آن خسـارتی کـه
میزان آن بعداً به مبلغ  204820232/20دالر امریکا تغییر یافت ،بابت خسارت ادعایی ناشی از عدم تکمیـل اجـرای
قرارداد توسط بندیکس ،مطالبه نمود.
2
1
 .1ادعای دهم به مبلغ  340020/14دالر امریکا به اضافه بهره متعلقه است که خواهانها بابت ارزش اموال
و اثاثه شخصی که دو نفر از کارکنان بیسکو در ایران به جای گذاردند ،علیه پنها و ایران مطرح ساختهاند .خـدمات
این دو نفر ،موضوع ادعای شماره یک است و حسب ادعا ،نامبردگان در اواخر سال  3322ناچار شدند بر اثر اعمال
خالف یا اهمال ایران و پنها ،از ایران فرار کنند .خواندگان انکار میکنند که عمل خالف یا اهمالی مرتکب شدهاند.
 .3هر دو طرف هزینههای داوری را مطالبه میکنند.
 .31جلسه استماعی در روزهای  04و  00آذرماه  30] 3188و  38دسامبر  [3322برگزار شد.
دوم) یافتههای کلی دیوان در مورد صالحیت

 .33خواهان ،بندیکس که یک شرکت سهامی عام ایالت دلهور اسـت ،ادلـه و مـدارکی ،از جملـه گـواهی حسـن
شهرت تجاری و نسخ گواهی شده صفحات ذیربط وکالتنامههای حق رأی صادره در دوره ذیربط ارائه نموده اسـت
که از نظر دیوان ،به نحو قانعکنندهای ثابت میکند که بندیکس ،به شرح مندرج در بند  3ماده هفت بیانیه حـل و
فصل دعاوی ،تبعه ایاالت متحده است .مدارک دیگری ،از جمله گواهی حسنشهرت تجاری و گزارش حسابرسی
گواهی شده یک مؤسسه مستقل حسابرسی ،ثابت مینماید که بیسکو ،یک شرکت ایالت دلـهور و شـرکت فرعـی
تماماً متعلق به بندیکس نیز تبعه ایاالت متحده میباشد.
 .30اختالفی در این مورد نیست که خواندگان مشمول تعریف «ایران» به شرح مندرج در بنـد  1مـاده هفـت
بیانیه حل و فصل دعاوی هستند.
 .31دیوان همچنین بر این نظر است که ادعاهای مطروح ،الزامات صالحیتی بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل
دعاوی را بهعنوان ادعاهای ناشی از دیون ،قراردادها ...ضبط اموال ویا هر اقدام دیگری که مؤثر در حقوق مالکیت
باشد ،احراز میکنند.
 .37بنابراین ،دیوان بر این نظر است که نسبت به کلیه ادعاها ،به استثنای قسمتی از ادعـای شـماره نـه کـه
موضوعات خاص صالحیتی مربوط به آن ،به طور جداگانه در بخش ششـم زیـر مـورد بحـث واقـع خواهـد شـد،
 .1در حکم حاضر ،شمارهگذاری ادعاها ،به همان ترتیبی است که طرفین به کار بردهاند .بـا توجـه بـه یکسـان بـودن طـرفین و سـابقه
ادعاهای شماره یک و ده ،این دو ادعا توأماً مورد بحث قرار خواهد گرفت.
 .2مبلغی که بدواً ادعا شد ،ـ 30222/دالر امریکا بود که طی الیحه مورخ  34اکتبر  00] 3320مهرماه  [3183خواهانها ،به رقـم حاضـر
تغییر یافت.
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صالحیت دارد.
 .31دیوان همچنین بر این نظر است که ادعای متقابل نیروی هوایی نیز الزامات صـالحیتی بنـد  3مـاده دو
بیانیه حل و فصل دعاوی را احراز نموده ،ادعای متقابلی است «ناشی از قرارداد فیمابین ،معامله یـا پیشـامدی کـه
مبنای» ادعای اصلی را تشکیل میدهد.
 .30موضوعات صالحیتی ویژهای که به ادعاهای متقابل پنها در برابر ادعای شماره دو و ادعای متقابل نیروی
دریایی در برابر ادعای شماره نه مربوط میشود ،به ترتیب در قسمتهای چهارم و ششم زیر ،به طور جداگانه مورد
بحث واقع خواهند شد.
سوم) ادعاهای شماره یک و ده
الف) واقعیات

 .34در تاریخ سوم فروردینماه  01] 3102مارس  [3322بیسکو و پنها قراردادی منعقد کرده ،بدان وسیله توافقی
را که قبالً بدان عمل میکردند ،به صورت کتبی درآوردند .به موجب این قرارداد ،بیسکو میبایست خدماتی توسط
دو نفر نماینده فنی سیار برای پشتیبانی سیستمهای تسلیحاتی هلیکـوپتر پنهـا در اختیـار نـامبرده قـرار دهـد .در
قرارداد مقرر شده بود که نرخ خدمات یک نماینده سیار در اصفهان ماهانه ـ 20210/دالر امریکا و نرخ خدمات یک
نماینده سیار در تهران ماهانه ـ 20032/دالر امریکا و مدت قرارداد از دهـم تیرمـاه  3108الـی نهـم تیرمـاه 3102
]اول ژوییه  3322الی  12ژوئن  [3322باشد که این مدت ،طی اصالحیهای ،از دهم تیرماه  3102تا دهم دیمـاه
] 3102اول ژوییه  3322الی  13دسامبر  [3322تمدید شد .در ماده «3ب» قرارداد همچنین قیـد شـده بـود کـه
پارهای هزینههای متحمله توسط نمایندگان فنی سیار بازپرداخت گردد .در شرط پرداخت ذیل ماده «3ج» قرارداد،
تصریح شده بود که «به مجرد تسلیم صورتحسابهای معتبر که به گـواهی مـدیریت تعمیـرات و نگهـداری پنهـا
رسیده باشد ،پرداخت انجام خواهد شد».
 .31دو نفر از کارکنان بیسکو ،به نام آقای ایتن پاول و آقای جرج کرومیـاک بـرای انجـام خـدمات مقـرر در
قرارداد به ایران اعزام شدند .بیسکو اظهار میدارد که خدمات مقرر تا آخرین هفته ماه دسامبر  3322که کارمندان
مزبور ایران را ترک کردند ،انجام گردید .در این زمان شدت موج انقالب ،حسب ادعـا ،کارکنـان را نگـران امنیـت
جانی خویش ساخته بود و تیمسار ایرانی سرپرست قسمت ،به یکی از کارکنان توصیه کرده بود که در آخرین هفته
اجرای قرارداد سرکار حاضر نشود.
 .33از ششم مردادماه  3102الی  04بهمنماه 02] 3102ژوییه  3322الـی  31فوریـه  [3323بیسـکو هفـت
فقره صورتحساب ،هریک به مبلغ  202100222دالر امریکا 3و هفت فقـره صورتحسـاب دیگـر ،هریـک بـه مبلـغ
 200320222دالر امریکا بابت خدماتی که دو نفر کارمندش از  33خردادماه ] 3102اول ژوئن  [332لغایت دسامبر
 3322ارائه کرده بودند ،صادر نمود .در پاییز  3322پنها شش فقره صورتحساب اول بابـت خـدمات ارائـه شـده در
 .3در مورد یکی از این صورتحسابها ،پنها فقط مبلغ 20811/00دالر آن را جهت پرداخت گواهی کرد و بیسکو درسـتی ایـن اصـالح را
پذیرفت.
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ماههای ژوئن ،ژوییه و اوت  3322را برای پرداخت گواهی کـرد .بنـدیکس همچنـین در اول دیمـاه 00 ] 3102
دسامبر  [3322صورتحسابی به مبلغ  20018/20دالر امریکا بابت هزینههای متحمله از ژوییه  3322لغایت ژوئـن
 3322توسط دو نفر کارمند خود صادر نمود.
 .01بیسکو از اول فروردینماه 03] 3102مارس  [3323با تسلیم یک فقره برات دیداری برابر جمع مبلغ کلیه
صورتحسابها به بانک ملی ایران در نیویورک ،اقداماتی جهت وصول مبلغ یادشده ،به عمـل آورد .بـه دنبـال آن،
نامهها و تلکسهایی راجع به تقاضای پرداخت ،بین طرفین مبادله شد کـه آخـرین آن ،تلکـس مـورخ 38مهرمـاه
] 3102هشتم اکتبر  [3323پنها بود که طـی آن ،بـه بیسـکو اعـالم شـد کـه پنهـا «بـه مجـرد دریافـت اصـل
صورتحسابهای شما ،بالفاصله جهت پیگیری صورتحسابهای پرداخت نشده اقدام خواهد کرد» .در  02مهرمـاه
 30] 3102اکتبر  [3323بیسکو نامهای برای پنها ارسال داشت که ظاهراً نسخ کلیه  30فقره صورتحساب ضمیمه
آن بود .اختالفی بین طرفین نیست که صورتحسابهای مزبور ،جمعاً به مبلغ  3030043/12دالر امریکا ،پرداخـت
نشده باقی مانده است.
 .03پس از آنکه آقایان پاول و کرومیاک در دسامبر  3322ایران را ترک کردنـد ،بنـدیکس و بیسـکو بابـت
تصفیه مطالبات آنها برای اموال و اثاثه شخصی که در ایران به جای گذارده بودنـد ،کـالً مبلـغ  340020/14دالر
4
امریکا به ایشان پرداخت کردند .بیسکو و بندیکس ادعای شماره ده را بابت استرداد این مبلغ ،علیه پنهـا و ایـران
مطرح ساختهاند.
ب) ماهیت ادعاها

 .00در ادعای شماره یک ،پنها تصدیق کرده است که مسئول پرداخت مبلغ  420111/00دالر امریکا بابت شـش
فقره صورتحساب خدمات انجام شده در تابستان سال  3102اسـت کـه آنهـا را در پـاییز  3102جهـت پرداخـت
گواهی کرده بود؛ لکن پنها اظهار میدارد که هشت فقره صورتحساب بعدی توسط وی گواهی نشده و لذا اکنـون
به موجب بند «ج» ماده  3قرارداد ،بهعنوان صورتحساب معتبر قابل پرداخت نیست ،زیرا بیسکو خدمات قـراردادی
موضوع صورتحسابهای صادره را انجام نداده است.
 .01دیوان داوری مالحظه مینماید که دلیل و مدرکی وجود ندارد که پنها در طول پاییز سـال  3102از عـدم
اجرای ادعایی قرارداد توسط بیسکو شکایت کرده ویا از این بابت ،ایرادی به گواهی صورتحسابهـا گرفتـه باشـد.
بهعالوه ،ادله و مدارکی به دیوان ارائه شده است ،مبنی بر اینکه کارکنان بیسکو تا آخرین هفته قرارداد در ایـران
مشغول ویا آماده انجام وظیفه بودهاند و مدرکی هم در رد این مدارک ارائه نشده است .در مورد صورتحساب مورخ
اول دیماه  00] 3102دسامبر  [3322به مبلغ  20018/20دالر امریکا ،دیوان متذکر مـیشـود کـه صورتحسـاب
مزبور بابت هزینههای متحمله توسط کارکنان بیسکو از ژوییه  3322لغایت ژوئن  3322صادر شده است .پنها نـه
ادعا کرده و نه مدرکی ارائه نموده که اجرای قرارداد در آن دوره نقص داشته ویا هزینههـای مـورد مطالبـه طبـق
 .4پس از آنکه آقای پاول در سال  ،3322یعنی قبل از تصفیه کامل مطالباتش ،از بیسکو به بندیکس منتقل شد ،بندیکس بقیه خسارت
وی را پرداخت .بنابراین ،بندیکس اکنون ظاهراً مبلغ ـ 20222/دالر امریکا از ادعای مورد بحث را مطالبه میکند.
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قرارداد ،مجاز نبوده است .مطلبی که پنها برای اولین بار در جلسه استماع عنوان کرد ،دایر بر اینکه صورتحسـاب
مزبور به دلیل آنکه حدود شش ماه پس از دوره ذیربط صادر شده قابل ایراد است ،قانعکننده نمیباشد .در قرارداد
قید نشده است که صورتحساب باید در زمان خاصی صادر شود و دلیل و مدرک دیگری مبنـی بـر ایـنکـه روش
صدور صورتحساب صحیح نبوده است نیز وجود ندارد.
 .07بنابرایـــن ،دیـوان داوری نتیجــــه مـیگیـرد کـه پنهـــا بابـت ادعـــای شمــــاره یـک ،بـه مبلـغ
 3030043/12دالر امریکا ،یعنی کل مبلغ پرداخت نشده  30فقره صورتحسـاب ،مسـئول اسـت .دیـوان مالحظـه
مینماید که در یکی از صورتحسابها قید شده است که پرداخت وجه بایـد ظـرف  12روز از تـاریخ صورتحسـاب
صورت گیرد ،در حالی که در صورتحسابهای دیگر ،تقاضا شده اسـت کـه صورتحسـاب ،ظـرف  12روز پـس از
دریافت ،تأدیه گردد .معالوصف قرارداد و نیز مهر گواهی پنها روی شش صورتحساب مـورد بحـث ،ظـاهراً حـاکی
است که پرداخت وجه میبایست از طریق اعتبار اسنادی صورت گیرد .با توجه به این اوضاع و احوال ،دیوان مقرر
میدارد که بهرهای به نرخ عادالنه  32/0درصد در سال نسبت به مبلغ الزمالتأدیه ،از تاریخ اول فروردینماه 3102
] 03مارس  [3323که بیسکو برات دیداریاش را به بانک ملی تسلیم کرد ،پرداخت گردد.
 .01در رابطه با ادعای شماره ده ،راجع به اموال شخصی که دو نفـر از کارکنـان بیسـکو در ایـران بـه جـای
گذاشتهاند ،خواهانها صرفاً اظهار میدارند که پنها با عدم رعایت «اصل پذیرفته شده در حقوق قراردادها مبنی بـر
الزام طرفین قرارداد به فراهم کردن محل امنی برای زندگی و اموال کسانی که قرارداد را اجرا میکنند» ،قرارداد را
نقض کرده است .دیوان داوری بر این نظر است که خواهانها دلیل و مدرکی در مورد از دست رفتن اموال و نیـز
5
مدرکی دال بر آنکه فعل یا ترک فعل پنها منجر به خسارات مورد ادعا گردیده ،ارائه نکردهاند .لذا نیـازی نیسـت
که دیوان به بررسی مسأله وجود یا ماهیت تعهد قراردادی ضمنی مورد ادعای خواهانها بپردازد .در نتیجه ،دیـوان
ادعای حاضر را به لحا فقد دلیل ،مردوم میشناسد.
چهارم) ادعای شماره دو
الف) واقعیات

 .00شکلگیری قرارداد فروش ذیربط بین بندیکس و پنهـا بـدین صـورت آغـاز شـد کـه پنهـا در تـاریخ هفـتم
فروردینماه  02] 3102مارس  [3322سفارش خریــــدی بــــه شمـــاره  8383سـی.ام.اچ.بی  2آ («سـفارش
خرید») و به مبلغ  220800/32دالر امریکا صادر کرد .قلم عمده آن سفارش 302 ،دستگاه تنظیم ولتـاژ بـه بهـای
ـ 200822/دالر امریکا بود .در سفارش خرید تصریح شده بود که پرداخت بها باید با گشایش اعتبار اسنادی صورت
گیرد.
 .04در  38تیرماه ] 3102هفتم ژوییه  [3322بندیکس پیشنهاد مندرج در سفارش خرید را قبول («قبولی») و
 .5در لوایح اولیه ،بیسکو ظاهراً ادعای حاضر را با استناد به اینکه اقدامات خالف ادعایی ایران منجر به خسارات مورد ادعا گردیده ،علیه
ایران نیز عنوان کرد .لکن نامبرده در لوایح بعدی و در جلسه استماع این جنبه از ادعا را پیگیری نکرد .به هر تقدیر ،دیـوان بـر ایـن نظـر
است که ادعای مزبور ،به لحا قید دلیل در مورد خسارات ناشی از اقدامات قابل انتساب به ایران ،نمیتوانست در ماهیت اثبات گردد.
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تأیید کرد که پرداخت باید با «اعتبار اسنادی تأیید شده غیرقابل برگشت» انجام گیرد .هم در سفارش خرید و هـم
در سند قبولی قید شده بود که تحویل دستگاههای تنظیم ولتاژ باید تا ژوییه  3323انجام شود .در 32تیرماه 3102
]نهم ژوییه  [3322پنها اعتبار اسنادی غیرقابل برگشتی به مبلغ  220800/32دالر امریکـا کـه تـا نهـم اسـفندماه
 02] 3102فوریه  [3322معتبر بود ،افتتاح نمود .اعتبار اسنادی مزبور توسط بانـک مرکـزی صـادر شـد و بانـک
کارگزار ،بانک ملی شعبه نیویورک بود.
 .01بندیکس ادعا میکند که در حال تولید اقالم مورد سفارش بود تا اینکه در آوریل  3323دچار این نگرانی
شد که آیا پنها به تعهدات قراردادی خود در مورد تعداد زیادی قرارداد و سفارش خرید ،از جمله سفارش خرید مورد
بحث عمل خواهد کرد یا خیر .در نتیجه ،در  33اردیبهشتمـاه ] 3102اول مـه  [3323بنـدیکس ضـمن ارسـال
نامهای به پنها توضیح داد که وسایل مورد سفارش پنها عنقریب آماده حمل خواهد بود ،لکن از آنجا که اعتبـارات
اسنادی پنها معتبر نبوده و نامبرده به «درخواستهای تلگرافی متعدد جهت افتتاح ویا اصـالح اعتبـارات اسـنادی»
پاسخ نداده ،تردیدهای جدی در مورد اجرای قرارداد توسط پنها ایجاد شده است .از این رو ،بندیکس خواسـت کـه
قبل از نهم خردادماه 12] 3102مه [3323به وی اطمینان کافی داده شـود کـه پنهـا بـه تعهـد پرداخـت و سـایر
تعهدات قراردادی خود عمل خواهد کرد و در غیر این صورت ،احتمال داشت که بندیکس سفارشات را لغو کـرده و
پنها را بابت خسارات مسئول شناسد .در  02اردیبهشتماه  32] 3102مه  ،[3323بندیکس تلکس دیگری ارسـال
و اخطار خود را تکرار کرد .در متن تلکس ،فهرست  02فقره سفارش خرید ،از جمله سفارش مورد بحث در ادعای
حاضر قید شده بود.
 .03در 33خردادماه ] 3102نهم ژوئن  [3323پنها ضمن ارسال تلکسی ،دریافت نامه مورخ  33اردیبهشتماه
] 3102اول مه  [3323را اعالم کرده ،اظهار داشت که «ما مشغول کار روی سفارشات خریـد بنـدیکس هسـتیم.
لطفاَ چند روز دیگر به ما فرصت دهید .»...بندیکس که این پاسخ را اطمینـان کـافی تلقـی نمـیکـرد و در طـول
تابستان نیز پاسخ دیگری دریافت نکرد ،در  30شهریورماه ] 3102ششم سپتامبر  [3323بـه پنهـا اطـالع داد کـه
کلیه سفارشات را لغو کرده است.
 .11بندیکس اظهار میدارد که گرچه وی توانست سایر اقالم مندرج در سفارش خرید را به سفارشـات دیگـر
منتقل کند ،با این حال ،نتوانست کلیه قطعات دستگاههای تنظیم ولتاژ را به مصارف دیگـر رسـانده ،یـا بـه سـایر
سفارشات منتقل کند .لذا نامبرده مدعی است که خساراتی به مبلغ ـ 430101/دالر امریکا متحمل شده است.
 .13پنها در ادعای متقابل خود اظهار داشته است که بندیکس به دلیل عدم تحویل قطعات یدکی هلیکـوپتر
موضوع  12فقره سفارش خرید جداگانه و منجمله سفارش خریدی کـه موضـوع ادعـای حاضـر بنـدیکس اسـت،
قرارداد را نقض کرده است .پنها میگوید از سال  3320با بندیکس که با صرفهترین فروشنده بود ،ترتیباتی بـرای
خرید و تعمیر قطعات هلیکوپتر برای مصرفکنندگان مختلف ایرانی داده بود .بنا به گفته پنهـا ،سفارشـات خریـد،
همگی جزئی از یک سیستم واحد خریداری شده از بندیکس بوده است .وی مدعی است که برنامـههـای تولیـد و
سرویس سیستم را در ایران بر مبنای توافقهایی که با بندیکس داشت ،تنظیم کرده بود .لذا عدم تحویـل وسـایل
توسط بندیکس ،باعث ایجاد وقفه در برنامههای پنها شد .پنها تقاضا دارد وسایل به قیت قراردادی به وی تحویـل
و بهعالوه ،مبلغ  3220008/33دالر بابت خسارت پرداخت گردد و یا اینکه مبلغ ـ 320322/دالر امریکا به عـالوه
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مبلغی بابت تورم و بهره ،بابت ارزش اقالمی که حسب ادعا برای تعمیر به بنـدیکس ارسـال گردیـده و هـیچگـاه
مسترد نشده ،به عالوه مبلغ مشخص نشدهای خسارت بابت تورم ناشی از نیاز پنها به خرید اقالم از منابع دیگر ،به
پنها پرداخت گردد.
 .10بندیکس در برابر ادعای متقابل مذکور ،ادعای متقابلی به مبلغ ـ 200822/دالر امریکا بابت عدمالنفـع 12
فقره قرارداد فروش دیگر مندرج در ادعای متقابل پنها ،مطرح ساخته است.
ب) صالحیت

 .11بندیکس به صالحیت دیوان نسبت به ادعای متقابل پنها ،در حدودی که به  12فقره قرارداد فروش مربـوط
بوده و عالوه بر قراردادی است که موضوع منحصر به فرد ادعای بندیکس است ،ایـراد مـیگیـرد .دیـوان داوری
متذکر میشود که قراردادهای فروش ،بهروشنی عقود جداگانه و مستقلی بودهاند و پنها دلیل و مدرکی ارائه نکرده
است که این عقود ،همگی جزئی از معامله واحدی بودهاند تا الزامات صالحیتی بند  3ماده دو بیانیه حـل و فصـل
دعاوی را ،مبنی بر اینکه ادعای متقابل باید از همان «قرارداد  ،222معامله یا پیشامد» موضوع ادعا ناشـی شـود،
احراز نمایند (برای مثال ،رجوع شود به :حکم شماره 82ـ123ـ 0مـورخ  01بهمـنمـاه  30] 3180فوریـه [3322
صادره در پرونده وستینگهــاوس الکتریک کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایران و سـایرین و نیـز قـرار اعـدادی
شماره 43ـ42ـ 1مورخ  03خردادماه  33] 3181ژوئن [3324صادره در پرونده امـریکن بـل اینترنشـنال اینـک .و
دولت جمهوری اسالمی ایران و سایرین).
 .17بر این اساس ،دیوان ادعای متقابل پنها را بابت  12فقره قرارداد فـروش کـه موضـوع ادعـای بنـدیکس
نیست ،به دلیل فقد صالحیت رد میکند .بنابراین ،ادعای متقابل بنـدیکس نیـز بـه دلیـل فقـد صـالحیت مـردود
شناخته میشود .دیوان داوری بر این نظر است که نسبت به ادعای متقابل پنها در حدودی که به قرارداد موضـوع
ادعای بندیکس مربوط میشود ،صالحیت دارد.
ج) ماهیت

 .11بندیکس اظهار میدارد که بخش 823ـ 0قانون متحدالشکل تجاری («یو.سی.سی») که قسـمتی از قـوانین
ایالت نیویورک است 6،این حق را به بندیکس میدهد که «در صورتی که دلیل منطقی برای عدم اطمینان ایجاد
شود» درخواست تضمین ایفای تعهد را بنماید .در این قانون همچنین مقرر شده اسـت کـه «اگـر تضـمین ایفـای
تعهد ،به صورتی که مناسب مقتضیات آن مورد خاص باشد ،ظرف مدت معقولی که نباید از سی روز تجـاوز کنـد،
ارائه نشود ،به معنای لغو قرارداد است» .بندیکس میگوید با توجه به اینکه وی درخواست تضمین کرد و ضمانت
کافی دریافت ننمود ،لذا پنها قرارداد را لغو کرده و مسئول پرداخت خسارات است.
 .10دیوان داوری متذکر میشود که ادعای بندیکس بر این فرض مبتنی است که دالیل منطقی بـرای عـدم
 .6بندیکس استدالل میکند که به چند دلیل ،قوانین نیویورک حاکم بر قرارداد مورد بحث در این ادعا است .دیوان با توجه به رأیی کـه
در این ادعا صادر نموده ،الزم نمیداند وارد بحث در موضوع قابلیت اعمال قوانین نیویورک گردد.
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اطمینان وجود داشته ،به نحوی که به او حق میداده است که از پنها تقاضای ضمانت کافی بـرای اجـرای تعهـد
کند .دیوان همچنین متذکر میشود که در قسمت (823)0ـ 0قانون مـورد اسـتناد بنـدیکس ،آمـده اسـت کـه [در
معامالت] بین تجار ،موضوع «منطقی بودن عدم اطمینان ...باید طبق ضوابط تجاری تعیین شود».
 .14گرچه ادله و مدارکی وجود دارد که بندیکس احتماالً در مورد سایر معامالت خود با پنهـا دالیـل منطقـی
برای عدم اطمینان داشته ،با این حال ،دیوان بر این نظر است که بندیکس ثابت نکرده است که در رابطه با اجرای
قرارداد مورد بحث در این ادعا توسط پنها ،دالیل منطقی برای عدم اطمینان در دست داشته است .هـر دو طـرف
بهوضوح پیشبینی کرده بودند که تحویل کلیه اقالم مندرج در سفارش خرید تا ژوییـه  3323انجـام گـردد .هـیچ
دلیل و مدرکی دال بر اینکه این نظر تا ماه مه  3323تغییر کرده بوده ،ارائه نشده است .در مورد اقالمی که قـرار
بود در ماه ژوییه  3323تحویل شود ،بندیکس وثیقهای به صورت یک فقره اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت داشت
که تا ماه مارس سال بعد معتبر بود.
 .11در جلسه استماع ،بندیکس برای اولین بار ادعا کرد که وی اطالعیهای از بانک ملی دریافـت کـرده بـود،
حاکی از آنکه بانک مرکزی تقاضا کرده بود ،ارسال محموالت به مقصد ایـران ،بـه حالـت تعلیـق درآیـد .دیـوان
داوری این ادعای غیرمستدل را متقاعدکننده نمییابد .دلیل و مدرکی راجع به اینکه بندیکس احتماالً چـه موقـع
این اطالعیه را دریافت نموده و توضیحی نیز راجع به اینکه ارسال چنین اطالعیهای از بانک ملی در ماه مه ،چـه
مناسبتی داشته ،ارائه نشده است .عالوه بر این ،بندیکس در این مورد نیز برای اولین بار در جلسـه اسـتماع اظهـار
داشت که دلیل دیگر عدم اطمینان وی ،مبتنی بر این واقعیت بود که اعتبار اسنادی توسط یـک بانـک امریکـایی
تأیید نشده بود .با این حال ،دیوان متذکر میشود که دلیل و مدرکی حاکی از اینکه بانک ملی یا بانک مرکزی در
بهار سال  3323اظهار داشته باشند که احتماالً اعتبارات اسنادی غیرقابل برگشت را پرداخت نخواهنـد کـرد ،ارائـه
نشده است .بهعالوه ،مدرکی نیست که نشان دهد بندیکس هیچگاه این نگرانی خود را طی مکاتباتش بـا پنهـا در
سال  3323مطرح کرده باشد.
 .13با توجه به کلیه اوضاع و احوال مذکور در باال ،دیوان ادعای حاضر را به لحا فقد دلیل رد میکند.
د) ادعای متقابل

 .71پنها اظهار میدارد که بندیکس قرارداد فروش مورد بحث در ادعای دوم را نقض کرده اسـت .دیـوان داوری
متذکر میشود که دیوان ضمن رد ادعای دوم به لحا فقد دلیل ،نظر نداد که بندیکس قرارداد را نقض کرده است
یا خیر و لذا بار اثبات نقض قرارداد توسط بندیکس ،برعهده پنها است .معذلک دیوان بر این نظر است که لزومـی
به تصمیمگیری در مورد این مسأله نیست ،زیرا پنها به هر صورت ،دلیل و مدرکی راجع بـه خسـاراتی کـه حسـب
ادعا با خرید قطعات از جای دیگر متحمل شده ،ارائه نکرده است .لذا دیوان ادعای متقابل پنها در مورد این قرارداد
را به لحا فقد دلیل ،مردود میشمارد.
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پنجم) ادعای شماره چهار
الف ) واقعیات

 .73این ادعای مطروح توسط بندیکس علیه صنایع هواپیمایی ،از هشت فقره سفارشی ناشی میشود که صـنایع
هواپیمایی در سالهای  3322و  3322برای خرید قطعات مختلف هواپیما داده و همه این سفارشـات را بنـدیکس
قبول کرده بود .بندیکس اظهار میدارد که طبق دستورات صنایع هواپیمایی ،قطعـات تولیـد شـد و در سـالهـای
 3322و  3323به صورت نه محموله به کارگزار حمل و نقل صـنایع هواپیمـایی در نیـوجرزی ،بـه نـام بهرینـگ
اینترنشنال اینک («بهرینگ») تحویل گردید .در نتیجه ،بندیکس از ژوئن  3322تا مه  3323نه فقره صورتحساب
که کلیه آنها عنوان «صورتحساب و لیست بستهبندی» داشت ،جمعاً به مبلغ  00203/12دالر امریکا صـادر کـرد
که حسب ادعا ،پرداخت نشده باقی مانده است.
 .70در چهارم مهرماه  08] 3102سپتامبر  [3323بندیکس طی تلکسی ،به صنایع هواپیمایی اطـالع داد کـه
کلیه سفارشات صنایع هواپیمایی به علت عدم پاسخ نامبرده «در طول ناآرمیهـای سیاسـی در ایـران»« ،فسـخ و
لغو» شده است .در تلکس اضافه شده بود که در مورد سفارشات جدید صنایع هواپیمایی اقدامی نخواهـد شـد ،تـا
اینکه وجه نه فقره سفارش خریدی که در تلکس نام برده شده ،دریافت گردد.
 .71در تاریخ دهم اسفندماه  03] 3102فوریه  [3322یا در آن حدود ،بندیکس صورتحسـابی کـالً بـه مبلـغ
 00832/04دالر امریکا برای صنایع هواپیمایی فرستاد که هم شامل دیون موعد گذشته و معوقه مربوط به نه فقره
صورتحساب بود و هم اینکه مبلغ  040/31دالر امریکا به بستانکار حساب صنایع هواپیمـایی در آن منظـور شـده
بود .ظاهراً در  33فروردینمـاه  13] 3103مـارس [3322یـا در آن حـدود ،صورتحسـاب مشـابهی بـرای صـنایع
هواپیمایی فرستاده شد که این بار ،رقم بستانکار حساب صنایع هواپیمایی ،از آن حذف شده بود.
ب) ماهیت دعوا

 .77صنایع هواپیمایی در لوایح خود اظهار داشته است که بنـدیکس شـرایط تحویـل و صـدور اسـناد مصـرح در
سفارشات خرید صنایع هواپیمایی را که بندیکس را مستحق دریافت بهای سفارشات کنـد ،رعایـت نکـرده اسـت.
صنایع هواپیمایی بهویژه ادعا میکند که وی کاالها را از بهرینگ دریافت نکرده است و اظهار میدارد که دلیل و
مدرکی وجود نداشته که کاالها هیچگاه به بهرینگ تحول داده شده باشد .لکن بندیکس اظهار میدارد کـه چـون
کاالهای سفارشی را برای بهرینگ ارسال نموده ،لذا استحقاق دریافت قیمت سفارشات را دارد .در جلسه اسـتماع،
صنایع هواپیمایی تصدیق کرد که مدارک الزم را از بهرینگ دریافت کرده ،ولی اظهار داشت که دو فقره از اسـناد
فاقد امضای صحیح بوده است .صنایع هواپیمایی همچنین در جلسه استماع اظهار داشت که وی مبلغ الزمالتأدیـه
را ارسال نمود ،ولی تجهیزات را دریافت نکرد.
 .71دیوان داوری مالحظه مینماید که روی سفارشات خرید صنایع هواپیمایی این عبارات ماشین شده است:
(تحویل به صورت) «فوب» کارخانه بندیکس واقع در نقاط مختلف و «حمل به :صنایع هواپیمـایی ایـران ،توسـط
بهرینگ اینترنشنال اینک .با پرداخت کرایه در مقصد» .عبارت مشابهی نیز روی اسناد قبولی بنـدیکس بـه چشـم
میخورد .دیوان همچنین متذکر میشود که صنایع هواپیمایی اظهار داشته که اسناد و مـدارک الزم را از کـارگزار
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خود ،بهرینگ دریافت نموده است .بنابراین ،صنایع هواپیمایی مدارک مزبور را در آن زمان ،آن قدر کـافی دانسـته
بود که بگوید بهای کاالها را پرداخت کرده است .عالوه بر این ،دیوان بر این نظر است که دریافت اسناد حمـل از
بهرینگ توسط صنایع هواپیمایی ،علیالظاهر دلیل بر آن است که بندیکس ،شرایط تحویل ،یعنی ارسال کاالها به
بهرینگ را رعایت نموده و دلیل و مدرکی هم در رد این مطلب ارائه نشده است .دیوان همچنین اخـتالف مهمـی
بین اسناد پذیرفته شده توسط صنایع هواپیمایی و مدارکی که به ادعای وی ایراد و اشکال دارد ،مشاهده نمیکنـد.
و باالخره دیوان خاطرنشان میسازد که هیچ دلیل و مدرکی ارائه نشده است که نشـان دهـد ،صـنایع هواپیمـایی
قیمت کاالها را پرداخت کرده و یا اینکه درسالهای  3323 ،3322یا  3322که تحویل کاالها و تنظـیم و صـدور
صورتحسابها انجام شد ،به صورتحسابها یا سایر اسناد ارسالی بندیکس ایرادی گرفته باشـد .در نتیجـه ،دیـوان
مبلغ الزمالتأدیه نه فقره صورتحساب را به نفع خواهان ،مورد حکم قرار میدهد.
 .70در جلسه استماع ،بندیکس برای اولین بار ادعا کرد که مدرک مربوط به رقم بسـتانکار منظـور شـده بـه
حساب صنایع هواپیمایی ،به صورتحسابهای دیگری مربوط بوده که ارتباطی با [سـفارش مـورد بحـث] نداشـته
است .دیوان داوری این اظهار را که با تأخیر عنوان شده است ،قانعکننـده نمـییابـد .رقـم بسـتانکار ،روی همـان
صورتی ذکر شده که حاوی نه فقره صورتحساب مورد بحث بوده و بنـدیکس دلیـل و مـدرک مسـتقلی در مـورد
صورتحسابهای غیرمرتبط ادعایی که رقم بستانکار بابت آنها منظور شده باشد ،ارائه نکرده است .بنابراین ،دیوان
مقرر میدارد که رقم بستانکار حساب صنایع هواپیمـایی در ایـن حکـم منظـور گـردد .در نتیجـه ،دیـوان صـنایع
هواپیمایی را بابت مبلغ  00832/04دالر امریکا مسئول میشناسد.
 .74روی سفارشهای خرید صنایع هواپیمایی قید شده است که پرداخت باید ظرف « 12روز تمام» به عمـل
آید .عبارت مندرج در قبولیهای بندیکس نیز به همین صورت است .دیوان مالحظه میکند که در نتیجه ،مهلـت
پرداخت نه صورتحساب بندیکس در تاریخهای متفاوتی بین ژوییه  3322و ژوئن  3323و سررسید قسمت اعظـم
آنها بین دسامبر  3322و آوریل  3323بوده است .در نتیجه ،به نظر دیوان عادالنه است که بهرهای به نرخ 32/0
درصد در سال ،از  30اسفندماه ] 3102اول فوریه  [3323که تقریباً حد واسط مدت ذیربط است ،نسبت بـه مبلـغ
 00832/04دالر ،اعطا شود.
ششم) ادعاهای شماره پنج ،شش ،هفت و هشت
الف) واقعیات

 .71شرح ماوقع و نیز موضوعات حقوقی مربوط به اظهارات گوناگونی که درباره نحوه اجرا و نقض قرارداد مرتبط
با این چهار ادعای مطروح توسط بندیکس علیه نیروی هوایی ،به عمل آمده ،مشابه بوده ،با یکدیگر ارتباط متقابل
دارند .بنابراین ،دیوان این ادعاها را توأماً مورد بررسی قرار میدهد .ادعاها به شرح زیرند:
 .3ادعای شماره پنج ،به مبلغ  3840301دالر امریکـا ،ناشـی از دو فقـره سـفارش خریـد نیـروی هـوایی بـه
تاریخهای  08و  02بهمنماه  30] 3108و  38فوریه  [3322برای سه دستگاه «ایندیکیتر» بوئینگ  ،242جمعاً به
بهای  3220831/23دالر امریکا که به ترتیب در  04و هشـتم اسـفندماه  30] 3108مـارس و  02فوریـه [3322
مورد قبول بندیکس قرارگرفت.
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 .0ادعای شماره شش ،به مبلغ  330832/02دالر امریکا ،ناشی از پنج فقره سـفارش خریـد نیـروی هـوایی و
قبولیهای بندیکس ،صادره بین فوریه و آوریل  ،3322برای قطعات مختلف هواپیما کـه بـا منظـورکردن دو رقـم
بستانکار به حساب نیروی هوایی در هشتم شهریورماه و ششم دیماه  12] 3102اوت و 02دسامبر  [3322میزان
آن تقلیل یافته است.
 .1ادعای شماره هفت ،به مبلغ  40213/34دالر امریکا ،ناشی از یک سفارش خرید نیروی هـوایی ،بـه تـاریخ
هفتم آذرماه  02] 3108نوامبر  [3322برای چهارده کابل جمعکن کـه در  03آذرمـاه  02] 3108دسـامبر[3322
مورد قبول بندیکس واقع شد.
 .4ادعای شماره هشت ،به مبلغ  30000/02دالر امریکا ،ناشی از سفارش خرید مـورخ پـنجم اسـفندماه 3108
] 04فوریه  [3322برای خرید یک نوع محور مخصـوص کـه در  03اسـفندماه  02] 3108مـارس  [3322مـورد
قبول بندیکس قرار گرفت.
 .73روی هریک از سفارشات خرید ذکر شده است که اجناس سفارشی باید ظرف تعداد معینـی روز از تـاریخ
سفارش ،تحویل داده شود ،مگر به دالیلی که خارج از اختیار بندیکس باشد که در آن صورت ،تاریخ جدید تحویل
باید مورد موافقت نیروی هوایی واقع شود .در سفارشهای خرید همچنین قید شده است که نحوه حمل به صورت
فوب ،کارخانه بندیکس ،به مقصد بهرینگ ،کارگزار حمل و نقل هـوایی در ایـاالت متحـده ،خواهـد بـود .مـاده 3
«شرایط عمومی» که ظهر سفارشهای خرید چاپ شده ،به نیروی هوایی حق میدهد «در صورتی کـه تحویـل،
بدون دلیل موجه ،بیش از  12روز از تاریخ مقرر به تأخیر افتد» سفارش را لغو کند .در «شرایط پرداخـت» نیـروی
هوایی نیز که ظهر سفارشهای خرید چاپ شده ،قید شده است که پرداخت بها در قبال صورتحساب و اسناد حمل
صورت میگیرد و مضافاً تعداد نسخ صورتحسابها و لیست بستهبندی که باید تسلیم شود ،در آن مشـخص شـده
است .در ورقههای قبولی بندیکس قید شده است که پرداخت باید ظـرف  12روز از تـاریخ صورتحسـاب صـورت
گیرد .در شرایط فروش مندرج در قبولیها همچنین تصریح شده است که قیود و شرایط بندیکس ،ناسخ هر شـرط
و قید دیگری است که روی سفارشهای خرید مندرج است و مضافاً اینکه قیـود و شـرایط بنـدیکس بایـد طبـق
قوانین ایالت نیویورک تفسیر شوند.
 .11طبق اظهار بندیکس ،اقالم موضوع ادعای ششم در پاییز و زمستان سال  3322تولیـد و بـرای بهرینـگ
حمل شد و تـاریخ تحویـل تقریبـاً تمـامی آنهـا بـیش از  12روز بعـد از تـاریخهـای مقـرر بـرای تحویـل بـود.
صورتحسابهای مربوط که کلیه آنها عنوان «صورتحساب و لیست بستهبنـدی» را دارد و نیـز اسـناد حمـل ،در
نوامبر و دسامبر  3322صادر شد .طرفین بحثی ندارند که وجه صورتحسابها پرداخت نشده است .در مورد اقـالم
موضوع ادعاهای شماره پنج ،هفت و هشت ،سفارشهای خرید نیروی هوایی و قبولیهای بنـدیکس حـاکی از آن
است که تحویل این اقالم قرار بود در فوریه یا حداکثر مارس  3323صورت گیرد.
 .13بندیکس اظهار میدارد که عدم پاسخ نیروی هوایی به اقدامات بندیکس برای تماس با نامبرده در اوایـل
سال  3323و عدم پرداخت وجه محموالت موضوع ادعای شماره شش توسط نیروی هـوایی ،ایـن نگرانـی را بـه
وجود آورد که آیا نیروی هوایی تعهدات قراردادی خود را نسبت به سفارت تحویـل داده نشـده موضـوع ادعاهـای
شماره پنج ،هفت و هشت ایفا خواهد کرد یا خیر .در نتیجه ،بندیکس در یـازدهم اردیبهشـتمـاه ] 3102اول مـه

134



مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده/جلدهشتم

 [3323تعدادی تلکس یا نامه برای سرهنگ خاتمی ،نماینده نیروی هوایی در ایاالت متحـده فرسـتاد و در آنهـا
توضیح داد که اقالم سفارشی نیروی هوایی آماده حمل است ویا عنقریب آماده حمل خواهد بود ،ولی هیچ پاسخی
به «درخواستهای تلگرافی متعدد ما» از نیروی هوایی دریافت نشده است .بندیکس اضافه کرد که عدم دریافـت
پاسخ از نیروی هوایی« ،تردیدهای جدی در مورد اجرای تعهدات قـراردادی شـما» ایجـاد کـرده اسـت .بنـابراین،
بندیکس تقاضا کرد که نیروی هوایی تا نهم خردادماه 12] 3102مه  [3323اطمینان کافی راجع به ایفای تعهدات
قراردادی خود بدهد .بندیکس خاطرنشان کرد که در صورتی که پاسخ کافی نباشد ،احتمال دارد وی سفارشهـا را
لغو کند و نیروی هوایی را مسئول هزینه لغو و سایر خسارات شناسد.
 .10در اوایل مه  ،3323یکی از کارمندان قسمت اعتبارات بندیکس ،ظاهراً یک مکالمـه تلفنـی بـا سـرهنگ
خاتمی داشت و متعاقباً در  04اردیبهشتماه  34] 3102مه  [3323نامهای برای نامبرده ارسال داشته ،صـورتی از
مبالغ صورتحسابهای پرداخت نشده موضوع ادعای شماره شش را همراه با نسخهای از آن صورتحسابها ،بـرای
سرهنگ خاتمی ارسال داشت.
 .11در اول خردادماه  00] 3102مه [3323سرهنگ خاتمی طی نامهای بهعنوان بندیکس ،اعالم کـرد کـه:
بدینوسیله مکالمه تلفنی روز  08اردیبهشتماه 38] 3102مه  [3323خود را بـا بنـدیکس« ،در مـورد لغـو بـدون
هزینه ]سفارشهای خرید[ مندرج در نامه که ظرف مدت مقرر توسط شما تحویل نشده است»« ،تأیید» مینماید.
در نامه 38 ،قلم سفارش خرید ،از جمله سفارشهای موضوع ادعاهای شماره پنج و هفت و هشت فهرسـت شـده
بود.
 .17در دهم خردادماه 13] 3102مه  [3323بندیکس نامهای برای سرهنگ خاتمی فرستاد و تعبیـر وی را از
مکالمه تلفنی روز  08اردیبهشت ]38مه[ رد کرد و اظهار داشت که بالعکس ،در شرایط موجود ،مـاده « 2قیـود و
شرایط فروش» مندرج در ظهر قبولیهای بندیکس قابل اعمال است ،بدینمعنا کـه لغـو سـفارش توسـط نیـروی
هوایی ،منوط به پرداخت هزینههای عادالنهای است که بندیکس برای لغو تعیین میکند .بندیکس اعالم کرد که
بهزودی صورت این هزینهها را برای نیروی هوایی ارسال خواهد داشت.
 .11در چهارم تیرماه  00] 3102ژوئن [3323سرهنگ خاتمی در نامهای به بندیکس تأکید کرد کـه نیـروی
هوایی از آن جهت اقدام به لغو سفارشها کرده است که بندیکس اجناس را ظرف مدت مقرر تحویل نداده است و
بنابراین ،هزینهای بابت لغو تعلق نمیگیرد.
 .10در  33مهرماه  33] 3102اکتبر  ،[3323بندیکس صورتی به مبلغ ـ 3840301/دالر امریکا بابـت هزینـه
لغو دو سفارش موضوع ادعای شماره پنج ،برای نیروی هوایی ارسال و اظهار داشت که این هزینهها در اثر «خرید
و مونتاژ وسایلی که منحصراً برای نیروی هوایی ایران بوده و خریدار دیگری نـدارد» ایجـاد شـده اسـت .نیـروی
هوایی در  12مهرماه  00] 3102اکتبر  [3323پاسخ داده ،موضع خود را تکرار و اعالم کـرد کـه مـاده  2شـرایط
بندیکس فقط در صورتی قابل اعمال میبود که لغو سفارش از ناحیه نیروی هوایی ،قبل از انقضای مدت تحویـل
صورت میگرفت.
 .14عالوه بر مبلغ  020330/22دالر بابت بهای خرید اجناس موضوع ادعای شـماره شـش کـه حسـب ادعـا
تحویل شده (منهای  20024/03دالر امریکا که باید به حساب بستانکار منظور میشد) بندیکس در ادعـای شـماره
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پنج ،مبلغ ـ 3840301/دالر امریکا بابت خساراتی که نتوانسته بعد از قطع ساخت اجناس موضع ادعای شماره پنج،
مانع بروز آنها شود ،مطالبه کرده است .از طرف دیگر ،بندیکس اظهار میدارد که ساخت اقالم موضوع ادعاهـای
شماره هفت و هشت را به اتمام رسانده ،ولی نتوانسته بود آنها را به سفارشهـای دیگـر منتقـل کنـد .بنـابراین،
بندیکس به ترتیب ،مبلغ  40213/34دالر امریکا و  30000/02دالر امریکا بابت کل بهـای سفارشـات موضـوع آن
ادعاها مطالبه میکند.
 .11ادعای متقابل نیروی هوایی به مبلغ ـ 0220222/دالر امریکا بابت خسـاراتی اسـت کـه نیـروی هـوایی،
حسب ادعا ،در نتیجه عدم تحویل اقالم مختلف توسط بندیکس و لزوم تهیه این اقـالم از محـل دیگـر ،متحمـل
گردیده است.
ب) ماهیت
ادعای شماره شش

 .13نیروی هوایی میگوید که مدرکی وجود ندارد که اقالم موضوع ادعای شماره شش ،به نیروی هوایی یـا بـه
بهرینگ تحویل داده شده باشد .عالوه بر آن ،نیروی هوایی اعتبار و کـافی بـودن اسـناد حملـی را کـه بنـدیکس
بهعنوان مدارک ارائه نموده ،مورد تردید قرار داده است.
 .01دیوان متذکر میشود که در قیود و شرایط خاص قراردادهای مورد اختالف در پرونده حاضر ،آمـده اسـت
که کاال برای بهرینگ حمل خواهد شد و پرداخت وجه در قبال صورتحساب و لیست بسـتهبنـدی و اسـناد حمـل
صورت خواهد گرفت .دیوان معتقد است که اسناد ارائه شده بهعنوان مدرک ،مـدارک محمـول بـر صـحتی اسـت
حاکی از آنکه کاالها حمل شده و مدرک قانعکنندهای نیز در رد آنها ارائه نشده است .مضافاً اینکه دلیلی بر این
باور وجود ندارد که بهرینگ این اقالم را دریافت نکرده باشد .بهعالوه ،دیوان متذکر میشـود کـه مـدرکی وجـود
ندارد که نیروی هوایی بـه نامـه مـورخ  04اردیبهشـتمـاه 34] 3102مـه  [3323بنـدیکس کـه حـاوی لیسـت
صورتحسابهای موعد گذشته موضوع ادعای شماره شش بود ،پاسخ داده یا اظهـارنظر یـا اعتراضـی در مـورد آن
کرده باشد .فیالواقع ،در مکاتبات طرفین در سال  3323قرینه و نشانهای نیز حاکی از آنکه اجناس موضوع ادعای
شماره شش تحویل نشده بوده ،وجود ندارد .دیوان بهویژه مالحظه میکند که در نامه مـورخ اول خردادمـاه 3102
] 00مه  [3323سرهنگ خاتمی دایر بر لغو شانزده فقره سفارش خرید به دلیل عدم تحویـل ،اقـدامی بـرای لغـو
هیچیک از سفارشهای خرید موضوع ادعای شماره شش به عمل نیامد.
 .03بنابراین ،دیوان مبلغ  330832/02دالر امریکا بابت بهای مورد توافق برای اجنـاس تحـویلی ،منهـای دو
رقم بستانکاری که بندیکس به حساب نیروی هوایی منظور کرده ،به نفع بندیکس مورد حکم قرار میدهد .نظر به
اینکه مهلت پرداخت قسمت اعظم مبلغ بدهی در ششم بهمنماه  08] 3102ژانویه  [3323فرا میرسیده ،به نظر
دیوان منصفانه است که بهرهای به نرخ 32/0درصد در سال ،از آن تاریخ به نفع بندیکس حکم داده شود.
ادعاهای شماره پنج ،هفت و هشت

 .00نیروی هوایی اظهار میدارد که در لغو سفارشهای خرید موضوع ادعاهای شـماره پـنج ،هفـت و هشـت ،از
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حقوق خود به موجب ماده « 3شرایط عمومی» نیروی هوایی و نیز بدان سبب که بندیکس ظـرف  12روز بعـد از
مهلت مقرر اجناس را تحویل نداده بود ،استفاده کرده است .نیروی هوایی در عین حال که اظهارات بندیکس را در
مورد قابلیت اعمال قوانین نیویورک و ماده 823ـ 0قانون متحدالشکل تجاری ( که در بند  10فوق تشـریح شـده)
رد میکند ،اظهار میدارد که حتی اگر قوانین نیویورک نیز قابل اعمال میبود ،درخواست بنـدیکس بـرای کسـب
اطمینان معتبر نبوده ،زیرا درخواست مزبور بعد از آنکه بندیکس قرارداد را نقض کرد ،صورت گرفت ،ولی بندیکس
استدالل میکند که درخواست وی برای کسب اطمینان صحیح بوده و تنها قیود و شرایط فروش بنـدیکس قابـل
اعمال است و حتی اگر شرایط نیروی هوایی نیز قابل اعمال میبود ،این نیروی هوایی بود که قرارداد را لغو کرد.
 .01دیوان متذکر میشود که اوالً بحثی نیست که بندیکس ظـرف  12روز مهلـت تحویـل مقـرر در مـاده 3
«شرایط عمومی» نیروی هوایی (که در تاریخهای مختلف در مارس  3323به پایان میرسید) ،هیچیک از اجنـاس
را تحویل نداد .معذلک دیوان همچنین متذکر میشود که طبق شرایط نیروی هوایی ،تأخیر در تحویل بعد از مدت
 12روز ،در حکم نقض قرارداد که منجر به خسارت یا فسخ خودبهخود قرارداد گردد ،نیست ،بلکه بـالعکس ،در آن
اوضاع و احوال و تحت بعضی شرایط خاص ،نیروی هوایی حق داشت قرارداد را فسخ کنـد .دیـوان هـیچ مـدرک
دیگری نیز در این ادعاها نمییابد که طرفین اعالم کرده یا تفاهمی در این مورد داشته باشند که عامل زمان واجد
اهمیت اساسی بوده است و اینکه چرا عامل زمان در اوضاع انقالبی ایـران طـی آن دوره ،بـرای نیـروی هـوایی
اهمیت اساسی نداشته ،قابل درک است .بهعالوه ،دیوان متذکر میشود که تنها در صورتی برای نیروی هوایی حق
فسخ قرارداد ایجاد میشود که دالیل تأخیر «موجه» نباشد .دیوان همچنین مالحظه میکنـد کـه نیـروی هـوایی
هیچگاه به تأخیر در تحویل اقالم موضوع ادعای شماره شش اعتراض نکرده و آن سفارشات خرید را نیز به دلیـل
تأخیر ،لغو ننموده است.
 .07تحت این شرایط و با توجه به قصور نیروی هوایی در پرداخت بهای اجناسی که پـنج مـاه قبـل تحویـل
شده بود (رجوع شود به :ادعای شماره شش مذکور در فوق) و نیز به دلیل مشکالتی کـه بنـدیکس در تمـاس بـا
نیروی هوایی داشته و درخواست کسب اطمینانی که متعاقباً در  33اردیبهشتماه ] 3102اول مـه  [3323ارسـال
داشته ،دیوان معتقد است مدارک کافی وجود دارد که نشان میدهد ،بندیکس طبق شـرایط خـود نیـروی هـوایی،
«دالیل موجهی» برای تأخیر در تحویل اقالم موضوع ادعاهای شماره پنج و هفت و هشت داشته و ضمناً مدارک
7
مزبور را نیروی هوایی رد نکرده است .در نتیجه ،دیوان معتقد است که فسخ قطعی سفارشات خرید مـورد بحـث
توسط نیروی هوایی ،دو تا سه هفته بعد از آنکه بندیکس رسماً دالیل خود را در مورد تـأخیر بـه نیـروی هـوایی
اطالع داد ،به معنای لغو قرارداد است و نیروی هوایی مسئول جبران خساراتی است که بندیکس بتواند ورود آن را
اثبات کند .بنا بر همین دالیل ،دیوان ادعای متقابل نیروی هوایی را نیز بیاساس دانسته ،آن را رد میکند.
 .01راجع به مسأله خسارات موضوع ادعای شماره پنج ،دیوان متذکر میشود که اظهارات بندیکس ،بـهویـژه
درباره منحصر به فرد بودن «ایندیکترها» و عدم امکان استفاده مجدد یـا انتقـال بـیش از چنـد قلـم از آنهـا بـه
 .7بر مبنای این نظر ،دیوان معتقد است که لزومی ندارد راجع به مسأله قابلیت اعمال قوانین نیویورک ویا این موضوع که قیود و شرایط
نیروی هوایی یا بندیکس حاکم بر قراردادهای مورد بحث بوده ،تصمیم گیرد.
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[سفارشهای دیگر] ،فقط با اظهارات بسیار مختصر مدیر امور مالی بینالمللی بندیکس تأییـد شـده اسـت کـه در
شرایط پرونده حاضر ،به نظر دیوان برای اثبات خسارات مورد ادعا کافی نیست .بنابران ،دیوان نتیجه میگیرد کـه
بندیکس از عهده اثبات موضوع خسارات برنیامده است.
 .00به همین نحو ،در مورد خسارات موضوع ادعاهای شماره هفت و هشت ،دیوان معتقد است کـه بنـدیکس
ورود چنین خساراتی را اثبات نکرده است .بندیکس هیچ ادعا یا مدرکی در مورد کوششهـای خـود در کاسـتن از
میزان خسارات و نیز توضیح قانعکنندهای راجع به عدم توانایی ادعایی خود به انتقال اجناس به سفارشهای دیگر،
ارائه نداده است .در نتیجه ،دیوان بهناچار این ادعاها را نیز به لحا فقد دلیل مردود اعالم میکند.
هفتم) ادعای شماره نه
الف) واقعیات

 .04بندیکس و نیروی دریایی پس از مذاکرات مقدماتی ،ترتیباتی برای انعقاد دو قرارداد خرید سیستمهای صوتی
هلیکوپتر ،جمعاً به بهای  204820232/20دالر امریکا دادند .بر این اساس ،بندیکس دو فقره پرفرما ،بـه تـاریخ 30
بهمنماه ] 3100چهارم فوریه  ،[3322یکی (به شماره پی.اف ـ  )02283و به مبلـغ ـ 002230803/دالر امریکـا و
دیگری (به شماره پی.اف ـ  )02280و به مبلغ  400220413/20دالر امریکا برای نیروی دریایی ارسال داشت .هـر
دو پرفرما حاوی «برنامه پیشبینیشده حمل» و همچنین «شرایط پرداخت» بود و قید شده بود که پرداخت باید از
طریق گشایش اعتبارات اسنادی توسط نیروی دریایی صورت گیرد .در قرارداد طرفین همچنین پیشبینی شده بود
که مبلغی معادل  32درصد هر پرفرما ،از طریق هریک از اعتبارات اسنادی مفتوحه ،به صـورت پـیشپرداخـت بـه
بندیکس تأدیه شود .این پیشپرداختها بهنوبهخود میبایست با اعتبارات اسنادی اتکایی کـه قـرار بـود بنـدیکس
افتتاح کند ،تضمین میشد .قرار بر این بود که پس از حمل اقالم ،پیشپرداختها با کسر  32درصـد از کـل مبلـغ
هر صورتحساب صادره در موقع حمل ،تصفیه شود.
81ـ از آنجا که این ادعاهای ناشی از هریک از دو ترتیـب قـراردادی منعقـده بـا صـدور پرفرمـا و اعتبـارات
اسنادی مربوطه ،از لحا موضوعی و حقوقی از یکدیگر متمایزند ،دیـوان ایـن ادعاهـا را جداگانـه ،تحـت عنـوان
«ادعای شماره نه/قسمت اول» (ادعای مربوط به پرفرمای شماره پی.اف ـ )02283و ادعـای شـماره نـه /قسـمت
دوم (ادعای مربوط به پرفرمای شماره پی.اف ـ )02280مورد بررسی قرار میدهد.
 .3ادعای شماره نه /قسمت اول

 .03در پرفرمای شماره پی.اف ـ ،02283به مبلغ ـ 002230803/دالر امریکا ،پیشبینی شده بود که حمل پـارهای
اقالم حداکثر تا تاریخ نهم آذرماه  12] 3102نوامبر  [3323صورت گیرد .بر این اساس ،در  30فروردینماه 3108
]اول آوریل  [3322بندیکس از چیسمنهتن بنک («چیس») اطالع حاصل کرد کـه بانـک مرکـزی ایـران یـک
اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت (به شماره  )32124به مبلغ ـ 002230803/دالر امریکا افتتاح کـرده کـه اعتبـار آن
نهایتاً به صورتی که اصالح شد ،در دهم دیماه  13] 3102دسامبر  [3323منقضـی مـیگردیـد .طبـق قـرارداد،
بندیکس در  00شهریورماه 31] 3108سپتامبر [3322یک فقره اعتبار اسنادی اتکایی در قبال پیشپرداخت افتتاح
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کرد که تاریخ انقضای اعتبار آن  33بهمنماه  13] 3102ژانویه  [3322بود.
 .41بندیکس اظهار میدارد که وجه کلیه محمولههایی را که طبق این قرارداد فرسـتاد ،بـه اسـتثنای آخـرین
محموله ،دریافت کرد و آخرین محموله را که مبلغ صورتحساب آن  3110008/02دالر امریکـا بـود (و آخـرین 32
درصد پیشپرداخت از آن کسر شده بود) به شرکت ملی کشتیرانی آریا (آریا) کـه کـارگزار حمـل مـورد توافـق در
ایاالت متحده بود ،تحویل داد .بندیکس دو بارنامه امضاشده بهعنوان مدرک ارائه داده است کـه نشـان مـیدهـد،
کشتیرانی آریا در  02آذرماه  32] 3102دسامبر  [3323دو محموله دریافت کرده است.
 .43بندیکس ظاهراً اسناد الزم را برای وصول وجه به چیس تسـلیم کـرد .در 30دیمـاه ] 3102دوم ژانویـه
 [3322چیس وصول اسناد را که به نظر وی «بدون اشکال» بود اعالم ،ولـی اشـاره نمـود کـه نمـیتوانـد مبلـغ
 3110008/02دالر وجه اعتبار اسنادی را با توجه به دستور ریاست جمهوری امریکا دایـر بـر توقیـف دارایـیهـای
ایران که در آن زمان مجری بود ،بپردازد.
 .40نیروی دریایی نامه مورخ  02مهرماه  30] 3103اکتبر  [3322خود به بانک مرکزی را دایر بر لغو اعتبـار
اسنادی و دستور استرداد مانده استفاده نشده آن به نیروی دریایی ،بهعنوان مدرک تسلیم نموده است.
 .0ادعای شماره نه /قسمت دوم

 .41در پرفرمای شماره پی.اف ـ  ،02280به مبلغ  400220413/20دالر امریکا ،پـیشبینـیشـده بـود کـه حمـل
پارهای اقالم حداکثر تا تاریخ نهـم آذرمـاه  12] 3103نـوامبر  [3322صـورت گیـرد .در اوت  3322بنـدیکس از
منیوفکچررز هانور تراست اطالع حاصل کرد که بانک مرکزی یک اعتبار اسنادی غیرقابـل برگشـت (بـه شـماره
 ،)33232به مبلغ  400220413/20دالر امریکا افتتاح کرده که تـاریخ انقضـای آن بـدواً دهـم دیمـاه 13] 3103
دسامبر  [3322بود .طبق قرارداد ،بندیکس در  03شهریور 30] 3108سپتامبر  [3322یک اعتبار اسنادی اتکـایی
بابت پیشپرداخت افتتاح کرد که تاریخ انقضای اعتبار آن  32بهمنماه ] 3103هفتم فوریه  [3323بود.
 .47تا نوامبر  ،3323بندیکس طبق این ترتیبات ،وسایلی به ارزش  102280220/01دالر امریکا تولید و حمـل
کرده و بهای آنها را دریافت نمود .ولی بندیکس ادعا میکند که اجناس دیگری نیز بـه ارزش  3330121/23دالر
امریکا ساخته بود که منحصربهفرد و غیرقابل انتقال به سفارشات دیگر بود و نتوانسته بود آنهـا را تحویـل دهـد.
بهعالوه ،بندیکس ادعا میکند که اقالم دیگری نیز که هیچگاه نتوانست تحویل دهد ،در جریان تولید بود و در اثر
این امر ،وی هزینههایی به مبلغ  8330822/00دالر امریکا متحمل گردید .بنابراین ،خسارت مورد مطالبه بندیکس
جمعاً  2130280/11دالر امریکا است ،منهای ـ 3030343/دالر پیشپرداختهایی که هنوز وی نگه داشته و تصفیه
نشده است.
 .41بندیکس اظهار میدارد که به دلیل عدم پرداخت وجه توسط نیروی دریایی بابت اجناس تحویلی موضوع
ادعای شماره نه/قسمت اول و به دلیل قطع رابطه بازرگانی بندیکس با نیروی دریایی ،در اثر بحران گروگـانگیری
و به دنبال آن ،توقیف داراییهای ایران ،وی نتوانست اجناس را تحویل دهد .در نتیجه ،بندیکس اظهار میدارد که
در اواخر سال  3320وی ناگزیر شد اجناس تحویل نشده را اوراق کند.
 .40نیروی دریایی انکار میکند که قرارداد را نقض کرده ویا تحت شرایط مورد ادعای بندیکس ،تعهدی بابت
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پرداخت وجه داشته است و در تأیید استدالل خود ،مدارکی تسلیم نموده است ،حاکی از اینکه در سالهای 3322
و  3323اقداماتی به عمل آورد که اعتبار اسنادی از دهم دیماه  13] 3103دسامبر  [3322به بعد تمدید گردد.
 .44عالوه بر آن ،نیروی دریایی ادعای متقابلی حداقل به مبلغ  204820232/20دالر امریکا ،برابر با جمع مبلغ
دو فقره ترتیبات قراردادی ،بابت پیشپرداختهای تصفیه نشده و خساراتی که در اثر عـدم تکمیـل پـروژهاش بـه
دلیل قصور بندیکس در تحویل اجناس متحمل گردیده ،مطرح کرده است.
ب) صالحیت

 .41در مورد ادعای شماره نه /قسمت دوم ،دیوان مالحظه میکند که بندیکس در لوایح خود اظهـار داشـته کـه
نیروی دریایی قرارداد فروش را لغو کـرده اسـت .در جلسـه اسـتماع ،هـر دو طـرف اظهـار داشـتند کـه وضـعیت
فورسماژوری طی دورههای مختلف رخ داده بود .ولی دیوان مالحظه میکند که مدرکی دال بر اینکه هریـک از
طرفین شکایت یا اعتراضی در مورد نقض یا عدم امکان اجرای قرارداد کرده ویا حداقل ،قبل از  03دیمـاه 3103
] 33ژانویه  [3323به طرف دیگر اطالع داده باشد که قرارداد به دلیل نقض یا عدم امکان اجرای آن ،فسخ شده،
وجود ندارد.
عالوه بر آن ،دیوان متذکر میشود که هیچ مدرکی وجود ندارد که نشـان دهـد طـرفین در مـدت ذیـربط بـه
نحوی عمل کرده باشند که گویی قرارداد فسخ شده است.
بالعکس ،نیروی دریایی من باب مثال ظاهراً حتی در سال  3323نیز چند مرتبه کوشید که اعتبارات اسنادی را
تمدید کند .بهعالوه ،ظاهراً نیروی دریایی ،درصدد برنیامد که از محل اعتبار اسنادی اتکایی بنـدیکس کـه تـا 32
بهمنماه ] 3103هفتم فوریه  [3323معتبر بود ،برداشت کند .از ناحیه خواهان نیز دیـوان مـدرکی نمـیبینـد کـه
بندیکس سعی کرده باشد با نیروی دریایی تماس بگیرد و مدرکی نیز در این مورد که بندیکس نهایتـاً چـه موقـع
تصمیم به متوقفساختن کار تولید گرفت ،وجود ندارد .دیوان متذکر میشود که بندیکس در هر حال ،تا اواخر سال
 3320صبر کرد تا اقالم تحویل نشده را اوراق کند.
 .43تحت این اوضاع و احوال ،دیوان معتقد است که مدرکی دال بر اینکه این جنبـه از ادعـای بنـدیکس در
 03دیماه 33] 3103ژانویه  [3323پابرجا بوده ـ که طبق بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،شـرط احـراز
صالحیت دیوان است ـ به دیوان ارائه نشده است .در نتیجه ،دیوان ادعای شماره نه /قسمت دوم را به لحا فقـد
صالحیت ،مردود اعالم میکند و بنابراین ،ادعای متقابل نیروی دریایی نیز به لحا فقد صالحیت رد میشود.
 .11در مورد ادعای شماره نه /قسمت اول ،بندیکس اقالم را به کشتیرانی آریا تحویـل داد و اقـداماتی بـرای
وصول وجه اعتبار اسنادی به عمل آورد .بنابراین ،تردیدی نیست که ایـن ادعـا در  03دیمـاه  33] 3103ژانویـه
 [3323پابرجا بوده است.
ج) ماهیت

 .13در مورد ادعای شماره نه /قسمت اول ،نیروی دریایی اظهار داشته است که مدرکی حاکی از اینکه بندیکس
آخرین محموله اقالم را به کشتیرانی آریا تحویل ویا کلیه اسناد الزم را به چـیس ارائـه داده باشـد ،وجـود نـدارد.
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نیروی دریایی همچنین استدالل میکند که مدرکی دال بر اینکه اسناد الزم به بانک مرکزی ارسال شـده باشـد،
وجود ندارد و در هر حال ،نیروی دریایی مسئول قصور چیس در پرداخت از محل اعتبار اسنادی نبوده اسـت ،ولـی
بندیکس اظهار داشته است که نیروی دریایی قرارداد را نقض کرده ،زیرا هیچگاه نکوشید به طریق دیگری ،ماننـد
ترتیب پرداخت وجه در خارج ،پول بندیکس را بپردازد ،یا حتی به بندیکس اطمینان دهد که نهایتاً وجـه را خواهـد
پرداخت.
 .10از طرف دیگر ،دیوان مالحظه میکند که بندیکس مدارک قانعکنندهای ارائه کرده است حاکی از اینکـه
محموله مورد اظهار را برای کشتیرانی آریا ،نماینده حمل نیروی دریـایی ،فرسـتاده و ایـن محمولـه در  02آذرمـاه
 32] 3102دسامبر  8 [3323دریافت شده است .در چنین شرایطی ،دیوان نیازی نمیبیند راجع بـه مسـأله نقـض
قرارداد تصمیم گیرد ،زیرا صرفنظر از هر تصمیمی در این باره ،دین تأدیهنشدهای باقی است و نیروی دریایی بابت
تحویل اقالم موضوع ادعای شماره نه /قسمت اول ،مبلغ  3110008/02دالر امریکا به بندیکس بدهکار اسـت .در
نتیجه ،دیوان حکمی به این مبلغ ،به عالوه بهره متعلقه به نرخ عادالنه  32/0درصد در سال ،از  30دیمـاه 3102
]دوم ژانویه  ،[3322یعنی تاریخی که چیس وصول اسناد الزم را برای برداشت از محل اعتبار اسنادی اعالم کرد،
به نفع بندیکس صادر میکند.
هشتم) هزینهها

 .11هریک از طرفین باید هزینههای داوری مربوط به خود را تقبل نماید.
نهم) حکم

 .17به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حکم میدهد:
الف) خوانده ،شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپتر ایران ملزم است مبلغ یکصد و بیست و یکهزار و پانصـد
و چهل و نه دالر و سی سنت ( 3030043/12دالر امریکا) ،به عالوه بهره ساده متعلقه به نرخ  32/0درصد در سال
(براساس  180روز) ،از اول فروردینماه  03] 3102مارس  [3323تا پایان روزی که کارگزار امانی دستور پرداخت
محکومٌ به را از محل حساب تضمینی به بانـک امـین صـادر کنـد ،بـه خواهـان ،بنـدیکس اینترنشـنال سـرویس
کورپوریشن بپردازد.
ب) خوانده ،صنایع هواپیمایی ایران ملزم است مبلغ پنج هزار و ششصد و هفده دالر و بیسـت و چهـار سـنت
( 00832/04دالر امریکا) به عالوه بهره ساده متعلقـه بـه نـرخ  32/0درصـد در سـال (بـراسـاس  180روز) از 30
بهمنماه ] 3102اول فوریه  [3323تا پایان روزی که کارگزار امانی دستور پرداخت محکومٌبه را از محـل حسـاب
تضمینی به بانک امین صادر کند ،به خواهان ،بندیکس کورپوریشن بپردازد.
ج) خوانده ،نیروی هوایی ایران ملزم است مبلـغ نـوزده هـزا رو ششصـد و نـود دالر و پنجـاه و هفـت سـنت
 .8دیوان همچنین مالحظه میکند که نیروی دریایی ظاهراً در تاریخ نامعلومی ،به مانده استفاده نشده اعتبار اسنادی دسترسی پیدا کرده
است.
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( 330832/02دالر امریکا) به عالوه بهره ساده متعلقه به نرخ 32/0درصـد در سـال (بـراسـاس 180روز) از ششـم
بهمنماه  08] 3102ژانویه  [3323تا پایان روزی که کارگزار امانی دستور پرداخت محکومٌبه را از محـل حسـاب
تضمینی به بانک امین صادر کند ،به خواهان ،بندیکس کورپوریشن بپردازد.
د) خوانده ،نیروی دریایی ایران ملزم است مبلغ یکصد و سی و سـه هـزار و پانصـد و پنجـاه و شـش دالر و
پنجاه و هشت سنت ( 3110008/02دالر امریکا) به عالوه بهره ساده متعلقه به نرخ  32/0درصد در سال (براساس
ومبـه را از
 180روز) از  30دیماه ] 3102دوم ژانویه  [3322تا پایان روزی که کارگزار امانی دستور پرداخت محک ٌ
محل حساب تضمینی به بانک امین صادر کند ،به خواهان ،بندیکس کورپوریشن بپردازد.
هـ) تعهدات مندرج در بندهای «الف» تا «د» فوقالذکر ،با پرداخت از محل حساب تضمینی مفتوح به موجـب
بند  2بیانیه مورخ 03دیماه  33] 3103ژانویه  [3323دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایـر ایفـا خواهـد
شد.
و) ادعای شماره دو و ادعای متقابل مبتنی بر قرارداد مورد اختالف در ادعای شماره دو ،به لحا فقد دلیـل رد
می شوند .قسمت باقیمانده ادعای متقابل مطروح در برابر ادعای شماره دو و همچنین ادعای متقابل خواهـان ،بـه
لحا فقد صالحیت رد میشوند.
ز) ادعاهای شماره پنج ،هفت ،هشت و ده ،به لحا فقد دلیل مردود اعالم میشوند.
ح) ادعای متقابل نیروی هوایی در ماهیت رد میشود.
ط) قسمت دوم ادعای شماره نه و ادعای متقابل مطروح در برابر ادعای شماره نه ،به لحا فقد صـالحیت رد
میشوند.
ی) هریک از طرفین باید هزینههای داوری مربوط به خود را متقبل شود.
ک) بدینوسیله حکم حاضر برای ابالغ به کارگزار امانی ،به ریاست دیوان تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  01خرداد  3104برابر با  31ژوئن 3311
روبرت برینر ـ رئیس شعبه دو

به نام خدا
جورج اچ .آلدریچ

حمید بهرامی احمدی
موافق در قسمتهایی ،مخالف در قسمتهایی

پرونده شماره  135ـ شعبه سه
حکم شماره 858ـ135ـ8
خواهان :موتوروال اینک
خواندگان :شرکت هواپیمایی ملی ایران ،دولت جمهوری اسالمی ایران
تاریخ3104/0/1 :
حکم
حاضران:

از جانب خواهان :آقای مارکام بال ،آقای جوزف پی .گریفین ،آقای ویلیام تی .هولدن ،وکالی خواهان
دکتر ویلیام دی .کانر ،آقای ادوارد درویشیان ،نمایندگان خواهان
از جانب خوانده :محمد کریم اشراق ،نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران
آقای محمد تقی نادری ،مشاور حقوقی نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
آقای محمد منصور ،مشاور بازرگانی دولت جمهوری اسالمی ایران
آقای محسن آزاده ،آقای حسین کریمی ،آقای احمد حجازی ،دستیاران نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
آقای علی رئوف ،آقای بهرام خسروی یزدی ،آقای احمد شفیعی ،آقای محمدرضا عسـکری ،آقـای جـالل علـی
حسینی ،آقای گارا منصوریا ،نمایندگان شرکت هواپیمایی ملی ایران
سایر حاضران :آقای جان دی .کروک ،نماینده رابط دولت ایاالت متحده امریکا
اول) جریان رسیدگی

 .3خواهان ،موتوروال اینک«( .موتوروال» یا «خواهان») سازنده وسایل مخابراتی و الکتریک ،از جمله سیستمهای
رادیویی دوطرفه قابل حمل ،دستگاههای پیامرسانی ) (pagingرادیویی و سیسمتهای تلویزیونی مداربسته است.
موتوروال از اواخر دهه  3302در ایران محصوالت خود را از طریق توزیعکننده مستقلی بـه فـروش مـیرسـاند .در
سال  3320میلکوم کامیونیکیشن اند الکترونیکس لیمیتد («میلکوم») ،شرکت فرعی موتوروال ،در ایـران تأسـیس
شد .میلکوم در فروش و نصب محصوالت موتوروال با کمک و هماهنگی با موتوروال ایزراییـل لیمیتـد («میـل»)،
یعنی مالک مستقیم خود ،فعالیت میکرد.
 .0در  02دیماه  32[ 3182ژانویه  ]3320موتوروال دادخواستی علیه خواندگان ،شرکت هواپیمایی ملی ایـران
(«ایرانار») ،صنایع الکترویک ایران («صنایع الکترونیک») و هیأت وزیران دولت موقت جمهوری اسـالمی ایـران
(«ایران») ثبت و بهگونهای که در لوایح نهایی آمده )3 :مبلغ  180238/10دالر بابت کاالهـایی کـه حسـب ادعـا،
موتوروال به ایران فروخته (« ادعای طلب») و  )0ـ 3320222/دالر بابت خسارت سلب مالکیـت ادعـایی از شـعبه
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ایرانی میلکوم («ادعای سلب مالکیت») ،مطالبه کرد.
 .1طرفین لوایح و مدارکی درباره کلیه موضوعات پرونده حاضر تسلیم کردهاند.
 .7خوانـدگان در  08اردیبهشــت مــاه  38[ 3180مــه « ]3328مکمــل دادخواســت تقابــل ثبــت شــده در 30
اردیبهشت ماه  [ 3180پنجم مه  »]3320را ثبت و طی آن ادعای متقابلی بابت حقوق تـأمین اجتمـاعی پرداختـه
نشده ،مطرح کردند .در پنجم خردادماه  08[ 3180مه  ،]3328خواندگان «تذکاریه دولت جمهوری اسالمی ایـران
در تأیید صالحیت دیوان برای رسیدگی به ادعای ناشی از عدم پرداخت حقـوق تـأمین اجتمـاعی» را نیـز تسـلیم
کردند .دیوان داوری ،طی دستور مورخ  08خردادماه  38[ 3180ژوئن  ]3328تصمیم گرفت که به دلیل تـأخیر در
ثبت ،این دو سند و نیز ادعای متقابل مطروحه را رد کند.
 .1وکیل خواهان سه روز قبل از برگزاری جلسه استماع اظهاریهای راجع به هزینههای داوری که حسب ادعـا
خواهان متحمل گردیده ،تسلیم نمود .با توجه به اینکه چنین سـندی را فقـط مـیتـوان در مراحـل آخـر جریـان
رسیدگی تسلیم کرد ،دیوان این سند را بهعنوان بخشی از سوابق پرونده حاضر میپذیرد.
 .0جلسه استماع پرونده در دوم تیرماه  01[ 3180ژوئن  ]3328برگزار شد .خواهان ،ایران و ایرانار در جلسـه
حضور یافته و استدالالت شفاهی خود را عرضه کردند.
 .2هر دو طرف در جلسـه اسـتماع نسـخههـای کامـل «صـورتوضـعیتهـای مـالی شـعبه ایـران میلکـوم
کامیونیکیشنز اند الکترونیکس لیمیتد در  13دسامبر [ »3322دهم دیماه  ]3108را تسلیم نمودند که بـرای ثبـت
پذیرفته شد.
 .1پس از برگزاری استماع پرونده ،خواهان در  38تیرماه [ 3180هفتم ژوییه  ]3328نسخههایی از دو نشـریه
یکی تحت عنوان «ارزشیابی سهام ثبت نشده» نوشته کریستوفر ج .گالور و دیگری به نام «ارزیـابی یـک بنگـاه
بازرگانی» نوشته شانن پی .پرات را تسلیم کرد .با اینکه این دو سند در دسترس همگان میباشد ،ولی چون آنها
بهموقع تسلیم نشدهاند ،دیوان از پذیرفتن آنها بهعنوان مدارک پرونده حاضر امتناع مـیورزد .در هـر صـورت ،بـا
وجود یافتههای دیوان در این پرونده ،نیازی به این مدارک نیست.
 .3عالوه براین ،خواهان در  12تیرماه  03[ 3180ژوییه  ]3328بـا تسـلیم شـهادتنامه گـارث ا .مـیلن ،نایـب
رئیس /مدیر خزانهداری موتوروال ،شهادتنامه قبلی مربوط به نرخ متوسط بهرهای را که موتوروال برای دریافت وام
می پرداخته ،تا آن روز محاسبه کرد .دیوان این سند را به همان دلیلی که سند مربوط به هزینههای داوری (رجـوع
شود به :بند  0باال) را پذیرفته ،قبول میکند.
 .31نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران ،با مدارکی که در تاریخهای  32و  00شهریور و اول مهرمـاه 3180
[ 38 ،2و  01سپتامبر  ]3328به ثبت رساند ،ادعای متقابل جدیدی بابت مالیاتهایی که حسب ادعا پرداخت نشده،
مطرح کرد .خواهان به پذیرش این ادعا متقابل و همچنین دفاعیاتی که دیرتر از موقع به ثبـت رسـیده ،اعتـراض
کرد .دیوان داوری ،به دلیل تأخیر در ثبت ،از قبول این ادعای متقابل و اسـنادی کـه بـا آن بـه ثبـت رسـیدهانـد،
خودداری مینماید.
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دوم) موضوعات مقدماتی
الف) کلیات

 .33حســب ادعــا ،موتــوروال بــهعنــوان شــرکت مــادر و اصــلی موتــوروال اینترنشــنال دوالپمنــت کورپوریشــن
(«ام.آی.دی.سی») و موتوروال اینترنشـنال کپیتـال کورپوریشـن («ام.آی.سی.سـی») کـه هـر دو شـرکتهـای
امریکایی هستند و موتوروال ایزراییل لیمیتد («میل») که یک شرکت اسراییلی است و میلکوم کامیونیکیشـنز انـد
الکترونیکس لیمیتد («میلکوم») که یک شرکت انگلیسی است ،مالک هر دو ادعـای مطروحـه در پرونـده حاضـر
است.
 .30دیوان داوری بر اساس مدارک تسلیمی قانع شده است که موتـوروال ،ام.آی.دی.سـی و ام.آی.سی.سـی،
شرکت های امریکایی هستند و موتوروال مالک میل و میلکوم است و بیش از پنجاه درصد سهام صـادره موتـوروال
بهگونهای که حائز شرایط بیانیه حل و فصل دعاوی در مورد تابعیت امریکا باشد ،به شهروندان ایاالت متحده تعلق
دارد .بنابراین ،خواهان واجد شرایط صالحیتی بیانیه حل و فصل دعاوی است.
ب) ادعای طلب

 .31این ادعا بابت پرداخت بدهیهای ادعایی ناشی از موافقتنامه فروش کاالهـا و خـدمات در ارتبـاط بـا نصـب
سیستم تلویزیونی مداربسته («تلویزیون مداربسته») در فرودگاه مهرآباد ایران است .ایرانار طبـق ایـن موافقتنامـه
لوازم الکترونیک و خدمات نصب سیستم تلویزیونی مداربسته را خریداری نمود .حسـب ادعـا موتـوروال و ایـرانار
طرفین موافقتنامه سیستم تلویزیونی مداربسته بودند ،لکن عملیات نصب به میلکوم محول شده بود.
 .37در اینکه کلیه لوازم مورد نیاز به ایرانار تحویل گردیده ،اختالفی نیست .به اسـتثنای مبلـغ 180238/10
دالری که اکنون خواهان مطالبه میکند ،ایرانار بهای لوازم را پرداخت کرده است .هزینـههـای نصـب بـه مبلـغ
 2330342/00دالر حسب ادعا هنوز پرداخت نشده است .معهذا این هزینهها جزء ادعای طلب موتوروال نیست ،زیرا
طلب مستقیم میلکوم ،یعنی پیمانکار فرعی موتوروال است و بهعالوه این رقم دریافتنی در ادعـای سـلب مالکیـت
موتوروال منظور شده است (رجوع شود به :بندهای  12تا  23زیر).
 .31در جلسه استماع ،ایران ار برای نخستین بار اظهار داشت که ادعای طلب باید مردود شناخته شود ،زیرا در
دادخواست با جزئیات و مشخصاتی که در بند  3ماده  32قواعد دیـوان مقـرر گردیـده ،طـرح نشـده و لـذا ادعـای
صحیحی به شمار نمیرود.
 .30با اینکه در دادخواست ،موتوروال بهعنوان بستانکار دریافتنیها ،از جمله مبلغ  180238/10دالر مورد ادعا
در اینجا ،ذکر شده ،ولی دیوان با ایرانار موافق است که شرح ادعای طلب در دادخواسـت کـامالً روشـن نیسـت؛
لکن ایرانار در هیچیک از دفاعیات خود عدم ذکر جزئیات را به عنوان دلیل رد ادعا به میان نیاورده است .مهـمتـر
این که دادخواست به قدر کافی برای ایرانار روشن و مشروح بوده که وی توانسته در الیحه دفاعیهای کـه در 00
بهمنماه  34[ 3183فوریه  ]3321به ثبت رساند ،به تمام قسمتهای ادعا پاسخ دهد .عالوه بـر ایـن ،ایـرانار در
همان الیحه ،ادعای متقابلی به مبلغ  0320320/03دالر ،حسب ادعـا بابـت وجـود نقـص در کـار نصـب سیسـتم
تلویزیون مداربسته و ناتمام ماندن آن ،مطرح کرد .ادعای متقابل صریحاً بر همان موافقتنامهای که ادعـای طلـب
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بر آن استوار است ،یعنی موافقتنامه مربوط به سیستم تلویزیونی مداربسته ،مبتنی مـیباشـد .بـا توجـه بـه مراتـب
پیشگفته ،دیوان داوری بر این نظر است که ایران ار اکنون نمیتواند به عدم صراحت کامل دادخواست ،بـهعنـوان
دلیل رد ادعا استناد کند.
 .34بحثی نیست که ایرانار خوانده ادعای طلب حاضر است .سوابق پرونده در مورد تعیین خواهان واقعی بـه
1
آن اندازه روشن نیست .طبق دادخواست ،موتوروال مالک مستقیم دینی است که ایرانار بدهکار است و این بدهی
طبق مدارک و لوایح بعدی ،از موافقتنامه سیستم تلویزیونی مداربسته ناشی شده است .معهذا مدارک مورد اسـتناد،
تردیدهایی در مورد طرفین این موافقتنامه ایجاد میکند.
 .31موتوروال با ادعای این که وی خواهان واقعی است ،ضمن مطالب دیگر ،به سـفارش خریـدی بـه شـماره
 ،40222سفارشهای تغییر و نامههای ذیربطی که از ایرانار دریافت و بدان ارسال شده ،استناد میکند .ولی طبق
این مدارک ،به نظر می رسد که فروشنده موتوروال نبوده ،بلکه شـرکت دیگـری بـه نـام موتـوروال کامیونیکیشـنز
2
الکترونیکس اینک («ام.سـی.ا.ی») بـه نشـانی شـماره  ،120بـرادوی ،جریکـو ،نیویـورک  33201بـوده اسـت.
همانطور که نامههای ارسالی به ایرانار با استفاده از کاغذهای با مارک ام.سی.ا.ی نشـان مـیدهـد ،ام.سـی.ا.ی
شرکتی است مستقل از موتوروال.
 .33ایرانار در دفاعیات خود به سمت موتوروال به عنوان خواهان واقعی اعتراض نکرده است .لکن ایـرانار در
اکثر دفاعیات خود از «ام.سی.ا.ی» بهعنوان خواهان نام برده است .این امر همچنـین در رابطـه بـا دفاعیـاتی کـه
ضمن آن ایرانار دین مورد ادعا در اینجا را پذیرفته ،صادق است.
 .01مدارک موجود ،یعنی اسناد حمل ذیربط ،صورتحسابها ،چکهای صادره بابت پیشپرداخـت الزم طبـق
موافقتنامه تلویزیون مداربسته ،براتهای دیداری نکول شده که بابت مبالغ مابهاالختالف حاضـر صـادر گردیـده و
3
همچنین نامههای مربوط ،ثابت میکنند که موتوروال (ویا بخشی از آن) کاالها را حمل کرده و تحویل داده و لـذا
طبق موافقتنامه سیستم تلویزیون مداربسته حق داشته مبالغی را که قابل پرداخت بوده ،دریافت کند .بنا به مراتـب
پیشگفته و این یافته که موتوروال تبعه ایاالت متحده است ،دیوان بر این نظر است کـه ادعـای موتـوروال بـرای
پرداخت بدهی ،حائز شرایط صالحیتی مندرج در بیانیه حل و فصل دعاوی است.
 .03همچنین واضح است که ادعای متقابل ایرانار از موافقتنامه تلویزیون مداربسته ناشـی و علیـه موتـوروال
اینک .مطرح شده است .در نتیجه ،ادعای متقابل از همان معاملهای که موضوع ادعا است ناشی می شود .بنابراین،
 .1با این وصف ،موتوروال اظهار می دارد که گرچه وی شعبه میلکوم خود را در ایران داشت ،با این حـال« ،موتـوروال پـارهای سفارشـات
بزرگتر و سیستمها را مستقیماً از طریق شرکت تابعه متعلق به خود برای فروشهای بینالمللی ،یعنی موتوروال کامیونیکیشنز اینترنشنال
اینک («ام.سی.آی .آی») میفروخته است» .در سوابق اشاره دیگری به دست اندر کاری ام.سی.آی .آی در معامله مربوط در اینجا نشده
و دلیل و مدرکی درباره تابعیت ام.سی.آی.آی وجود ندارد .دیوان نتیجه میگیرد که ام.سی.آی.آی در معامالت مورد بحث در اینجا دست
نداشته است.
 .2ولی در یکی از این مدارک ،گیرنده «موتوروال کامیونیکیشنز کورپوریشن» است.
 .3مدارک نشان میدهد که از «موتوروال اینک .کامیونیکیشنزاینترنشنال دیویژن»« ،موتوروال اینک .آی.دی.سی» ،و «موتوروال اینک»
اسم برده شده است.
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دیوان صالحیت رسیدگی به ادعای متقابل را نیز دارد.
ج) موضوعات مقدماتی دیگر

 .00خواهان در جلسه استماع ،اعتراف نمود که وی ادعا نکرده که واقعیاتی وجود دارد که حاکی از توجـه دعـوی
به صنایع الکترونیک (آی.ای.آی) است و شفاهاً ادعای خود علیه صنایع الکترونیک را پس گرفت .در نتیجه ،مابقی
خواندگان عبارتند از ایرانار و ایران.
سوم) ادعای طلب و ادعای متقابل
الف) ادعا

 .01موافقتنامه تلویزیون مداربسته در  32فروردینمـاه [ 3108هفـتم آوریـل  ]3322یـا مقـارن آن ،منعقـد شـد.
موافقتنامه بعداً حداقل سه بار یعنی در اکتبر  ،3322ژوئن  3322و سپتامبر  3322اصـالح گردیـد .خواهـان اظهـار
میدارد که این اصالحیهها معلول هیچگونه فعل یا ترک فعل از ناحیه خواهـان نبـوده و ایـن مسـأله مـورد ایـراد
خوانده ،ایرانار نیز هست .همین طور اختالفی نیست که خواهان کلیه لـوازم سیسـتم تلویزیـون مداربسـته را کـه
ایرانار سفارش داده بوده ،فرستاده و تحویل داده است.
 .07اما بهای کلیه این اقالم پرداخت نشده است .خواهان تعدادی صورتحساب و برات دیداری پرداخت نشده
ارائه داده که ثابت میکند ایرانار بهای سه محموله جمعاً به مبلغ  180238/10دالر را هرگز پرداخت نکرده اسـت.
موعد پرداخت براتهای دیداری مزبور ،شصت روز پـس از تـاریخ رؤیـت یعنـی  30مردادمـاه [ 3102ششـم اوت
( ]3322بابت صورتحساب به مبلغ  01 ،323/32دالر) و چهارم آذرماه  00[ 3102نوامبر ( ]3322بابت صورتحساب
به مبلغ  310002/00دالر) بوده است.
 .01ایران در الیحه خود اعتراف نمود که این مبلغ پرداخت نشده است و مبلغ مزبـور قابـل پرداخـت و مـورد
بدهی است .بنا به مراتب پیشگفته ،دیوان بر این نظر اسـت کـه ایـرانار ملـزم اسـت مبلـغ  180238/10دالر بـه
موتوروال بپردازد.
ب) ادعای متقابل

 .00تجزیه و تحلیل ادعای متقابل خوانده بابت وجود نقص ادعایی در نصب سیستم تلویزیون مداربسـته و عـدم
تکمیل آن مستلزم بررسی سلسله رویدادهای مرتبط با امر نصب سیستم تلویزیون مداربسته است.
 .04نصب دستگاه تلویزیون مداربسته در نیمه اول سال  3322پـس از اصـالحیه اول موافقتنامـه ،آغـاز شـد.
حسب ادعا کار نصب در آوریل « 3322بهخوبی پیش میرفت» .تا تابستان سال  3322کار نصب تا آن حد پـیش
رفت که میلکوم از موتوروال تقاضا کرد که برای سرپرستی مراحل نهایی کار نصب ،تکنیسـین ارشـدی بـه محـل
اعزام کند .موتوروال شخصی به نام درویشیان را اعزام نمود که در امور فنی به میلکوم کمک کند.
 .01بنــا بــه اظهــار خواهــان ،تــا پایــان ســال  3322سیســتم تلویزیــون مداربســته بــرای بهینــهســازی
) (optimizationکه آخرین آزمایش الزم برای تحویل سیستمها است ،آماده بود؛ لکن میلکوم ،به علـت وجـود
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شرایط فورسماژور ،نتوانست آزمایشهای الزم را انجام دهد .در واقع ،اعتصابات و آشفتگی داخلی ،سرانجام سبب
شد که میلکوم عملیات خود را موقتاً متوقف سازد؛ لکن موقعی که میلکوم ،انـدکی بعـد از فوریـه  ،3323توانسـت
عملیاتش را ازسرگیرد ،حسب ادعا تحت کنترل مدیران منصوب ایران قرار گرفت.
 .03در تاریخ  33مردادماه [ 3102دهم اوت  ]3323اداره مرکزی ایرانار در نیویورک تلکسی بـرای خواهـان
فرستاد و از موتوروال درخواست کرد که یک نفـر تکنیسـین بـرای تحویـل و پـذیرش نهـایی سیسـتم تلویزیـون
مداربسته به ایران اعزام دارد؛ لکن موتوروال معتقد بود که نمیتواند تأمین جانی هیچیک از تکنیسینهای خـود را
که میبایست به ایران اعزام دارد ،تضمین نماید .به جای آن پیشنهاد کرد که یکی از تکنیسینهای مخابراتی واجد
شرایط ایرانار را جهت اجرای عملیات در ایران ،در ایاالت متحده آموزش دهد .در نتیجه ،کار بهینهسـازی انجـام
نگرفت و سیستم هرگز به نحوی که در موافقتنامه تعریف گردیده ،رسماً «تحویل» داه نشد.
 .11ایرانار اکنون مدعی است که نصب سیستم نقص داشته و خساراتی برابر با یـا متجـاوز از 3200032/03
دالر ،یعنی کل مبلغی که تاکنون برای سیستم و نصب آن پرداخت شده ،به بار آورده است .خواهان در پاسخ ادعـا
میکند که خوانده هزینه نصب را که جمعاً بـه  3420233/00دالر 4بـالغ مـیشـود ،پرداخـت نکـرده اسـت؛ لکـن
موتوروال این مبلغ را مستقیماً مطالبه نمیکند ،زیرا وی این مبلغ پرداخت نشده را بهعنوان جزئی از ارزش شـرکت
فرعی که حسب ادعا از آن سلب مالکیت شده ،منظور کرده است.
 .13ایرانار بهعنوان دلیل نصب ناقص سیستم دو مطلب اظهار میدارد .اوالً ایـرانار اسـتدالل مـیکنـد کـه
میلکوم در نامه مورخ  33بهمنماه  13[ 3108ژانویه  ]3322تعهد کرد که نصب سیستم را ظرف دو مـاه از تـاریخ
دریافت پیشپرداخت که در  38فروردینماه [ 3102پنجم آوریل  ]3322صورت گرفت ،تکمیل کند .بنا بـه اظهـار
[ایرانار] ،تأخیر در تکمیل و تحویل سیستم دلیل بر آن است که سیستم به طور ناقص و با بیمباالتی نصب شده
است.
 .10ثانیاً ایرانار یک گزارش کارشناسی که در تاریخ  38مهرماه [ 3180هشتم اکتبر  ]3321تهیه شده ،تسلیم
کرده که در آن به چندین نقص ادعایی که در آن موقع در سیستم وجود داشته ،اشاره شده اسـت .گـزارش حـاکی
است که با اینکه قسمتهایی از سیستم کار میکرده ،ولی جنبههای دیگر آن ،مثل مسیرهای کابل به طور کلـی
در هم ریخته بوده و سیستم به طور کامل قابل استفاده نبوده است.
 .11خواهان در پاسخ به این اظهارات به شهادتنامههایی استناد کرده و اظهار مـیدارد کـه هنگـامی کـه وی
مجبور شد ایران را ترک کند سیستم به مراحل نهایی خود رسیده بود و هرگونه نقصی در سیستم را باید ناشـی از
عدم مراقبت الزم ویا شرایط ناآرام داخلی در آن فاصله دانست.
 .17دیوان پس از بررسی مدارک به این نتیجه رسیده که خوانده اظهارات خود را ثابت نکـرده اسـت .اوالً بـا
اینکه گزارش کارشناسی غیرمعاصر ممکن است دلیل بر وجود نواقصی در سیستمهای تلویزیون مداربسته باشـد،
 .4این رقم جمع مبالغ زیر است )3 :قیمت صورتحساب شده سفارش کار مورخ دهـم اکتبـر  32[ 3322مهرمـاه  3210310( ]3108دالر)
به اضافه  )0صورتحساب دیگر صادره در سپتامبر  3322بابت «کار اضافی» (به مبلغ  282،80دالر) ،منهای  00 )1درصـد پـیشپرداخـت
دریافتی ( )3در اول آوریل  30[ 3322فروردینماه ( ]3102به مبلغ  000321/20دالر).
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ولی دلیل و مدرکی نیست که نواقص مزبور را متوجه خواهان کند .ثانیاً ایرانار شکایتی که مربـوط بـه آن موقـع
باشد ،تسلیم نکرده است .برعکس ،این واقعیت که ایرانار خواستار بهینهسازی نهایی سیستم در سال  3323بـود،
حاکی از آن است که نصب سیستم به صورت صحی ح انجام گرفتـه اسـت .در مـورد نـواقص مربـوط بـه طراحـی
سیستم ،خوانده هیچ دلیل و مدرکی راجع به مسئولیتهای مربوطـه طـرفین در مـورد طراحـی سیسـتم پیرامـون
ساختمان موجود فرودگاه ،ارائه نداده است.
 .11خوانده همچنین مدعی است که خواهان کار را به تأخیر انداخته است .دیوان معتقد است که خوانده ثابت
نکرده است که تأخیرهای ایجاد شده در اثر غفلت خواهان بوده است .مدارک حاکی اسـت کـه طـرفین از همـان
اوایل کار ،یعنی از اکتبر  3322و سپس در ژوئن  3322و سرانجام در سپتامبر  3322چند بـار بـه کـار یـا قطعـات
اضافی نیاز پیدا کردند .در هر صورت ،حتی اگر خواهان مسئول تأخیرات هم میبـود ،ایـن امـر ،بـرخالف ادعـای
خوانده ،ثابت نمیکند که نصب سیستم نقص داشته است.
 .10باالخره دیوان مالحظه مینماید که تحت اوضاع و احوال موجود ،عدم انجام بهینهسازی سیستم یا عـدم
تحویل نهایی آن ،نقض موافقتنامه به شمار نمیرود .واضح است کـه موتـوروال ابتـدا ،بـه دالیـل وجـود شـرایط
فورسماژور در ایران نتوانست پروژه را به پایان رساند .موتوروال بعداً و تا حدی که منطقاً در آن شرایط میسر بوده،
کوشید با پیشنهاد دادن آموزش به نمایندگان ایرانار برای انجام بهینهسازی نهایی ،تعهـدات خـود را ایفـا نمایـد.
ایران ار موظف بود آن پیشنهاد را بپذیرد ویا دالیل موجهی برای رد آن بیاورد .ایرانار هیچیک از آنها را نکرد .در
نتیجه ،دیوان داوری نتیجه میگیرد که خواهان به مسئولیتهای خود در مورد تحویل سیستم به خوانده ،بـه نحـو
کافی عمل کرده است.
 .14نتیجه اینکه ادعای متقابل خوانده بابت خسارات نصب ناقص سیستم رد مـیشـود .موتـوروال اسـتحقاق
دارد که بهای کامل قطعاتی را که تاکنون قیمت آنها پرداخت نشده ،دریافت کند (رجوع شود به :بند  00باال).
چهارم) ادعای سلب مالکیت

 .11خواهان اظهار میدارد که شعبه ایرانی میلکوم از طریق یک سلسله اقـداماتی کـه قابـل انتسـاب بـه ایـران
می باشد ،مصادره شده است .وی بابت این مصادره مبلغ  3320222دالر غرامت میخواهد که حسـب ادعـا ،ارزش
عادله بازار شعبه میلکوم است .خواهان مضافاً خواستار بهره و هزینهها است.
الف) سلب مالکیت
واقعیات و اظهارات

 .13اداره میلکوم در محل در دست یک نفر ایرانی به نام آقای دولتشاهی بود که میلکـوم طـی یـک وکالتنامـه،
اختیارات وسیعی به وی تفویض کرده بود .تعداد انگشتشماری مدیر خارجی که اکثراً اسـرائیلی بودنـد ،بـهعـالوه
قریب  12نفر ایرانی که سمت تکنیسین ،فروشنده ،حسابدار و کارمند دفتری داشتند ،به وی کمک میکردند.
 .71میلکوم فعالیتها و امور بازرگانی عادی خـود را تـا آخـر پـاییز  3322در ایـران انجـام داد .حسـب ادعـا
وقفههای روزافزون در کار ناشی از انقالب ایران ،شرایط فورسماژوری ایجاد کرد که سرانجام باعث شد موتوروال
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کارکنان خارجی خود را در دسامبر  3322از ایران خارج کند .ظاهراً میلکوم بـه فعـالیتش ادامـه داد ،لکـن در اوج
انقالب مجبور شد تقریباً به مدت دو هفته کارش را بهکلی تعطیل کند .آقای دولتشاهی در هفتم اسـفندماه 3102
[ 03فوریه  ]3323ضمن مخابره تلکسی به موتوروال ،اطالع داد که کارکنان و امـوال میلکـوم سـالمند و شـرکت
آماده است تا عملیاتش را از سر بگیرد.
 .73لکن در مارس  ،3323گروهی پاسدار انقالب مسلح وارد دفاتر میلکوم شده و بـه کلیـه کارکنـان دسـتور
دادند که محل را ترک کنند .هنگامی که مقامات ام.آی.ال .کوشیدند تلفنی با میلکوم تماس بگیرند ،حسـب ادعـا
اشخاص ناشناسی در دفتر شرکت به آنان اطالع دادند که میلکوم تعطیل است .در همان حال ،آقای دولتشاهی نیز
به اتهاماتی که خواهان و دیوان از آن بیاطالعند ،زندانی شد.
 .70در تاریخ پنجم اردیبهشتماه  00[ 3102آوریل  ]3323که «دادسـتان کـل انقـالب جمهـوری اسـالمی
ایران» آقای محمد کاظم طهانها را «تا اطالع ثانوی» به «سرپرستی» میلکوم منصوب کرد ،مراتب طی تلکـس
مورخ نهم اردیبهشتماه  03[ 3102آوریل  ]3323به امضای آقای جیگلو بهعنوان «معاون مدیر کل» ،بـه اطـالع
موتوروال رسید.
 .71آقای طهانها در تایخ  38اردیبهشتماه [ 3102ششم مه  ]3323به خواهان اطالع داد «دولت انقالبـی»
به وی اجازه داده که از طرف میلکوم تمام چکها را امضا کند .آقای طهانها اظهار امیدواری کرده بـود کـه ایـن
ترتیب «از طرف [موتوروال] بالمانع» باشد و از موتوروال تقاضا کرده بود کـه «اقـدامات الزم بـرای دادن اجـازه و
اختیار قانونی به [وی] برای این منظور» به عمل آورد .عالوه بر این ،وی تقاضا کرده بود که مبلـغ  0220222دالر
نقد به حساب شرکت واریز شود ،زیرا میلکوم قریب  42روز تعطیل بوده است.
 .77موتوروال طی تلکسهایی که بعداً مبادله شد ،تأییدیه اختیار قانونی را که طبق آن آقای طهانها بهعنوان
مدیرعامل عمل میکرد ،خواستار شد .آقای طهانها توضیح داد که انتصاب وی بـا الیحـه قـانونی شـماره 8212
مربوط به «نصب مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی» منطبق بوده است .آقای
طهان ها با نقل از حکم انتصاب رسمی صادره دادستان کل انقالب مبنی بر اینکه« ...مدیران شـرکت میلکـوم از
بدو پیروزی انقالب پست خود را ترک نمـوده و از کشـور خـارج شـدهانـد ...ادامـه فعالیـت شـرکت مزبـور بـرای
سازمانهای دولتی ضروری است ،»...متذکر شده بود که وی طبق مفاد آن الیحه به طـور قـانونی بـه آن سـمت
منصوب شده است.
 .71در تلکسی که موتوروال در پاسخ مخابره کرد ،به حکم انتصاب مورد اشاره آقای طهانها اعتراض کرده و
متذکر شد که هنگامی که شورای انقالب کنترل میلکوم را به دست گرفت ،میلکوم «دایر و به فعالیـت مشـغول»
بود و لذا «واضح است ک ه موتوروال شرکت را ترک نکرده ...و در خالل مدتی که یک نفـر مـدیر کـل ،شـرکت را
فعاالنه اداره میکرد مدیران میلکوم همیشه افراد غیرمقیم بودهاند».
 .70در ماههای مه و ژوئن  ،3323آقای طهانها و سایر کارکنان میلکوم تلکسهـای متعـددی بـه موتـوروال
مخابره و تقاضای پول ،لوازم یدکی و کمکهای دیگر برای میلکوم نمودند ،ولی بنا بـه اظهـار آقـای ویلیـام دی.
کانر ،نایب رئیس و مدیر عملیات بینالمللی موتوروال ،آن شرکت تمایلی به دادن این کمـکهـا نداشـت ،زیـرا تـا
«هنگامی که شرکت به موتوروال پس داده نشده و مدیرکل آن به مقامش باز گردانده نشده ،موتـوروال نمـیتوانـد
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کاری برای میلکوم انجام دهد».
 .74در همان مدت ،آقای طهانها تقاضای مالقات با مقامات موتوروال را کـرد و سـرانجام ایـن مالقـات در
روزهای  01و  04تیرماه  34[ 3102و  30ژوییه  ]3323در لندن صورت گرفت .از جمله مطالبی که در جلسه مورد
بحث قرار گرفت ،پیشنهاد موتوروال برای فروش میلکوم به صنایع الکترونیک ایران بود .پیشنهاد رسمی بـرای آن
5
منظور در اوت  3323به مدیر کل صنایع الکترونیک ارسال شد
 .71موتوروال این پیشنهاد فروش را طرح و ضمن مطالب دیگر متذکر گردید:
 ...متأسفانه ما مدیران حرفهای که در خـدمت سـهامداران موتـوروال اینـک .هسـتیم نمـیتوانسـتیم و هنـوز
نمی توانیم در قبال اقدامات میلکوم در مدتی که فعالیـتهـای آن را مـدیران غیرمنصـوب از طـرف شـرکت اداره
میکردند ،مسئولیتی برعهده گیریم .علیرغم عالقهای که برای یافتن راهحلی برای احتیاجات مشتریان و کارمندان
خود داریم ،مجاز به آن نیستیم.
به علت اوضاع کنونی ایران ،در دوران استقرار نظام جدید در کشور ،مـا قـادر نیسـتیم از سـایر قسـمتهـای
موتوروال هم گروهی برای مدیریت [میلکوم] به ایران اعزام داریم .در نتیجه ،ما گرفتار یک نوع بالتکلیفی هستیم،
به این ترتیب که از یک سو نمیتوانیم مسئولیت عملیات کنونی شرکت را بپذیریم ،زیرا قانوناً مجاز بـه ایـن کـار
نیستیم و از سوی دیگر نمیتوانیم از خارج به مدیریت شرکت کمک کنیم. ...
 .73موتوروال طبق شرایط بعدی پیشنهاد ،درخواست کرد که صنایع الکترونیک میلکوم را خریـداری نمـوده و
مسئولیت دادن خدمات به مشتریان میلکوم را برعهده گیرد و بهعنوان نماینده پخش محصوالت موتوروال در ایران
عمل کند .قیمت خرید پیشنهادی عبارت بود از ارزش دفتری خالص شرکت طبق «آخرین اطالعاتی که موتوروال
از وضعیت مالی میلکوم» یعنی ترازنامه مورخ  13دسامبر [ 3322دهم دیماه  ]3102در دست داشـت .طبـق ایـن
ترازنامه« ،داراییها از بدهیهای جاری آن»  280222دالر بیشتر بوده است .عالوه بر ایـن ،مبلـغ  0200222دالر
بابت مالیات تخصیص داده شده بود که طبق توضیح ،نتیجه اختالف پنجسالهای در مورد تشخیص مالیات توسـط
مقامات [اداره] مالیات بر درآمد ایران بوده است .موتوروال در پیشنهاد خود متذکر شـده کـه «امیـدواریم کـه ایـن
اختالف اکنون حل گردد و تخصیص مبلغ مزبور دیگر ضرورتی نداشـته باشـد .بـدین ترتیـب ،کـل ارزش دارایـی
خالص شرکت  1020222دالر میشود».
 .11در تاریخ  04شهریورماه  30[ 3102سپتامبر  ،]3323موتوروال تلکس زیر را از آقای طهانها دریافت کرد:
6
عطف به تلکس شماره  2231مورخ  03شهریورماه  30[ 02سپتامبر  ]23شما
شورای انقالب در ماه آوریل  23اینجانب را بهعنوان سرپرست موقـت میلکـوم بـرای ادامـه فعالیـت شـرکت
منصوب نمود .اکنون دولت کنترل کامل این امور را به دست گرفته و به وزارت بازرگانی دستور داده است شخص
واجد شرایطی را برای سرپرستی میلکوم معرفی نماید .وزارت بازرگانی اینجانب را جهت تصدی پست مزبور واجـد
شرایط تشخیص داده است .وزارت بازرگانی طی نامه شماره  30020اینجانب را بهعنوان مدیرکل میلکوم منصوب
 .5نسخهای از پیشنهاد مزبور که در پرونده موجود است ،تاریخ ندارد.
 .6این تلکس جزء مدارک [تسلیمی] نیست.
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نمود.
در این هفته ،با [مقامات] صنایع الکترونیک ایران و وزارت بازرگانی مالقات خواهم کـرد .بـه احتمـال قـوی،
مقامات مزبور تا آخر این هفته تصمیم نهایی اتخاذ خواهند کرد.
به مجرد اعالم نتیجه ،مراتب را با تلکس به اطالع شما خواهم رساند. ...
 .13مدیرکل وزارت بازرگانی در  02شهریورماه  33[ 3102سپتامبر  ]3323به شرح زیر بـه پیشـنهاد فـروش
موتوروال پاسخ داد:
 .3داراییها ،وجوه نقد و غیره شما برای پرداخت بدهیها ،مالیاتهـا و حقـوق و دسـتمزد و فـوقالعـادههـای
کارکنان شما کافی نیست.
 .0دولت ایران و وزارت بازرگانی مایل به انتقال مالکیت شرکت میلکوم نیستند.
 .1پیشنهاد میشود که شما مدیر مورد نظر خود را برای سرپرستی میلکوم ،از صنایع الکترونیـک ایـران یـا از
شعب دیگر موتوروال منصوب کنید.
 .4عالوه بر این ،طبق تصمیم شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران ،وزارت بازرگانی مجاز است تـا مـوقعی
سرپرستی شرکت را تقبل نماید که مالکان آن تصمیم بگیرند که به سر کار خود برگردند.
 .0بهترین راهحل بحث حضوری راجع به آینده فعالیتهای شما در ایران است.
به امید دیدار شما یا یکی از نمایندگانتان در ایران جهت ادامه مذاکرات.
 .10موتوروال مدعی نیست و سوابق هم نشان نمیدهد که موتوروال به این تلکس وزارت بازرگانی پاسخ داده
باشد.
 .11به نظر میرسد که رئیس جدید صنایع الکترونیک در پایان سـپتامبر یـا مقـارن آن زمـان منصـوب شـد.
موتوروال اظهار میدارد که در  30مهرماه [ 3102چهارم اکتبر  ]3323مجدداً پیشنهاد کرد که میلکوم را بـا همـان
شرایطی که در ماه اوت پیشنهاد کرده بود ،بفروشد .در  34آبانماه [ 3102پنجم نوامبر  ]3323به موتوروال اطـالع
داده شد که این پیشنهاد نیز رد شده است .پس از این تاریخ ،مدرکی دال بر ادامه تمـاس بـین طـرفین در دسـت
نیست.
 .17خواهان براساس این مدارک استدالل میکند که ایران با عزل مدیران قانونی میلکوم و نصـب مـدیرکل
موقت در نهم اردیبهشت  03[ 3102آوریل  ،]3323عمالً از میلکـوم سـلب مالکیـت کـرده اسـت .بنـا بـه اظهـار
خواهان ،انتصاب دائمی آقای طهانها ،امتناع بعدی ایران از خرید میلکـوم و امتنـاع یـا قصـور مسـتمر در ارسـال
اطالعات جاری به خواهان درباره امور میلکوم ،این سلب مالکیت را تأیید کرد.
 .11خوانده به واقعیات اساسی پرونده حاضر ایرادی ندارد ،اما اظهار مـیدارد کـه ایـن واقعیـات آثـار و نتـایج
حقوقی دیگری به دنبال دارد .خوانده دفاع خود را بر این استدالل مبتنی میسازد که نصـب مـدیران بـرای حفـظ
میلکوم و کارکنان آن الزم بوده ،زیرا که مدیریت عادی میلکوم ،شرکت را رها کرده بود.
 .0یافتههای دیوان

 .10بهعنوان یک مطلب مقدماتی ،واقعیات پرونده حاضر این نتیجهگیری را که مـدیران میلکـوم شـرکت را رهـا
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کردند ،توجیه نمیکند .کامالً مسلم شده که اوضاع ایران در دسامبر  ،3322شرایط فورسماژور به وجود آورده بود.
بنابراین ،در حدی که اداره میلکوم با خارجیان بوده ،خروج آنان از ایران در دسامبر  3322عمل موجهی بوده است.
در هر صورت ،کارکنان خارجی ،مدیریت شعبه را به دست آقای دولتشاهی مدیرکل منصوب شرکت که یک ایرانی
بود سپردند .در سوابق مدرکی وجود ندارد که نشان دهد آقای دولتشـاهی ،تـا هنگـام زنـدانی شـدنش ،در انجـام
وظایف خود قصور کرده باشد.
 .14بنابراین ،مسأله به این صورت در میآید که آیا با انتصاب آقای طهانها در پـنجم اردیبهشـتمـاه 3102
[ 00آوریل  ]3323توسط ایران ،میتوان این نتیجه را گرفت که ایران بدان وسیله میلکوم را چنان تحـت کنتـرل
درآورده که میلکوم ضبط و از آن تاریخ مصادره شده است
 .11صحیح است که در رویه قبلی دیوان ،انتصاب مدیر غالباً بهعنوان «نشانه بسیار مهم» ضبط و لـذا سـلب
مالکیت تلقی شده است (رجوع شود به :سدکو اینک .و شرکت ملی نفت ایران ،صفحه  42قـــرار اعدادی شـماره
1ـ303ـ ،00مورخ ششـــم آبانماه  02[ 3184اکتبـــر  ]3320که در 9 Iran-U.S. C.T.R. 248, 277-78
نیز چاپ شده است) .این نیز صحیح است که موقتی بودن انتصاب مدیران ،مانع از ایـن نتیجـهگیـری کـه ضـبط
صورت گرفته ،نشده است .شکل کنترل یا مداخله از واقعیت اثر آن اهمیت کمتری دارد» (صفحه  33حکم شماره
0ـ ،343 ،2مورخ هشتم تیرماه  03[ 3181ژوئن  ]3324صادره در پرونده تیپـتس ،ابـت ،مـک کـارتی اسـتراتن و
مهندسین مشاور تامس ـ آفای ایران که در  6 Iran-U.S. C.T.R. 219,225نیز چاپ شده است).
 .13با اینکه دیوان بدین ترتیب معتقد است که انتصاب آقای طهانها پیشامد مهمی بوده ،ولـی در اوضـاع و
احوال پرونده حاضر ،این انتصاب در حکم سلب مالکیت نیسـت .در پرونـده حاضـر ،دیـوان بایـد توجـه کنـد کـه
رویدادهای بعدیماهیت موقتی بودن انتصاب آقای طهانها را تأیید کرده است .هم آقای طهـانهـا و هـم وزارت
بازرگانی به اصرار از موتوروال خواستند که به جای آقای دولتشاهی مدیر خارجی جدیدی منصوب کنـد .موتـوروال
ابتدا اصرار ورزید که آقای دولتشاهی به سمت خویش برگردانده شود .با اینکه زندانی شدن او آشکارا مانع از اعاده
سمت او بود ،ولی موتوروال ادعا نکرده و چیزی نیز در سوابق این نتیجهگیری را توجیه نمیکند که زنـدانی شـدن
آقای دولتشاهی ،ارتباطی به مدیرکل بودن او در میلکوم داشته است.
 .01بالفاصله پس از انتصاب آقای طهانها ،نامبرده و موتوروال در مورد آینده میلکوم شروع به مذاکره کردند.
به دنبال تبادل تلکسها و تماسهای کتبی دیگر ،جلسه مالقاتی در روزهای  01و  04تیرماه [ 34و  30ژوییه] در
لندن برگزار شد .این امر دلیل بر عالقهمندی دو طرف به رسیدن به توافق است .ایران میخواست بـه قطعـات و
لوازم یدکی دسترسی مستقیم داشته باشد و موتوروال نیز عالقهمند بود که میلکـوم مشـتریانش را حفـظ کنـد .در
واقع ،چنانچه میلکوم نمی توانست از همکاری نزدیک موتوروال برخوردار گردد ،از نظر بازرگانی آینـدهای نداشـت،
زیرا میلکوم برای تأمین قطعات یدکی الزم برای تعمیر تجهیزاتـی کـه قـبالً فروختـه بـوده و نیـز بـرای فـروش
تجهیزات جدید ،به طور کامل به موتوروال متکی بود .بیتردید اینگونه مالحظات ،در این مذاکرات تـأثیر زیـادی
داشت.
 .03به نظر می رسد که در مالقات لندن مذاکرات جهت تازهای به خود گرفت .موتوروال [طی این مـذاکرات]
پیشنهاد میکرد که میلکوم را (از طریق وزارت بازرگانی) بـه صـنایع الکترونیـک ایـران بفروشـد .خواهـان اظهـار
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میدارد که دلیل این تغییر عقیده آن بود که مسلم شده بود که به وی «اجازه داده نخواهد شد که مدیر کل جدیـد
مجرب و کاردانی که همّ خود را وقف مصالح موتوروال کند ،منصوب نماید» .با ایـن حـال ،هـیچ دلیـل و مـدرکی
حاکی از آنکه موتوروال اقدامی در جهت نصب مدیر جدید مـورد قبـول خـود بـه عمـل آورده ،در دسـت نیسـت.
موتوروال در پیشنهاد کتبی فروش که در ماه اوت تسلیم کرده همچنین توضیح داده که به جای آقـای دولتشـاهی
مدیرخارجی جدیدی منصوب نخواهد کرد ،زیرا «به علت وضع موجود ایران ،نمـیتوانـد از سـایر شـعب موتـوروال
گروهی برای مدیریت [میلکوم] به ایران اعزام کند» .این امر مـیتوانـد بیـانگر حـداقل دو وضـعیت باشـد .آن را
میتوان بهعنوان اشارهای ضمنی به شرایط فورسماژور ایران در اوت  3323تعبیر کرد.
لکن اینکه در آن هنگام هنوز شرایط فورسماژور در ایران وجود داشته ،به طور قطع ثابت نشـده اسـت .امـا
تفسیر دیگری که میتوان کرد ،این است که موتوروال پرسنل حائز شرایطی در اختیار نداشته است .یـادآوری ایـن
مطلب در اینجا بجا است که شرکت مادر و مالک مستقیم میلکوم ،یک شرکت اسرائیلی بـود و مـدیران خـارجی
میلکوم در ایران قبل از انقالب اسرائیلی بودند.
 .00با این وصف ،مدیر کل وزارت بازرگانی پیشنهاد موتوروال برای فروش میلکوم را در  02شهریورماه 3102
[ 33سپتامبر  ]3323رد کرد (رجوع شود بـه :بنـد  ،03بـاال) .آقـای طهـانهـا چنـد روز قبـل از آن ،یعنـی در 04
شهریورماه  30[ 3102سپتامبر  ]3323به موتوروال اطالع داده بود که وی بهعنوان «مدیرکل» میلکوم مورد تأیید
قرار گرفته است (رجوع شود به :بند  02باال) .خواهان اظهار میدارد که این تلکس دلیل روشنی است بـر ایـنکـه
حداقل در آن تاریخ وزارت بازرگانی ،با دائمی کردن انتصاب آقای طهانها ،میلکوم را به طور تحت کنترل خود در
آورده بود .دیوان با این گفته موافق نیست .نظر دیوان این است که این تلکس دلیل بر نیـت وزارت بازرگـانی بـه
تأیید تصمیم شورای انقالب است ،نه تغییر شرایط انتصاب از صورت موقت بـه دائـم .پاسـخ وزارت بازرگـانی بـه
پیشنهاد فروش موتوروال مؤید این نتیجهگیری است .در این پاسخ وزارت بازرگانی میگوید که وزارتخانـه «مجـاز
است تا موقعی سرپرستی شرکت را تقبل نماید که مالکان آن تصمیم بگیرند که سرکار خود برگردند (خـط تأکیـد
اضافه شده)».
 .01همچنین الزم به تذکر است که با اینکه وزارت بازرگانی با این پاسخ بهصراحت اعالم کرد که عالقهای
به خرید میلکوم ندارد ،ولی صریحاً از موتوروال دعوت کرد مدیرخارجی جدیدی منصوب کند و اظهار امیدواری کرد
که مذاکرات در مورد «آینده» فعالیتهای موتوروال در ایران به «صورت حضوری» ازسـرگرفته شـود .هرچنـد بـا
توجه به اینکه اکثر مشتریان میلکوم مؤسسات دولتی بودند (رجوع شود به :بند  ،28زیر) ،روشن است که هرگونـه
امیدی برای فعالیتهای بازرگانی میلکوم در آینده در گرو داشتن مناسبات حسنه با دولت ایران بوده است ،ولی در
سوابق چیزی وجود ندارد که نشان دهد موتوروال عالقهای به یکی از این پیشنهادها ابراز کرده باشـد .تنهـا پاسـخ
موتوروال به این نامه پیشنهاد مجدد فروش (با همان شرایط پیشنهادی ماه اوت) میلکوم به صنایع الکترونیک بـود
که در اوایل اکتبر  3323به عمل آمد و بار دیگر این پیشنهاد رد شد.
 .07با توجه به مراتب پیشگفته ،دیـوان داوری بـر ایـن نظـر اسـت کـه نـه رویـدادهای آوریـل  3323و نـه
رویدادهای سپتامبر ،علیالظاهر این نتیجهگیری را توجیه نمیکنند که ایران میلکوم را چنـان تحـت کنتـرل خـود
درآورده بوده که مصادره صورت گرفته باشد .برعکس ،این رویدادها تلویحاً حاکی از آن اسـت کـه هـر دو طـرف
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موتوروال را مالک میلکوم میدانستند و معتقد بودند که وی حق دارد رأساً مدیر مورد قبول خود را منصوب کرده و
شرکت را به صنایع الکترونیک بفروشد.
 .01آخرین موضوع ،ماهیت ادعای خواهان است که میگوید اگر مصادره شرکت قبالً صورت نگرفتـه باشـد،
امتناع ایران از قبول پیشنهاد فروش موتوروال در سپتامبر  3323توأم با تأیید آقای طهانها بهعنوان مدیر کل ،باید
مصادره قطعی میلکوم تلقی شود و دو تصمیم مزبور صرفاً مصادره را تأیید کرده است؛ لکن با توجه به یافتـههـای
دیوان در زیر در مورد ارزش میلکوم در سپتامبر  ،3323دیوان بر این نظر است که نیازی به پرداختن به این مسأله
نیست.
ب) ارزشیابی

 .00نظر به اینکه خواهان ادعا کرده که سلب مالکیت در پنجم اردیبهشتماه  00[ 3102آوریل  ]3323صـورت
گرفته ،لذا ارزشیابی میلکوم بر مبنای وضع شرکت در آن روز به عمل آمده است .بدواً خواهان میگوید کـه ارزش
میلکوم باید بر مبنای دریافتنیهای خالص ادعایی انجام گیرد .این ارزشیابی با ارزشیابی که مبنای قیمـت فـروش
پیشنهادی بوده ،هماهنگ است ،ولی همانطور که نهایتاً عنوان شد خواهـان مـیگویـد کـه اسـتحقاق دارد مبلـغ
 330222دالر که حسب ادعا «معادل کامل مال گرفته شده» که ارزش عادله بازار میلکوم بهعنوان مؤسسه فعـال
است ،دریافت کند.
 .04با اینکه خوانده نسبت به این ادعا که مصادرهای صورت گرفته ،معترض است ،ولی اظهار میدارد که در
هر صورت ،خواهان فقط استحقاق دارد ارزش دفتری خالص میلکوم را که به نظر وی منفی است ،دریافت کند.
 .01دیوان داوری با خواهان موافق است که ارزش دفتری خالص ضابطه مناسبی برای تعیین غرامت نیسـت.
این نظر با رویه قبلی دیوان نیز انطباق دارد (رجوع شود به :بندهای  32تا  322حکم جزئـی شـماره 132ــ08ــ1
مورخ  01تیرماه  34[ 3188ژوییـه  ]3322صـادره در پرونـده آموکـو اینترنشـنال فـایننس کورپوریشـن و دولـت
جمهوری اسالمی ایران) .البته در مواردی نظیر پرونده حاضر ،غرامتی که خواهـان اسـتحقاق دارد بگیـرد ،معـادل
ارزش مؤسسه فعال است که میلکوم در هنگام مصادره داشته است (رجوع شود بـه :بنـد  081همـان مأخـذ) .بـه
استثنای دوره کوتاه اوج انقالب که شرایط فورسماژور در ایران مانع از انجام فعالیتهای بازرگـانی میلکـوم شـد،
مسلماً میلکوم در موقعی که مصادرهای صورت گرفته ،مؤسسه فعالی بوده است .در نتیجه میلکوم باید بـه صـورت
یک مؤسسه فعال ارزیابی شود.
 .03در پرونده حاضر ،دیوان در مورد ارزش بازار میلکوم ،قرینه همزمانی در دسـت دارد .خواهـان در سـپتامبر
 ،3323میلکوم را به مبلغ  1020222دالر ارزشگذاری نموده و آماده بود که آن را «بـا پشـتیبانی کامـل و جـدی»
موتوروال به فروش رساند .این قیمت بر ارزش دفتری خالص میلکوم در دهـم دیمـاه  13[ 3102دسـامبر ]3322
مبتنی بود .این مبلغ عبارت بود از جمع داراییهای خالص که به  280222دالر بالغ میشد و مبلـغ  0200222دالر
که بابت بدهی مالیاتی تخصیص داده شده بود ،ولی خواهان در آن زمان این مبلغ را دیگر یکـی از اقـالم بـدهی
تلقی نمیکرد .غیر از استنباطی که می توان از فقدان هرگونه ادعای متقابلی برای این مبلغ کرد ،در سـوابق هـیچ
قرینه دیگری در مورد نتیجه اختالف مالیاتی میلکوم به چشم نمیخورد .دیـوان مالحظـه مـینمایـد کـه در ایـن
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ارزشیابی خواهان برای بدهیهایی که ممکن بوده میلکوم بعد از  33دیماه [ 3102اول ژانویه  ]3323تقبل نماید،
چیزی تخصیص داده نشده است .الزم به یادآوری است که پس از آنکه میلکوم به مدت  42روز تعطیل بود آقای
طهانها تقاضا کرد که مبلغ 0220222دالر پول نقد به حساب شرکت واریز شود (رجوع شـود بـه :بنـد  ،41بـاال).
عالوه بر این ،وزارت بازرگانی این ارزشیابی میلکوم را نپذیرفت .وزارت بازرگانی در پاسخ خود به پیشنهاد فـروش،
اظهار داشته که بدهیهای میلکوم از داراییهایش بیشتر است .در چنین اوضاع و احوالی ،مشـکل بتـوان نتیجـه
گرفت که ارزش بازار میلکوم در سپتامبر  3323مثبت بوده است.
 .41خواهان اظهار میدارد که ارزش میلکوم در پنجم اردیبهشتماه  00[ 3102آوریل  ]3323بهعنـوان یـک
مؤسسه فعال  3320222دالر بوده است .خواهان به ارزیابی یک مشاور مالی ،شهادتنامه آقای کانر در مـورد آینـده
بازرگانی میلکوم و نیز به صورتوضعیتهای مالی حسابرسی شـده میلکـوم در دهـم دیمـاه  13[ 3102دسـامبر
 ]3322استناد مینماید.
 .43خواهان براساس گزارشی که در ژوییـه  3322تحـت عنـوان «رئـوس برنامـههـای موتـوروال ایـران در
21ـ »3322تهیه شده ،اظهار می دارد که در هنگام مصادره ادعایی ،میلکوم سرگرم [مذاکره در مورد] چنـد پـروژه
7
بزرگ جدید بود که منجر به گرفتن سفارشاتی به ارزش حدود  12میلیون دالر میشـد و در انتظـار پـروژههـای
دیگری نیز بود که از آنها سفارشاتی به ارزش حدود  30میلیون دالر در سال  3323به دست میآمد.
 .40مشاور مالی خواهان ،با ارائه بررسی خود تحت عنوان «روشهای ارزیابی» ،متذکر گردید که :در مفهـوم
ارزش عادله بازار که بررسی ما بر آن مبتنی است ،فرض بر این اسـت کـه در درازمـدت محـیط اقتصـادی نسـبتاً
باثباتی در ایران وجود خواهد داشت ]...[ .در این فرض [ ]...یک اختالل کوتاهمدت در اقتصاد و تـأخیر حاصـله در
تحقق درآمدهای پیشبینی شده ،به علت انقالب اسالمی در سال  3323بهطور ضمنی در نظر گرفته شده اسـت.
ما این اختالل کوتاهمدت را در محاسبه منظور کردهایم.
 .41کارشناس مزبور ،سپس تاریخچه و کیفیت فعالیتهای بازرگانی میلکوم ،تحلیل وضع مالی شرکت ،آینده
بازرگانی آن و همچنین «محیط اقتصادی ،سرمایهگذاری و صنعتی ایران» را بررسی کرده است .وی تحت عنوان
اخیرالذکر نتیجه گرفته است که:
بدینسان مقارن تاریخ ارزشیابی ،بازار وسیعی برای تجهیزات رادیویی غیرمرتبط با سخنپراکنی ،وجود داشـت
و با توجه به تعهد دولت به مدرنیزه کردن و رشد ،پیشبینی میشد که این خدمات و سایر خدمات و صـنایعی کـه
به چنین تجهیزاتی احتیاج دارند ،توسعه بیشتری بیابد.
مشاور مزبور براساس این مالحظات در مورد آینده بازرگانی میلکوم ،نتیجه گرفت که میلکوم در سال  3323و
سالهای بالفاصله بعد از آن ،حداقل مبلغ  3120222دالر درآمد بعد از کسر مالیات خواهد داشت .مشاور مزبـور بـا
 .7شامل پروژه هایی [از جمله] :یک طرح  02میلیون دالری برای احداث یک سیستم تلفن اتومبیـل در سراسـر کشـور بـرای شـرکت
مخابرات ایران ،پروژه  2میلیون دالری جهت گسترش سیستم مخابراتی شهربانی کل کشور و پلیس راه ایـران ،پـروژه  1میلیـون دالری
جهت احداث یک سیستم رادیویی دوطرفه مطمئن در نخستوزیری ،و یک طرح  0میلیون دالری برای صنایع الکترونیک جهت احـداث
سیستم آژیر دفاع غیرنظامی.
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استفاده از «روش تطبیقی» برای تعیین «نسبت ارزیابی از نظر یک سرمایهگذار» و درآمد پـیشبینـی شـده بـرای
سال  3323چنین نتیجه گرفت که قیمت خریدی که می توان انتظار داشت که خریداری برای میلکوم بپـردازد ،در
حدود هفت برابر درآمد پیشبینی شده سال  ،3323یا  3320222دالر خواهد بود.
 .47خواندگان به این ارزشیابی معترضند و استدالل مینمایند که ارزشیابی مزبور بهویژه بـا توجـه بـه وقـوع
انقالب که آینده بازرگانی میلکوم را بهشدت تضعیف کرد ،بر ارزیابی بسیار خوشبینانهای از درآمد آتی مبتنی است.
آنان خاطرنشان میسازند که موتوروال به یک شرکت اسراییلی که شرکت مادر بـود ،تعلـق داشـت و بـا آن یـک
قرارداد پخش منعقد ساخته بود و بسیاری از کارکنان فنی آن اسراییلی یا تبعه کشورهای دیگـر بودنـد کـه طبـق
سیاستهای دولت پس از انقالب ،به احتمال قوی به آنها اجازه داده نمیشد که در امور بازرگانی با دولت ایـران،
مشارکت جدی داشته باشند .خواندگان مضافاً متذکر می شوند که در سال قبـل از انقـالب یعنـی در سـال ،3322
میلکوم زیانی به مبلغ  010222دالر پس از کسر مالیات داشته است .آنان ادعا مینماینـد کـه امکـان نداشـته کـه
میلکوم بتواند از  010222دالر زیانی که در سال  3322یعنی سال پیش از انقالب داشته ،بـه  3120222دالر سـود
در سال  ،3323یعنی در سال انقالب و بعد از آن برسد .خوانده شق دیگری برای ارزیابی میلکوم بهعنوان مؤسسه
فعال پیشنهاد نکرده و با اشاره به صورتوضعیتهای مالی میلکـوم و مـدارک کارشناسـی ،بـه طـور کلـی اظهـار
میدارد که ارزش میلکوم منفی بوده است.
 .41دیوان داوری با تجزیه و تحلیل موضوع ،نتیجه میگیرد که نمی تواند بـه ارزشـیابی پیشـنهادی خواهـان
اعتماد کند .تقریباً همه عواملی که میتوانستند تأثیری منفی بـر ارزش میلکـوم داشـته باشـند ،بـیاهمیـت تلقـی
شدهاند .تخمین مشاور خواهان از درآمد خالص ساالنه میلکوم مبتنی بر برنامههای بازاریابی است کـه خواهـان در
ژوییه  ،3322یعنی مدتها قبل از استقرار دولت انقالب اسالمی در فوریه  3323به عمل آورده است .زلزلهای کـه
اقتصاد ایران در اثر انقالب با آن روبهرو گردید ،کامالً نادیده گرفته شده است .مشاور خواهان ،بـهویـژه بـه اثـرات
نامساعدی که تغییر حکومت و سیاست و اولویتهای دولت ،الزاماً بر پروژههای دولتی قبل از انقالب و لذا بر آینده
بازرگانی میلکوم میداشت ،کمترین اعتنایی نکرده است.
بهعالوه کلیه عواملی که می توانستند بر ارزش میلکوم تأثیر مثبت داشته باشند ،قطعی یا حداقل از لحا مالی
با ارزش شرکت مرتبط تلقی گردیدهاند .دیوان بر این نظر است که این ارزشیابی مبتنی بر حدس و گمان اسـت و
از آن ارزش بسیار مبالغهآمیزی برای میلکوم به دست میآید.
 .40بنابراین ،دیوان باید ارزش میلکوم را بر مبنای ادله و مدارک دیگری که در سوابق موجـود اسـت ،تعیـین
نماید .الزم به تأکید است که کار اصلی میلکوم نمایندگی پخش محصوالت موتوروال بود .این امر میلکوم را کامالً
به کمک و همکاری موتوروال وابسته میکرد .از سوی دیگر ،تقریباً تمام مشتریان میلکوم مؤسسات و سازمانهای
8
دولتی بودند .در نتیجه وضعیتی که در سپتامبر  3323با رد پیشنهاد خرید میلکوم توسـط وزارت بازرگـانی پدیـد
آمد ،صرفنظر از دالیل این تصمیم ،میبایستی اثر نامساعد مسلمی بر آینده فعالیتهای بازرگـانی میلکـوم داشـته
 .8از جمله نیروی زمینی ایران ،نیروی هوایی ایران ،نیروی دریایی ایران ،شهربانی کل کشور ،ژانـدارمری کـل کشـور ،نخسـتوزیـری،
پلیس راه[ ،وزارت] دربار و اداره راهنمایی و رانندگی تهران.

حکم شماره 878ـ435ـ8
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باشد .الزم به تذکر است که گرچه پذیرش پیشنهاد فروش موتوروال ،به قیمتی در حدود یک سـوم ارزش ادعـایی
فعلی میلکوم ،باعث میشد که مشکالتی که ایران و سازمانها و مؤسسات آن در یافتن قطعات یدکی و کارشناس
جهت سرویس تجهیزات داشتند ،تقلیل یابد ،ولی تصمیم مزبور نشان میدهـد کـه وزارت بازرگـانی انگیـزههـای
نیرومندی برای رد پیشنهاد داشته است .ماهیت این انگیزهها ممکن اسـت مـالی یـا سیاسـی بـوده باشـد .در هـر
صورت ،نتیجه یکسان میبود.
 .44خواهان استدالل میکند که چون میلکوم مسئول سرویس و تعمیر محصـوالت موتـوروال کـه در ایـران
فروخته میشد نیز بود و چون بعد از رویدادهای انقالب تقاضای قابل مالحظهای برای این قبیـل خـدمات وجـود
داشت ،دورنمای سوددهی میلکوم در آتیه درخشان بود .دیوان داوری با خواهان موافق اسـت کـه انتظـار افـزایش
تقاضا برای خدمات میلکوم بعد از انقالب ،انتظاری معقول بوده است ،ولی حدود این تقاضا مشخص نشده و حتـی
اگر قابل توجه هم می بوده ،باز چنین تقاضایی معموالً جنبه موقت میداشت .بهعـالوه ،ارزشـیابی انتظـارات آتـی
میلکوم را نمیتوان تنها بر درآمدهای ناشی از خدمات بنا نهاد.
 .41دیوان با توجه به این زمینه نتیجه میگیرد که ادعاهای خواهان در مورد انتظار تجارت آتی پر رونق برای
میلکوم و در نتیجه ارزش ادعایی زیاد آن به عنوان مؤسسه فعال قابل اعتماد نیست .دیـوان داوری متقاعـد نشـده
است که صرفنظر از هرگونه اقدامی که دولت ایران در مورد سلب مالکیت به عمـل آورده ،موتـوروال مـیتوانسـته
بخش قابل مالحظهای از بازار لوازم رادیویی دوطرفه را که حسب ادعای وی قبل از انقالب در دست داشته ،حفظ
کند یا دولت بعد از انقالب از تأسیسات پرسابقه و توسعه یافته میلکوم برای سرویس ،تعمیر و تعـویض رادیوهـای
دوطرفه و محصوالت مخابراتی مشابه ،به مدت زیادی استفاده کند .تحت این شرایط و در مدت ذیربط در اینجـا،
نمیتوان گفت که میلکوم بهعنوان یک مؤسسه فعال ارزشی داشته است.
پنجم) سایر دعاوی

 .43خواهان در دادخواست خود از تعدادی ادعاهای احتمالی دیگر نـام بـرده کـه هـیچیـک از آنهـا در جریـان
رسیدگی حاضر پیگیری نشده است .دیوان نتیجه میگیرد که خواهان از پیگیری این ادعاها منصرف شده است.
ششم) بهره

 .11دیوان طبق رویه قبلی خود معتقد است که خواهان مستحق دریافت بهره مبلغ مورد حکم در پرونـده حاضـر
است و  32درصد ،نرخ منصفانهای برای بهره میباشـد (رجـوع شـود بـه :حکـم شـماره 000ــ03ــ 1مـورخ دوم
اردیبهشتماه  00[ 3180آوریل  ]3328در پرونده مککالو اند کامپنی اینک .و وزارت پست و تلگراف و تلفن کـه
در  11 Iran-U.S. C.T.R. 3نیز چاپ شده است) .دیوان مضافاً بر این نظر است که بهره بایـد از تـاریخهـایی
که موعد پرداخت این مبالغ بوده ،محاسبه شود.
هفتم) هزینهها

 .13دیوان بر این نظر است که هر طرف باید هزینههای داوری مربوط به خود را تقبل کند.
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هشتم) حکم

 .10به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حکم صادر مینماید:
الف) شرکت هواپیمایی ملی ایران ملزم است مبلغ سی و شش هزار و هفتصـد و شـانزده دالر و سـی و پـنج
سنت ( 180238/10دالر) امریکا به اضافه بهره ساده به نرخ ده ( )32درصد در سال (بر مبنـای  180روز) از تـاریخ
 30مردادماه [ 3102ششم اوت  ]3322نسبت به مبلغ بیست و سه هزار و یکصد و هشتاد و نـه دالر و ده سـنت
( 010323/32دالر) امریکا و از تاریخ چهارم آذرماه  00[ 3102نوامبر  ]3322نسبت به مبلغ سیزده هزار و پانصـد و
بیست و هفت دالر و بیست و پنج سنت ( 310002/00دالر) امریکا به موتوروال اینک .بپردازد .در هر دو مورد بهره
تا تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت از محل حساب تضمینی را به بانک امین صادر کند ،محاسـبه خواهـد
شد.
ب) تعهد مزبور با پرداخت از محل حساب تضمینی مفتوح طبـق بنـد  2بیانیـه مـورخ  03دیمـاه 33[ 3103
ژانویه  ]3323دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهد گردید.
ج) کلیه ادعاها و ادعاهای متقابل دیگر رد میشوند.
د) هرطرف باید هزینههای داوری مربوط به خود را تقبل کند.
بدینوسیله حکم حاضر برای ابالغ به کارگزار امانی ،به ریاست دیوان تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  1شهریور  3104برابر با  11اوت 3311
میشل ویرالی ـ رئیس شعبه سه
به نام خدا
چارلز ان .براوئر

پرویز انصاری معین

نظر موافق و مخالف

موافق (بجز در مورد رد ادعاهای متقابل) .در مورد بهره ،رجوع شود به :نظر جداگانه من در حکم شماره000ـ23ـ1
مورخ دوم اردیبهشتماه  00[ 3180آوریل  ]3328در پرونده مککالو اند کامپنی اینک .و وزارت پست و تلگراف و
تلفن که در  11 Iran-U.S C.T.R 45نیز چاپ شده است.

پرونده شماره  558ـ شعبه سه
حکم شماره 853ـ558ـ8
خواهان :هیوستن کانترکتینگ کامپینی
خواندگان :شرکت ملی نفت ایران ،شرکت ملی گاز ایران و جمهوری اسالمی ایران
به تاریخ 3104/3/3
حکم
حاضران

از جانب خواهان :آقای رابرت بی .دیویدسن ،آقای کلیولند استاک مهیر ،آقای پال فرانزتی ،وکالی هیوسـتن
کانترکتینگ کامپنی
آقای ئی .بلیک زدینگ مشاور سدکو/فورکس ،آقای نیل وایت ،آقای ج .دابلیو گالی ،نمایندگان خواهان
آقای تام کارپنتر ،شاهد
از جانب خوانده :آقای محمد کریم اشراق ،نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران
آقای محمد تقی نادری ،مشاور حقوقی نماینده رابط
آقای علیاکبر ماهرخ زاد ،آقای حمید فرودیان ،آقای علی عزیز سلطانی ،مشاوران حقـوقی و نماینـدگان شـرکت
ملی نفت ایران
آقای عبدالمحمد عیدینژاد ،آقای جواد دهقانی تفتی ،آقای علیرضا بابایی ،نمایندگان شرکت ملی نفت ایران
آقای علی مکرم ،آقای قاسم نیکو نظر آزاد ،مشاوران حقوقی و نمایندگان شرکت ملی گاز ایران
آقای کیهان افشار ارومیه ،آقای اسداهلل علیرضایی دیزیچه ،آقای ارسالن رزاقی ،آقای ابراهیم روشنایی
نمایندگان شرکت ملی گاز ایران
آقای ابراهیم پیروی ونک ،آقای سید محسن شهرستانی ،آقای حسن امیرجانی ،آقای مصطفی بیگدلی
آقای محمود قدرتی پور ،آقای احمد زاد ،آقای پیتر چارلز بکر ،آقای ا .اس .مک ورتر ،شاهدان
سایر حاضران :آقای مایکل اف .رابوین ،قائممقام نماینده رابط دولت ایاالت متحده امریکا
فهرست مطالب
شماره بند

اول) مقدمه و گردش کار
دوم) صالحیت
الف) تابعیت خواهان
ب) توجه دعوی به شرکت ملی نفت ایران

3
33
33
30

750

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

ج) شرکت ملی گاز ایران و قید انتخاب مرجع رسیدگی
د) صالحیت نسبت به موضوع دعاوی
هـ) صالحیت نسبت به ادعاهای متقابل
سوم) ماهیت دعوا
الف) ادعاهای و ادعاهای متقابل مربوط به شرکت ملی نفت ایران
 .3ادعاها و ادعاهای متقابل مربوط به قرارداد اصفهان ـ ری
الف) شرح وقایع
ب) پرداخت تأدیه نشده بابت پیشرفت کار
گواهی پرداخت شماره 03سی
ج) مبالغ کسر شده از گواهیهای پرداخت
د) صورتحسابهای پرداخت نشده افزایش هزینه
یک .صورتحسابهای افزایش هزینه مواد و مصالح
دو .صورتحسابهای افزایش هزینه کارهای ساختمانی
سه .صورتحسابهای افزایش هزینه کارهای مکانیکی
هـ) صورتحسابهای تسعیر
و) صورتحسابهای دستور تغییر کار
ز) استرداد کسورات
ح) اعتبار اسنادی مصالح
ط) ادعاهای متقابل شرکت نفت
یک .نقص در سیستم حفاظت کاتودی
دو .آزمایش ظرفیت
سه .نواقص ایستگاه فشارشکن قم
چهار .پرداخت حقوق و عوارض گمرکی
پنج .حقوق بیمه اجتماعی
شش .دیون مالیاتی
هفت .هزینههای مخابراتی
هشت .خدمات ارائه شده توسط شرکت بینا
نه .ضمانتنامهها
ی) خالصه
 .0ادعاها و ادعاهای متقابل ناشی از قرارداد گچساران
الف) شرح وقایع
ب) فسخ قرارداد گچساران
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04
04
04
04
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12
40
48
00
02
88
24
20
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30
30
30
320
322
332
331
303
301
300
310
312
312
300
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ج) تعدیل هزینهها
د) ادعاهای مربوط به کار اضافی
هـ) استرداد کسورات
و) ادعاهای متقابل شرکت نفت
یک .درصد کار انجام شده
دو) تعدیل هزینهها
سه .ضمانتنامه حسن انجام کار
چهار .پرداخت حقوق نگهبانان
پنج .پوسیدگی لوله
شش .لطمات وارده به راهها و اراضی کشاورزی
هفت .استرداد مصالح اضافی
هشت .هزینه اهمال و تأخیر در شروع مجدد کار
نه .استفاده از دستگاه بیسیم
ده .پرداخت بابت خدمات ارائه شده توسط آسکو
یازده .خسارت وارده به لحا شکایت خواهان در دادگاههای امریکا
دوازده .مالیات و حقوق بیمه اجتماعی
ز) خالصه
ب) ادعاها و ادعاهای متقابل مربوط به شرکت ملی گاز ایران
 .3ادعاهای ناشی از قرارداد رامین
الف) شرح وقایع
ب) پرداخت تأدیه نشده بابت پیشرفت کار
ج) استرداد کسورات
د) دستورهای تغییر کار پرداخت نشده
هـ) بازپرداخت مالیات پیمانکار
و) باز پرداخت حقوق و عوارض گمرکی
ز) خالصه
 .0ادعاها و ادعاهای متقابل ناشی از قرارداد تعویض خط لوله گازرسانی تهران
الف) شرح وقایع
ب) پرداختهای تأدیه نشده بابت پیشرفت کار
ج) استرداد کسورات
د) دستورهای تغییر کار و ادعاهای متفرقه
یک .تهیه وسایل نقلیه و مسکن
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383
324
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033
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124
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138
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128
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دو .تهیه ماده ضد زنگ
سه .تعویض لوله موجود در تقاطعهای سرپوشیده جادهها و رودخانهها
چهار .تقاطعهای سرپوشیده اضافی در کیلومترهای  322 ،320و 333
پنج .کار اضافی در ترمینال لوله در دروازه شهر ری
شش .نرمهریزی لوله
هفت .هزینههای توقف کاردر کیلومترهای صفر و 32
هشت .توقف کار در اثر تأخیر در تحویل لوله
نه .هزینههای متحمله برای برش و جوشکاری مجدد به علت کمبود لوله
ده .ترکیدن لوله در کیلومترهای  222و 3
یازده .کار مربوط به تکیهگاههای پل
دوازده .حق بیمه اضافی
سیزده .افزایش هزینه ناشی از تأخیر در برنامه
چهارده .بازپرداخت مالیات پیمانکار
هـ) ادعاهای متقابل شرکت ملی گاز ایران
یک .احکام صادره توسط دادگاه عمومی تهران
دو .کاالهای تهیه شده
سه .ضمانتنامه بانکی شماره 3/010
چهار .خسارت تأخیر
پنج .استرداد پرداختهای علیالحساب
شش .حقوق بیمه اجتماعی
هفت .عدم اعاده لوله
هشت .حق بیمه الزمالتأدیه به شرکت سهامی بیمه ایران
نه .دیون مالیاتی
و .خالصه
ج .ادعای سلب مالکیت
 .3شرح وقایع و اظهارات
 .0تصمیم دیوان
الف) مصادره توسط کمیته انقالب اهواز
ب) عدم صدور وسایل به خارج
ج) ارزیابی وسایل
چهار .بهره و هزینهها
الف) بهره
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 .3قرارداد اصفهان ـ ری
 .0قرارداد گچساران
 .1قرارداد رامین
 .4قرارداد تعویض خط لوله گازرسانی تهران
ب) نوع ارز پرداختها
ج) هزینهها
پنجم .حکم
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421
424
420
428
422
422
422

اول) مقدمه و گردش کار

 .3خواهان ،هیوستن کانترکتینگ کامپنی («هیوستن») ،شرکتی است کـه در رشـته مهندسـی راه و سـاختمان و
مکانیک ،از جمله طراحی و احداث خط لوله نفت و گاز و کارهـای سـاختمانی و مکـانیکی مربوطـه فعالیـت دارد.
1
ادعاهای حاضر از کسر پرداختهای ادعایی به مبلغ ـ  1403010020 /دالر امریکـا در رابطـه بـا موافقتنامـههـا و
قراردادهای زیر ناشی شده است:
 )3دو فقره موافقتنامه منعقد بین هیوستن و شرکت ملی نفت ایران («شرکت نفت») یکـی بـرای احـداث دو
خط لوله نفتی بین اصفهان و ری («قرارداد اصفهان ـ ری») و دیگری برای احداث یک خط لوله گاز و تأسیسـات
مربوط برای طرح تزریق گاز گچساران («قرارداد گچساران») و دو فقره قرارداد دیگر بین هیوستن و شرکت ملـی
گاز ایران («شرکت گاز») ،یکی برای احداث یک خط لوله گاز از اهـواز تـا نیروگـاه رامـین («قـرارداد رامـین») و
دیگری برای تعویض خط لوله موجود بین قم تا تهران («قرارداد تعویض خـط لولـه گازرسـانی تهـران») .ادعـای
دیگری بابت سلب مالکیت غیر قانونی از وسایل به مبلغ ـ  303120802/دالر امریکا 2علیه جمهوری اسالمی ایران
(«ایران») اقامه شده است.
 .0در تاریخ  02آذرماه  32[ 3182دسامبر  ]3323هیوستن دادخواستی به طرفیت شرکت نفت ،شرکت گاز و
ایران به ثبت رساند.
 .1در دهم اسفندماه [ 3183اول مارس  ]3321شرکت نفت الیحـه دفاعیـه و ادعاهـای متقـابلی ثبـت کـرد.
شرکت گاز در  08فروردینماه  30( 3180آوریل  )3321الیحه دفاعیـه و ادعاهـای متقـابلی تسـلیم نمـود .ایـران
الیحه دفاعیه خود را در  12فروردینماه  33[ 3180آوریل  ]3321به ثبت رساند.
 .7طرفین لوایح و مدارک مستند مفصلی در مورد کلیه موضوعات پرونده تسـلیم نمـودهانـد و جلسـه اسـتماع
مقدماتی پرونده در ششم آبانماه  02[ 3184اکتبر  ]3320تشکیل گردید.
 .1در  03بهمنماه [ 3184دهم فوریه  ،]3328بــه دنبال تصـمیم متخـذه توسـط هیـات عمـومی دیـوان در
پرونده «الف»  38که به موجب آن به شعب دیوان اختیار داده شد که در هنگام بررسی مسأله صالحیت ،راجع بـه
 .1مبلغ ادعا بدواً  1008020120/48دالر امریکا بود.
 .2مبلغ ادعا بدواً ـ 200320202/دالر امریکا بود.
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قابلیت یا عدم قابلیت انضمام ادعای مبتنی بر اعتبارات اسنادی اتکایی بانکهـای ایرانـی بـهعنـوان یـک ادعـای
متقابل مطروح علیه پیمانکار مربوطه تصمیم گیرنـد ،شـرکت نفـت یـک فقـره ادعـای متقابـل مکمـل ناشـی از
ضمانتنامههای بانکی صادره طبق قرارداد اصفهان ـ ری تسلیم نمود .ادعای متقابل مزبور را شرکت نفت بر مبنای
دارا شدن بالجهت ،اصالتاً علیه هیوستن به ثبت رساند .سپس در نهم بهمنمـاه  03[ 3180ژانویـه  ]3322بانـک
تجارت (بانک ایرانیان سابق ،یعنی صادرکننده ضمانتنامههای مورد بحث) اصالتاً ادعای متقابل مشابهی به صورت
ضمیمهای بر الیحه شرکت نفت تسلیم کرد .در  31بهمـنمـاه [ 3180دوم فوریـه  ]3322بانـک تجـارت ادعـای
متقابلی در رابطه با ضمانتنامه صادره در مورد قرارداد تعویض خط لوله گازرسانی تهران به ثبت رساند.
 .0هیوستن به ادعاهای متقابل مزبور ،اعم از آنهایی که توسط شرکت نفت ویا توسط شرکت گاز ویا بانـک
اقامه شده است ،به دلیل تأخیر در ثبت آنها ایراد گرفته و رد آنها را به این دلیل خواستار است .هیوستن مضـافاً
خاطرنشان میسازد که به دنبال تصمیم متخذه دیوان در پرونده «الف» ،38شعبه دو در تاریخ  03اسـفندماه 3181
[ 02مارس  ]3320دستوری صادر کرد که بنا به اظهار هیوسـتن ،احتمـاالً حـاوی محـدودیت زمـانی بـرای ثبـت
هرگونه ادعای متقابل ذیربط است.
 .4روزهای  04و  00فروردینماه [ 3188به ترتیـب  31و  34آوریـل  ]3322بـرای برگـزاری جلسـه اسـتماع
پرونده تعیین شد ،لکن به تقاضای خواندگان ،جلسه استماع به مدت دو روز به تعویق افتاد و در روزهـای  08و 02
فروردینماه [ 3188به ترتیب  30و  38آوریل  ]3322تشکیل گردید.
 .1در جلسه استماع ،هیوستن به تأخیر در ثبت لوایح و مدارک مستند معارض توسط خواندگان اعتراض کـرد.
دیوان داوری از کلیه طرفها خواسته بود که لوایح معارض خود را تا  00اسـفندماه  38[ 3180مـارس  ]3322بـه
ثبت رسانند و در ششم فروردینماه  08[ 3188مارس  ،]3322دیوان به خواندگان دستور داده بود که این لـوایح را
فوراً تسلیم نمایند .خواهان تقاضا کرد که اسناد شماره  322 ،322 ،328و  323کـه در ششـم فـروردینمـاه 3188
[ 08مارس  ]3322توسط شرکت نفت ثبت شده بود ،به این دلیل که حسـب ادعـا ،حـاوی مطالـب و اسـتدالالت
جدیدی در مورد قرارداد گچساران است ،مردود شمرده شوند .خواهان تقاضا کرد که در غیر ایـن صـورت ،بـه وی
اجازه داده شود کتباً به این استدالالت پاسخ گوید .دیوان اتخاذ تصمیم در مورد این تقاضا را به صدور حکم حاضر
موکول کرد.
 .3نظر دیوان این است که مطالب مندرج در اسناد تسلیمی مورد اخـتالف فقـط شـامل مـدارک و مسـتندات
نبوده ،بلکه جزئی از دفاعیات خواندگان را تشکیل میدهد .اسناد مزبور به ادعای خواهان مربوط میشود کـه بـه
طور کامل ارائه و مطرح شده است .برای رعایت مساوات بین طرفین و نیز با توجه به اینکه این اسـناد در همـان
روزی ثبت شدند که دستور دیوان صادر گردید ،تصمیم دیوان این است که اسناد مزبور را مردود نشمرد.
 .31دیوان همچنین دستور مورخ  03اسفندماه  02[ 3181مارس  ]3320مورد اشـاره در بنـد  8بـاال را مـورد
بررسی قرار داده است .دستور مزبور حاوی هیچگونه محدودیت زمانی در مورد ثبت ادعای متقابـل یـک بانـک در
پروندههای موجود نیست و این شعبه نیز چنین محدودیتی قائـل نشـده اسـت .لـذا دیـوان بـه موضـوع مزبـور در
قسمتهای ذیربط حکم حاضر رسیدگی خواهد کرد.
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دوم) صالحیت
الف) تابعیت خواهان

هیوستن اظهار میدارد که یک شرکت امریکایی است که طبق قوانین ایالت دلهور تشکیل یافته و دایـر اسـت و
طبق مفهوم بیانیه حل و فصل دعاوی ،تبعه ایاالت متحده محسوب می شود .نامبرده مضـافاً مـیگویـد کـه یـک
شرکت فرعی تماماً متعلق به سدکو اینک«( .سدکو») است که حسب اظهار ،شرکتی است که طبق قوانین ایالـت
تگزاس تشکیل یافته و دایر است و بیش از  02درصد سهام آن متعلق به شهروندان امریکایی است.
 .30هیوستن بهعنوان مدرک اظهارات خود ،نسخهای از گواهی تأسیس و حسن شهرت شـرکت را کـه دبیـر
ایالتی ایالت دلهور در تاریخ  08فروردینماه  30[ 3180آوریل  ]3321صادر نموده ،همراه با سوگندنامه آقـای ئـی.
بلیک ردینگ ،رئیس اداره حقوقی سدکو/فورکس که نام فعلی سدکو است ،تسلیم نموده که در آن به گواهی یـک
مؤسسه حسابرسی بینالمللی منضم به سوگندنامه اشاره شده ،مبنی بر اینکـه صـد درصـد سـهام هیوسـتن بـین
سالهای  3322تا  ،3320متعلق به سدکو بوده است.
 .31خواندگان اظهار میدارند که هیوستن دلیل و مدرک کافی در اثبات تابعیت امریکایی خود ارائـه ننمـوده،
لکن خود ایشان نیز دلیل و مدرکی در رد مدارک تسلیمی هیوستن تسلیم نکردهاند .دیوان قبالً نظر داده است کـه
سدکو در مفهوم بند  3ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،تبعه ایاالت متحده است (رجوع شود به :قرار اعـدادی
شماره 00ـ303ـ 1مــورخ ششم آبانماه  02[ 3184اکتبــر  ]3320صادره در پرونـــده سـدکو اینـک .و شـرکت
ملــی نفت ایــران) کـه در  9 Iran -U.S. C.T.R 248چاپ شده است).
 .37به نظر دیوان داوری ،مدارک کافی در پرونده حاضر وجود دارد دال بر اینکه هیوستن یک شرکت تابعـه
تماماً متعلق به سدکو است و لذا طبق مفهوم بند  3ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی و طبق موازین منـدرج در
دستور مورخ  03آذرماه  02[ 3183دسامبر  ]3320صادره در پرونده شماره  18فلکسـی ــ ون لیسـینگ اینـک .و
جمهوری اسالمی ایران (شعبه یک) که در  1 Iran -U.S. C.T.R. 455چـاپ شـده و نیـز دسـتور مـورخ اول
بهمنماه  03[ 3183ژانویه  ]3321صــادره در پرونـــده شماره  ،34جنرال موتورز کورپوریشن و دولت جمهـوری
اسالمی ایران( ،شعبه یک) که در  3 Iran - U.S. C.T.R. 1چاپ شده ،تبعه ایاالت متحده است.
ب) توجه دعوا به شرکت نفت

 .31شرکت نفت به صالحیت دیوان نسبت به ادعای مربوط به قرارداد گچساران ایراد میگیرد ،به این دلیل کـه
قرارداد بین هیوستن و شرکت خدمات نفتی ایران («آسکو») منعقد شده است .شرکت نفت میگوید که رابطه وی
با آسکو رابطه کارفرما و پیمانکار است و نه رابطه اصیل و کارگزار و استدالل مـیکنـد کـه هیوسـتن «هـیچگـاه
شرکت نفت را طرف قرارداد خود تلقی نمیکرد».
 .30شرکت نفت مضافاً اظهار می نماید که قرارداد گچساران براساس ماده  32موافقتنامه سـال  3321منعقـد
بین شرکت نفت و کنسرسیومی متشکل از تعدادی شرکت عمده نفتی چند ملیتی که بـه «اعضـای کنسرسـیوم»
مشهورند ،منعقد گردید که طبق آن ،آسکو بهعنوان یک شرکت ایرانـی بـرای اجـرای شـرایط موافقتنامـه مزبـور
تأسیس گردید .طبق گفته شرکت نفت ،کمیسیون ویژهای که برای بررسی قراردادهای نفتی توسط شورای انقالب

751

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

تشکیل شد ،در  33اردیبهشتمـاه [ 3103اول مـه  ]3322یـا در آن حـوالی ،موافقتنامـه سـال  3321را باطـل و
کانلمیکن اعالم کرد .لذا طبق استدالل شرکت نفت ،قرارداد گچساران نیز فینفسه باطل و کانلمیکن میباشد.
 .34تا آنجا که این استدالالت به موضوعات صالحیتی مربوط است ،دیوان داوری قبالً نظر داده اسـت کـه
تعهدات و دیون قراردادی ناشی از قراردادهای منعقده توسط آسکو ،نسبت به شرکت نفت بهعنوان جانشین بالفعل
آسکو ،الزامآور است (رجوع شود به :قرار اعدادی شماره 41ـ 32دیوان عمومی مورخ  33آذرماه /3183دهم دسامبر
 3320در پرونده اویل فیلد او تگزاس و ایران که در  1 Iran-U.S. C.T.R. 347چاپ شده است) .مؤیـد ایـن
نتیجهگیری ،پروندههای دیگری است که دیوان در آنها راجع به ادعاهای مطروح علیه شرکت نفت در رابطـه بـا
قراردادهای منعقد با آسکو حکم صادر کرده و در آنها تأیید نموده است که این قبیل قراردادها خودبهخود باطل و
کانلمیکن نشدهاند (برای مثال رجوع شود به :حکم شماره 0ـ32 / 33ـ033مورخ  02بهمنمـاه  32( 3184فوریـه
 )3328صادره در پرونده سانتافه اینترنشنال کامپنی و جمهوری اسالمی ایران کـه در 10 Iran-U.S. C.T.R.
 365چاپ شده است و حکم شماره 3ـ30 /31ـ 022مــــورخ  03آبانماه  02[ 3184نوامبـــر  ]3320صـــادره
در پرونــده هالیبرتن کامپنی و جمهوری اسـالمی ایـران ،کــه در  9 Iran – U. S. C.T.R 310بـه چـاپ
رسیده است و حکم شماره 30ـ02ـ 3مورخ  02آذرماه  33[ 3180دســـامبــــر  ]3321صــــادره در پرونــــده
ردینـــگ اندبیتس کورپوریشن و جمهـــوری اسالمــــی ایــــران کــــه در 4 Iran – U.S. C.T.R 199
به چاپ رسیده است) .بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد که نسبت به ادعاهای مطروح علیه شرکت نفت در رابطه بـا
قرارداد گچساران صالحیت دارد.
ج) شرکت ملی گاز ایران و قید انتخاب مرجع رسیدگی

 .31شرکت گاز ادعا میکند که طبق بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعـاوی ،قیـود حـل اخـتالف منـدرج در
قراردادهای رامین و تعویض خط لوله گازرسانی تهران ،هرگونه ادعای ناشی از آن قراردادها را از حیطه صـالحیت
دیوان خارج میکند .شرکت گاز ادعا میکند که این قراردادها در ایران اجرا شدهاند و حسب اظهـار ،تـابع قـوانین
ایران هستند و لذا کلیه اختالفات ناشی از آنها باید به وسیله دادگاههای ایران حل و فصـل شـود .خواهـان ایـن
مطلب را انکار میکند و مدعی است که در قیود حل اختالف مزبور ،مقرر نشـده اسـت کـه «دادگـاههـای ایـران
صالحیت انحصاری برای حل و فصل اختالفات قراردادی دارند».
 .33قید حل اختالف قرارداد رامین ( ماده  83شرایط کلی) به شرح زیر است:
حل اختالفات :در صورت بروز هرگونه اختالفی از هر جهت بین مهندس ناظر و پیمانکار در ارتباط با یا ناشـی از
قرارداد ویا اجرای کارها ،مسأله به کمیته دعاوی و حل اختالف که توسط شرکت (گاز) تشکیل خواهد شد ارجاع و
در حضور پیمانکار بدان رسیدگی خواهد شد .چنانچه تصمیم کمیته مزبور مورد قبول پیمانکار نباشد ،آنگاه پیمانکار
میتواند پس از اطالع از چنین تصمیمی تقاضا کند که مسأله یا مسائل مابهاالختالف طبق قـوانین ایـران حـل و
فصل شود.
 .01قید حل اختالف قرارداد تعویض خط لوله گازرسـانی تهـران (مـاده – 83شـرایط عمـومی) چنـین مقـرر
میدارد:
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حل اختالف :در صورت بروز هرگونه اختالفی از هر نوع بین طرفین سند حاضر در رابطه با یا ناشی از اجـرای
قرارداد یا تعبیر و تفسیر آن ویا در رابطه با اجرای کارها که به نحو مسالمتآمیز از طریق مـذاکرات قابـل حـل و
فصل نباشد ،به موضوع مابهاالختالف طبق قوانین ایران رسیدگی خواهد شد.
 .03بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ادعاهـای ناشـی از قراردادهـای تعهـدآور فیمـابین را کـه در آن
قراردادها مشخصاً رسیدگی به دعاوی مربوطه در صالحیت انحصاری دادگاههای صالحه ایران ،با توجه به موضـع
مجلس باشد ،از صالحیت دیوان داوری مستثنا کرده است .عبارت قیود نقل شده در باال ،اشاره به این امر ندارد که
حل و فصل اختالفات باید منحصراً توسط دادگاههای ایران صورت گیرد.
دیوان داوری قبالً نظر داده است که اگر در قراردادی شرط شده باشد که حل اختالفات طبق قـوانین ایـران
صورت گیرد ،چنان شرطی به معنای قید انتخاب مرجع رسیدگی متضمن صالحیت انحصـاری بـرای دادگـاههـای
ایران نیست (رجوع شود به :قراراعدادی شماره 8ـ 3دیوان عمومی مورخ  34آبانماه [ 3183پـنجم نـوامبر،]3320
صادره در پرونده گیبس اند هیل اینک .و شرکت توانیر( ،بخش دوم) که در  1 Iran – U.S. C.T.R. 256بـه
چاپ رسیده است) .در نتیجه ،این قیود مندرج در قراردادهای رامین و تعویض خط لوله گازرسانی تهران ،صالحیت
دیوان را نسبت به ادعاهای مبتنی بر چنین قراردادهایی مستثنا نمیکند.
د) صالحیت نسبت به موضوع دعاوی

 .00از آنجا که هیچ ایراد و اعتراضی در این باب مطرح نشده است ،دیوان بر این نظر است که طبق بند  3ماده
دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،موضوع یکایک ادعاهای مطروح در حیطه صالحیت دیوان داوری است.
هـ ) صالحیت نسبت به ادعاهای متقابل

 .01موضوعات صالحیتی مربوط به ادعاهای متقابل ذیالً در قسمتهای مربوط مورد بررسی واقع شدهاند.
سوم) ماهیت دعوا
الف) ادعاها و ادعاهای متقابل مربوط به شرکت نفت

 .3ادعاهاو ادعاهای متقابل مربوط به قرارداد اصفهان ـ ری
الف) شرح وقایع

 .07در تــاریخ بیســتم مهرمــاه  30[ 3104اکتبــر  ،]3320هیوســتن و شــرکت نفــت قــراردادی تحــت شــماره
243سی.سی ،موسوم به قرارداد اصفهان ـ ری به منظور طراحی ،مهندسی و ساختمان یک شبکه خط لوله نفت به
طول  123/0کیلومتر از تلمبهخانه اصفهان تا ترمینال نفتی شهر ری واقع در ایران ،منعقـد سـاختند .هیوسـتن در
ازای دریافت مبلغ مقطوعی به میزان ـ 201300012/ریال بهعنوان بهای قرارداد ،متعهد شد دو خط لوله مستقل در
امتداد شبکه به صورت آماده بهرهبرداری ( ،)Turnkeyیکی به قطر  04اینچ جهـت انتقـال ـ 002،222/بشـکه
نفت خام در روز و دیگری به قطر  32ایـنچ جهـت انتقـال ـ 332،222/بشـکه در روز ،طراحـی و احـداث نمایـد.
هیوستن موظف بود کلیه کارها مشـتمل بـر مهندسـی و طراحـی کامـل ،از جملـه حفاظـت کـاتودی و مطالعـات
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هیدرولیک ،تهیه کلیه مواد و مصالح و وسایل ،ساختمان ،آزمایش ،راهاندازی و رفع نواقص کـار »...را انجـام دهـد
(بخش اول قرارداد اصفهان ـ ری).
 .01طبق بخش سوم اسناد قرارداد[ ،برنامه] نصب تأسیسات و اجرای کارهای مربوط ،به سـه بخـش تقسـیم
شده بود :بخش الف) طراحی و مهندسی ،بخش ب) تهیه مواد و مصالح وارداتی و بخش ج) نصـب و تهیـه کلیـه
مواد و مصالح دیگر مورد نیاز برای طرح .در فرم موافقتنامه مندرج در بخش سوم ،مبلغ مقطوعی نیز بـرای هزینـه
مقرر و به شرح زیر برحسب نـــوع کارها تفکیک شـــده بود:
بخش الف) ـ 33200310222/ریـال ،بخـش ب) ـ 1201320382/ریــــال و بخـــش ج) ـ4001202220222/
ریال .طبق ماده  8فرم موافقتنامه و ماده 3ــ 11شـرایط عمـومی ،طـرح مـیبایسـت تـا  02مهرمـاه 30[ 3108
اکتبر ]3322تکمیل میشد و به دنبال آن ،یک دوره  30ماهه مراقبـت و نگهـداری قبـل از قبـولی نهـایی وجـود
داشت.
 .00روش پرداخت به هیوستن در مواد 330ـ 322شرایط ویژه که طی اصالحیه شماره  3مورخ  32اسـفندماه
[ 3100نهم مارس  ]3322قرارداد اصالح شده درج گردیده است .در ماده  322شرایط ویژه قیـد شـده اسـت کـه
هیوستن مساعدهای به میزان  02درصد قیمت قرارداد که با ارائه ضمانتنامهای توسط وی تضمین میشد ،دریافـت
و مبلغ ضمانتنامه متناسب با مبالغ تأدیه شده بابت پیشـرفت کـار مسـتهلک گـردد .سـپس هیوسـتن ملـزم بـود
تقاضاهای ماهانهای حاوی میزان پیشرفت کار و مبلغ مورد مطالبه برای کار انجام شده بابت قسمتهای «الف» و
«ج» به مهندس ناظر ،یعنی مودی اینترنشنال (میدل ایست) لیمیتد ،اینک («مودی») تسلیم نماید .پس از تصویب
تقاضا توسط مهندس ناظر باید درخواستها و گواهی پرداختی ،ظرف  32روز بــه شرکت نفت ارسـال مـیشـد و
شرکت نفت نیز طبق مواد 3ـ 322و بـ1ـ0 ،322ـ3ـ 322و 0ـ1ـ 322شرایط ویژه ،موظف بود ظرف  02روز پس
از دریافت این اسناد ویا ظرف  12روز پس از دریافت تقاضا توسط مهندس ناظر ،مبلغ درخواسـتی را بـا کسـر ده
درصد بپردازد.
 .04قرار بود بقیه وجه کاالها و مصالح تهیه شده موضوع بخش «ب» ،به مجرد ارائه اسناد حمل طبـق مـاده
1ـ0ـ 322شرایط ویژه به صورت برداشت تدریجی از اعتبار اسنادی مفتوح توسط شرکت نفت ،به دالر امریکـا بـه
هیوستن پرداخت شود .در ماده  330شرایط ویژه و مناقصه هیوستن قید شـده بـود کـه  82درصـد پرداخـتهـای
موضوع بخشهای «الف» و «ج» به دالر امریکا به «نرخ تبدیل فروش بانک مرکزی در تاریخ پرداخت» و مابقی
به ریال ایران صورت گیرد .در ماده 04ـ 33دستورالعمل به مناقصهگزاران قید شده بود کـه چنانچـه نـرخ تبـدیل
3
نسبت به نرخ رایج در تاریخ مناقصه بیش از یک درصد نوسان داشته باشد ،مبلغ پرداخت تعدیل بشود.
 .01طبق مواد 1ـ3ـ 322و 1ـ1ـ 322شرایط ویژه ،قـرار بـود کسـورات ده درصـد ،در دو قسـط مسـاوی بـه
هیوستن مسترد شود :قسط اول در تاریخ «تحویل کار» یعنی تاریخی که مهندس ناظر طبق ترتیب مقرر در ماده
3ـ 10شرایط عمومی« ،در گواهی تحویل» تصریح میکنـد و قسـط دوم «پـس از تمـام رضـایتبخش دوره رفـع
 .3نرخ تبدیل دالر به ریال در تاریخ مناقصه ،یعنی دوم شهریورماه  04[ 3104اوت  82/30 ]3320ریال بود .خواهان ایـن نـرخ را بـرای
کلیه تبدیالت به کار برده ،بجز مواردی که خالف آن ذکر شده باشد.
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نواقص ،به ترتیب مقرر در ماده 3ـ 11شرایط عمومی قرارداد ویا هنگامی که کلیه نواقص مربـوط  ...در آن زمـان
رفع شده باشد ،هرکدام که مؤخر باشد» .پرداختهای بخش «ب» مشمول کسور ده درصد نبود ،لکـن ضـمانتنامه
صادره توسط هیوستن بابت تضمین  02درصد مساعده میبایست به همان نسـبت کـاهش مـییافـت تـا پـس از
تحویل کلیه مواد و مصالح ،به ده درصد قیمت بخش «ب» برسد .طبق ماده 4ـ0ـ 322شرایط ویـژه ،وجـه ایـن
ضمانتنامه نیز میبایست در دو قسط مساوی به همان ترتیب مقرر در بخشهای «الف» و «ج» مسترد میشد.
 .03ماده 3ـ 14شرایط عمومی مقرر میداشت که مهندس ناظر میتواند با صدور دستورهای تغییر کار حـدود
اولیه کار را گسترش یا تغییر دهد و بر همان اساس ،قیمت قرارداد را تعدیل نماید .پرداخت وجه اینگونه تغییـرات
میبایست به همان ترتیبی که در مورد پرداختهای مربوط به هـر بخـش از قـرارداد اصـفهان ـ ری عمـل شـد،
صورت میگرفت ،یعنی در مورد بخشهای «الف» و «ج» ،با پرداختهای ماهانه پیشرفت کار و در مـورد بخـش
«ب» ،با برداشت از محل اعتبار اسنادی.
 .11طبق ماده  42شرایط ویژه ،به ترتیب اصالح شده در اصالحیه شـماره  3قـرارداد ،هیوسـتن حـق داشـت
عالوه بر دریافت وجه اضافی بابت کار انجام شده طبق دستورهای تغییر کار ،هزینه هرگونه افزایش قیمت مـواد و
مصالح ساختمانی را با تسلیم صورتحساب افزایش هزینه مطالبه نماید .این صورتحسابها باید ظرف  12روز پـس
از تسلیم آنها پرداخت میشد و مشمول کسور ده درصدی بود که به همان ترتیب معمول در مورد پرداخـتهـای
عادی پیشرفت کار مسترد میگردید .در این جا نیز صورتحسابهای افزایش هزینه مواد و مصـالح تمامـاً بـه دالر
امریکا و صورتحسابهای مربوط به کارهای ساختمانی و مکانیکی بـه نسـبت  82درصـد بـه دالر امریکـا و 42
درصد به ریال ایران قابل پرداخت بود.
 .13هیوستن کار این طرح را در اکتبر سال  3320آغاز کرد .در هشتم تیرماه  03[ 3108ژوئن  ]3322شرکت
نفت گواهی پایان کار شماره  3را بابت کلیه کارها ،بجز  32قلم کار جزئی و نصب سیستم حفاظت کاتـدی صـادر
کرد .در  03شهریورماه  02[ 3108سپتامبر  ]3322گواهی جداگانهای ،یعنـی گـواهی پایـان کـار شـماره  0بابـت
سیستم حفاظت کاتدی ،به قید تکمیل  31قلم کار جزئی دیگر ،صادر شد.
 .10به دنبال بازرسیهایی که در تاریخهای  32 ،38و  32مهرماه ( 3102به ترتیب هشتم ،نهم و دهم اکتبـر
 )3322از محل کار به عمل آمد ،در تاریخ  08مهرماه  32[ 3102اکتبـر  ]3322جلسـهای بـا شـرکت نماینـدگان
هیوستن و شرکت نفت برگزار شد و سند دستنوشتهای تحت عنوان «پذیرش نهایی قرارداد شماره 243سی.سـی
خط لوله اصفهان ـ ری ،شرکت نفت» مورخ نهم آذرماه  12[ 3102نوامبر  ]3322تهیه شد .در ایـن سـند ده قلـم
کار که هنوز ناتمام مانده بود ،فهرست شده است.
 .11به علت ناآرامیهای داخلی در جریان انقالب ایران ،هیوستن کارهای ترمیمی قرارداد اصفهان ـ ری را در
اوایل سال  3323به حالت تعلیق درآورد ،لکن بعداً در همان سال به ایران مراجعت کرد و کارها را به اتمام رسـاند.
نمایندگان شرکت نفت مجدداً در اوت  3323از کارگاه بازدید نمودنـد و در دهـم شـهریورماه [ 3102اول سـپتامبر
 ]3323سند دستنوشته دیگری در آن رابطه صادر کردند که در آن چنین آمده است:
کلیه حاضران قبول کردند که نه فقره از نواقص ثبت شده در صورتجلسه مورخ  08مهرمـاه  32[ 3102اکتبـر
 3 ،2 ،8 ،0 ،4 ،1 ،0 ،3( ]3322و  )32به نحوی که رضایت شرکت نفت را تأمین مـیکـرده ،برطـرف گردیـده و
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تعهدات هیوستن تحت ماده ( 11ترمیم نواقص) قرارداد به طور کامل ایفا شده است .لکن قلـم  2مـورد اشـاره در
صورتجلسه منوط و مشروط به مالحظات مالی و قراردادی اداره حقوقی شرکت نفت ،هیأت مدیره شرکت نفـت و
هیوستن میباشد.
سند مزبور توسط نمایندگان شرکت نفت و هیوستن امضا شده است .در همان روز شرکت نفت یـک گـواهی
تحویل نهایی نیز صادر کرد که در آن چنین آمده است:
اقالم ناتمام عبارتند از:
 .3هیوستن باید مفاصاحساب نهایی سازمان بیمههای اجتماعی کارگران را به اداره قراردادهای شـرکت نفـت
ارائه نماید.
 .0هیوستن طرح را به طور نهایی به اتمام رسانده و ضمانتنامه شماره  2/108آزاد خواهد شد.
 .1شرکت نفت طبق نامه شماره  3030400200138خـود مبلـغ ـ 3202220222/ریـال از پرداخـت نهـایی بـه
هیوستن کسر خواهد کرد.
 .4شرکت نفت آزمایش ظرفیت خط لوله را انجام و مبلغ مورد توافق را از مبالغ الزمالتأدیه به هیوسـتن کسـر
خواهد کرد.
 .0هیوستن تکلیف تجهیزاتی را که موقتاً وارد شده ،روشن خواهد کرد.
یادآوری :هر دو طرف توافق کردند قلم  1را به داوری ارجاع نمایند.
 .17هیوستن ادعا میکند که با اینکه آن شرکت کلیه تعهدات خود را از تاریخ رسمیت قرارداد تا اتمام کامـل
کارها به طور کافی ایفا کرده ،معهذا شرکت نفت از پرداخت پارهای از صورتحسـابهـا خـودداری نمـوده ،مبـالغی
منغیرحق از صورتحسابها کسر کرده ،کسورات را مسترد ننموده و در مـواردی دیگر نیز شـرایط قرارداد اصفهان
ـ ری را نقض کـرده است .به ایـن دالیل ،هیوستن مبلغ ـ 104230028/دالر امریکا به صورت خالص (بـا تعـدیل
نقصانی یا اضافی) به شرح زیر از شرکت نفت مطالبه میکند:
 .3مبلغ ـ 240438/دالر امریکا بابت پرداختهای تأدیه نشده مربوط به پیشرفت کار )0 ،مبلغ ـ 3820823/دالر
امریکا بابت وجوهی که منغیرحق از گواهیهای پرداخت تأییـد شـده کسـر گردیـده )1 ،مبلـغ ـ 4320222/دالر
امریکا (منهای مالیات پیمانکار) بابت صورتحسابهای پرداخت نشده افزایش هزینـه )4 ،مبلـغ ـ 302380232/دالر
امریکا (منهای مالیات پیمانکار) بابت صورتحسابهای پرداخت نشده افزایش هزینـه )0 ،مبلـغ ـ 302380232/دالر
امریکا (منهای مالیات پیمانکار) بابت صورتحسابهای پرداخـت نشـده تسـعیر )8 ،مبلـغ ـ 4200122/دالر امریکـا
(منهای مالیات پیمانکار) بابت صورتحسابهای پرداخت نشـده دسـتورهای تغییـر کـار )2 ،مبلـغ ـ 3120234/دالر
امریکا بابت استرداد کسورات ،و  )2مبلغ ـ 0220838/دالر امریکا بابت پرداخت مبلغ الزمالتأدیه مربـوط بـه اعتبـار
اسنادی مصالح تحویلی .جمع کل ناخالص این ارقام به ـ 108830281/دالر امریکا بالغ میشـود .هیوسـتن از ایـن
رقم ،مبلغ ـ 330330/دالر امریکا به صورت خالص بابت آزمایش ظرفیت به بستانکار حساب شرکت نفـت منظـور
نموده و پس از کسر  0/0درصد مالیات متعلقه پیمانکار ،رقم ـ 104230028/دالر امریکا کـه کـل رقـم مـورد ادعـا
است ،به دست میدهد.
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ب) پرداخت تأدیه نشده بابت پیشرفت کار
گواهی پرداخت شماره 03سی

 .11هیوستن مبلغ  240438/11دالر امریکا که حسب ادعا بابت بخش دالری گـواهی پرداخـت شـماره 03سـی
الزمالتأدیه است مطالبه میکند .هیوستن اظهار میدارد که کل مبلغ گواهی پرداخت ـ 300320444/ریال بوده که
شرکت نفت  42درصـد آن ،یعنـی بخـش قابـل پرداخـت بـه ریـال ایـران را تأدیـه نمـوده ،ولـی معـادل دالری
ـ 002020488/ریال بابت  82درصد بقیه قابل پرداخت به دالر امریکـا را تأدیـه نکـرده اسـت .هیوسـتن در تأییـد
ادعایش ،نسخهای از صورتحساب شماره 224ـ 22آر مورخ دوم اسفندماه [ 3108فوریه  ،]3322نسخهای از گواهی
پرداخت شماره 03سی امضـا شـده توسـط نماینـده شـرکت نفـت و نسـخهای از چـک شـرکت نفـت بـه مبلـغ
ـ 102120322/ریال بابت بخش ریالی پرداخت را ارائه نموده است.
 .10شرکت نفت انکار نمیکند که این مبلغ پرداخت نشده ،ولی به استحقاق هیوستن به دریافـت ایـن مبلـغ
ایراد می گیرد .طبق شهادتنامه آقای زاد ،مدیر طرح شرکت نفت («شهادتنامه زاد») طبق ماده 30ـ 02شرایط ویژه
که طبق آن هیوستن ملزم بود پیش از پرداخت نهایی ،مفاصاحساب سازمان بیمههای اجتمـاعی را تسـلیم نمایـد،
کسر وجه از گواهی پرداخت شماره 03سی صحیح بوده است.
 .14ماده 30ـ 02شرایط ویژه ،فیالواقع هیوستن را متعهد میکند که چنـین مفاصاحسـابی را بـرای مطالبـه
پرداخت نهایی ارائه دهد .معذلک شرط مزبور وجود دینی را که حسب اعتراف معوق مانده نفی نمیکنـد .ایـرادی
گرفته نشده که مبلغ کسر شده از گواهی پرداخت شماره 03سی الزمالتأدیه و قابل پرداخت بوده است .عـالوه بـر
این ،پرداخت مزبور گرچه آخرین پرداختی بود که میبایست به عمل میآمد ،لکن کامالً از نوع پرداخت «نهـایی»
نبوده ،بلکه پرداخت بابت پیشرفت کاری بوده که واقعاً انجام شده است .با توجه به این واقعیت کـه شـرکت نفـت
انجام شدن کار را انکار نکرده و در قـرارداد اصـفهان ـ ری نیـز شـرطی بـرای کسـر حقـوق بیمـه اجتمـاعی از
پرداختهای مربوط به پیشرفت کار مقرر نشده ،بنابراین ،هیچ دلیل قراردادی برای کسر این مبالغ توسـط شـرکت
نفت وجود ندارد .لذا دیوان مبلغ ـ 002020488/ریال به نفع هیوستن حکم میدهد.
ج) مبالغ کسر شده از گواهیهای پرداخت

 .11هیوستن همچنین اظهار میدارد که شرکت نفـت بـهنـاحق مبلـغ  3820823/02دالر امریکـا ،یعنـی معـادل
ـ 3203430242/ریال از گواهیهای پرداخت شماره 30سی 02 ،33 ،و 03سی کسر کرده است.
 .13به طور مشخصتر ،هیوستن استدالل میکند که شرکت نفت عالوه بر  32درصد کسورات و  0/0درصد
بابت مالیات پیمانکار که در قرارداد اصفهان ـ ری مقرر شده 1/0 ،درصد از مبلـغ ناخـالص گـواهیهـای پرداخـت
شماره  02 ،33و 03سی را بهناحق کسر کرده است .جمع مبالغی که حسب ادعا بهناحق از این سـه فقـره گـواهی
پرداخت کسر شده ،ـ 302330230/ریال است .هیوستن اظهار میدارد که عالوه بر ایـن کسـورات ،شـرکت نفـت
اشتباهاً مبلغ ـ 203340128/ریال نیز از مبلغ الزمالتأدیه بابت گواهی پرداخت شماره  02بـرای اسـتهالک ادعـایی
یک فقره مساعده نقدی شرکت نفت به هیوستن کسر نموده و مبلغ ـ 302330230/ریال نیز منغیرحق از گـواهی
پرداخت شماره 30سی مـورخ  12مردادمـاه  03[ 3108اوت  ]3322بابـت تصـفیه هزینـههـای متحملـه ادعـایی
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هیوستون ،کسر کرده است.
 .71هیوستن بهعنوان مدرک اظهاراتش ،نسخ گواهیهای پرداخت شماره 30سی 33 ،و  02را کـه نمایـانگر
مبالغ قابل پرداخت و مبالغ کسر شده است ،همراه با نسخهای از نامه مورخ  34آبانماه [ 3108پنجم نوامبر ]3322
شرکت نفت ،تسلیم کرده است .در این نامه شرکت نفت تصدیق نموده اسـت کـه هیوسـتن مـدارک مربـوط بـه
پرداخت مستقیم هزینههای کسر شده از گواهی پرداخت شماره 30سی توسط هیوستن را تسلیم کرده و مـیگویـد
که «در رابطه با کسر این مبلغ ،تعدیل الزم به نفع شما صورت خواهد گرفت» .در مورد مبلغ کسر شده از گواهی
پرداخت شماره  ،02هیوستن درسوگندنامه آقای نیل وایت ،مدیر وقت قراردادهای هیوستن («سوگندنامه وایـت»)،
دریافت چنین مساعدهای را انکار کرده است.
 .73شرکت نفت انکار نمیکند که  1/0درصد از مبالغ ناخالص قابـل پرداخـت بـه هیوسـتن از گـواهیهـای
پرداخت شماره  02 ،33و 03سی کسر شده ،لکن اظهار میدارد که مبالغ کسر شده از این گواهیهـا ،بـه حسـاب
هیوستن به سازمان بیمههای اجتماعی پرداخت شده است .شرکت نفت بهعنوان مدرک این امر ،به یک یادداشت
داخلی مورخ  04بهمنماه  31[ 3180فوریه  ]3324استناد میکند .در مـــورد گواهی پرداخت شماره  ،02شـرکت
نفت درسوگندنامه زاد تصدیق میکند که مبلغ ـ 203340128/ریال اشتباهاً از آن کسر شده و به بسـتانکار حسـاب
هیوستن منظور خواهد شد» .عالوه بر این ،شرکت نفت در سند مزبور قبول کرده اسـت کـه مبلـغ ـ308000002/
ریال از گواهی پرداخت شماره 30سی را بابت بدهی ادعایی [هیوستن] به شرکت سهامی پتروشیمی ایران و ژاپـن
کسر نموده و از آنجا که هیوستن این مبلغ را مستقیماً تصفیه نموده ،لـذا (هیوسـتن) اسـتحقاق دارد معـادل رقـم
مزبور به بستانکار حساب وی منظور میشود .معذلک شرکت نفت معتقد است که مادام که هیوستن مفاصاحسـابی
از سازمان بیمه اجتماعی طبق ماده 30ـ 02شرایط ویژه قرارداد ارائه ننموده ،وی ملزم به استرداد هیچیـک از ایـن
وجوه به هیوستن نیست.
 .70هیوستن ضمن رد این استدالل اظهار میدارد که کلیه پرداختهای الزم را بـه سـازمان بیمـه اجتمـاعی
انجام داده و بهعنوان مدرک ،نامه مورخ  30آبانماه [ 3102سوم نوامبر  ]3323ارسالی بـه شـرکت نفـت را ارائـه
مینماید .در قسمت ذیربط چنین آمده است:
هیوستن رأساً حق بیمه اجتماعی را براساس لیست حقوق کارکنان به سازمان بیمـههـای اجتمـاعی کـارگران
پرداخت کرده است .هیوستن همچنین ضمانتنامهای به میزان  0درصد قیمت (ریالی) قرارداد فراهم نمـوده کـه تـا
صدور مفاصاحساب نهایی از سازمان یادشده نگه داشته خواهد شد.
با این حال ،شرکت نفت اکنون  1/0درصد از مبالغ پرداختی بابت پیشرفت کار کسر میکند .به نظـر مـا ایـن
تضمین «سهگانه» برای شرکت نفت زیاده از حد است و تقاضا میکنیم این کسورات را متوقف نمایید.
باکمال احترام تقاضا میکنیم به اداره قراردادها دستور دهید :الف) این وجوه را به هیوسـتن مسـترد دارد ویـا ب)
ضمن صدور نامهای برای هیوستن ،مبالغ کسر شده تا این تاریخ را مشخص نمایند تـا بتـوانیم در تصـفیه نهـایی
حسابمان باسازمان بیمه اجتماعی ،آن مبلغ را مطالبه کنیم ویا بخواهیم که به حساب بستانکار ما منظور شود.
 .71همانطور که در باال گفته شـد ،شـرکت نفـت تصـدیق مـیکنـد کـه مبلـغ ـ 302430208/ریـال بابـت
گواهیهای پرداخت شماره 30سی و  02به هیوستن قابل پرداخت است .بنا به دالیل مورد بحث در بنـد  12بـاال،
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دیوان داوری این استدالل شرکت نفت را که مبالغ مزبور تـا ارائـه مفاصاحسـاب سـازمان تـأمین اجتمـاعی قابـل
استرداد نیست ،رد میکند .دیوان همچنین بر این نظر است که در قرارداد اصفهان ـ ری هیچ مبنایی بـرای کسـر
 1/0درصد دیگر از گواهیهای پرداخت شماره  02 ،33و 03سی وجود ندارد .در ماده  322شرایط ویژه مبالغی که
حقاً میتوان کسر کرد صراحتاً تعیین شده است .نامه مورخ سوم  30آبـانمـاه [ 3102نـوامبر  ]3323هیوسـتن در
حکم اعتراض هیوستن به این کسورات در همان زمان است .شرکت نفت دلیل و مدرکی ارائه ننموده اسـت کـه
نشان دهد اسناد و مدارک الزم را برای پایاپای کردن این کسورات منغیرحـق از سـازمان بیمـه اجتمـاعی ،بـه
هیوستن ارائه نموده و یا تأیید کند که مبالغ مذکور را خود به سازمان تأمین اجتماعی پرداخته است.
 .77بنابراین ،دیوان بابت این بخش از ادعا مبلغ ـ  3203430242/ریال به نفع هیوستن حکم میدهد.
د) صورتحسابهای پرداخت نشده افزایش هزینه

 .71هیوستن مبلغ  304320222/22دالر امریکا (منهای  0/0درصد مالیات پیمانکار) در رابطه با صورتحسابهای
افزایش هزینهای که طبق (اصالحیه) ماده  42شرایط ویژه به شرکت نفت تسـلیم کـرده و حسـب ادعـا پرداخـت
نشده ،مطالبه میکند .بهویژه هیوستن اظهار میدارد که شرکت نفت بابت صورتحسابهای افزایش هزینه مـواد و
مصالح مبلـغ  0010138/00دالر امریکـا و بابـت صورتحسـابهـای افـزایش هزینـه کارهـای سـاختمانی ،مبلـغ
 480،240/20دالر امریکا و بابت صورتحسابهای افـزایش هزینـه کارهـای مکـانیکی مبلـغ  2220443/42دالر
امریکا پرداخت نکرده است.
یک) صورتحسابهای افزایش هزینه مواد و مصالح

 .70هیوستن اظهار میدارد که شرکت نفت دو فقره صورتحساب افزایش هزینه مواد و مصـالح بـه شـمارههـای
222ـ 22و 243ـ 22را برخالف مفاد ماده «42ب»( 3اصالحی) شرایط ویژه ،پرداخت نکرده اسـت .صورتحسـاب
شماره 222ـ 22بابت لوله و مواد لفافپیچی ( )wrappingاست که ارزش آنهـا بـه ترتیـب  3040231/32دالر
امریکــا و  040132/00دالر امریکــا اســت و در تــاریخ  32ژانویـه  02[ 3322دیمــاه  ]3108صــادر شــده اســت.
صورتحساب شماره 243ـ 22مربوط به تهیه شیرها ( )valvesاست و جمع آن  440084/00دالر امریکـا و تـاریخ
آن هشتم خردادماه 03[ 3102مه  ]3322میباشد .هیوستن در تأیید اظهارات خود ،نسخ صورتحسابهـا را همـراه
با نسخ بارنامهها ،برگهای محاسبات و فهرست صورتحسابها و بستهبندیها ارائه کرده است.
 .74شرکت نفت تصدیق میکند که بابت افزایش هزینه مواد و مصالح ،مبالغی به هیوستن بدهکار است ،لکن
طبق محاسبه وی ،رقم افزایش هزینه  320032/18دالر امریکا است که شامل  220033/23دالر امریکا بابت لولـه
و مواد لفافپیچی و  030228/00دالر امریکا بابت شیرها میباشد .در تأیید این ادعا ،شرکت نفت سوگندنامه آقای
بیگـدلی ،مسـئول کنتـرل محاسـبات تعـدیل شـرکت نفـت ) (escalation controllerرا ارائـه کـرده اسـت
(«سوگندنامه بیگدلی») که جزئیات محاسباتی که شرکت نفت بدان استناد میکند ،در آن تشریح شده است.
 .71ماده 3ـ 42اصالحیه شرایط ویژه ،حاوی فرمول مرضیالطرفینـی بـرای محاسـبه تعـدیل قیمـت مـواد و
مصالح است .طرفین در مورد روش و فرمولی که باید در محاسبه اعمال گردد ،اختالفنظر دارند .هیوسـتن اظهـار
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میدارد که محاسبات وی طبق بخشنامه مورخ اول آبانماه  01[ 3108اکتبر  ]3322صادره توسـط شـرکت نفـت
انجام شده است .در بخشنامه یاد شده ،ذکر گردیده که منظور از آن «روشن کردن اختالفاتی است که بین اسـناد
مناقصه/قرارداد و اصالحیه شماره یک قرارداد وجود دارد» .شرکت نفت اظهار میدارد که اخـتالف در محاسـبات،
ناشـی از عــدم اســتفاده ادعــایی هیوســتن از روش تعــدیل « »invested adjustment methodاســت .در
سوگندنامه بیگدلی ،شرکت نفت استدالل نموده است که هیوستن به تاریخ حمل توجهی نکرده ،صورتحسابهای
نادرست تسلیم کرده و در انجام محاسبات خود ،مرتکب اشتباهاتی در نقل اطالعات شـده اسـت .آقـای بیگـدلی
همچنین اظهار میدارد که هیوستن در محاسبات خود از فرمول نادرستی برای افزایش هزینه استفاده کرده است.
 .73جزء مدارک تسلیمی همراه سوگندنامه بیگدلی ،نامهای است از هیوستن به شرکت نفت ،بـه تـاریخ اول
اردیبهشتماه  03[ 3102آوریل  ]3323که خالصهای تحـت عنـوان «خالصـه صورتحسـابهـا و پرداخـتهـای
موضوع ماده  42تعدیل هزینهها» پیوست آن است .در قسمت ذیربط نامه چنین آمده است:
در چند هفته اخیر ،ما صورتحسابهای هیوستون و محاسبات و پرداختهای شرکت نفـت را کـه قـبالً بابـت
تغییر هزینهها طبق ماده [ ]42شرایط قرارداد انجام گرفته با کارکنان شرکت نفت بررسی کردهایم .بـرای سـهولت
مراجعه ،جزئیات و ریز هزینههای مورد توافق را پیوست نامه کردهایم.
در صورت پیوست نامه مالحظه میفرمایید که شرکت نفت در حال حاضر ،مبالغ زیر را بـه هیوسـتن بـدهکار
است:
 3330223/38دالر
(یک) بابت تعدیل هزینه مصالح
خالصه سابقالذکر حاکی است که رقم مزبور از ارقام زیر تشکیل شده است:
3ـ3ـ بابت خط لوله
000232/32
گواهی شده تا این تاریخ
0ـ3ـ بابت شیرها و غیره
130203/01
گواهی شده تا این تاریخ
 3330223/38دالر
040203/28
1ـ3ـ بابت مواد لفافپیچی
کسر میشود :مبلغ پرداخت شده
ـ2ـ
تا این تاریخ
3330223/38
بقیه طلب هیوستن
 .11تنها اظهارنظر شرکت نفت راجع به این نامه ،مطلبی است از آقای بیگدلی به شرح زیر:
در این مورد ،در صورتی که به این نامه استناد بکنیم ،در مقایسه با ارقام مورد قبول شـرکت نفـت ،مـیتـوان بـه
نتیجه معقولی رسید.
دیوان داوری نتیجه میگیرد که شرکت نفت با ارائه این نامه و خالصه پیوست آن بهعنوان مدرک ،مفاد آن را
قبول کرده است .هیوستن اظهارنظری راجع به این ضمیمه نکرده و نامه و خالصه حساب را بهعنوان مدرک ارائه
ننموده ،گرچه هر دو سند را آقای وایت که در مارس  3323به ایران مراجعت کرده بود ،امضا یا پاراف نموده است.
 .13به نظر دیوان داوری ،نامه و خالصه حساب مذکور در همان زمان تهیه شده و به نحو مطمئن و موجزی
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بیانگر موضع هیوستن در آوریل  3323است و شرکت نفت نیز آن را قبول کرده اسـت .قسـمت مربـوط بـه مـواد
لفافپیچی تقریباً همانند است و اختالف رقم مورد توافق برای شیرها و جـز آن ،کـمتـر از ـ 00222/دالر امریکـا
است .اختالف عمده در رقم مربوط به خط لوله اسـت کـه هیوسـتن بابـت آن  3040231/32دالر امریکـا مطالبـه
میکند؛ لکن در خالصه پیوست ،بابت آن قلم رقم  000232/32دالر امریکا نشان داده شده است .در نامه منضـم
به خالصه محاسبه اشارهای حاکی از آنکه مطالباتی در آن زمان وجود داشته که گـواهی نشـده ویـا در خالصـه
منظور نشده باشد ،وجود ندارد .هر دو صورتحسابی که هیوستن ادعایش را بر آن مبتنی مـیسـازد دارای تـاریخی
مقدم بر نامه و خالصه حساب است و دلیلی وجود ندارد که اگر ارقام مذکور در آن صورتحسابها هنوز الزمالتأدیه
بودند( ،در خالصه حساب) منظور نمیشدند .لذا دیوان به شرح مدلل در خالصه حسـاب ،مبلـغ  3330223/38دالر
امریکا به نفع هیوستن حکم می دهد .بابت مالیات پیمانکار مبلغی کسر نمیشود ،زیرا ایـن قلـم بـه تهیـه مـواد و
مصالح موضوع بخش «ب» مربوط میگردد.
دو) صورتحسابهای افزایش هزینه کارهای ساختمانی

 .10هیوستن همچنین مدعی است که شرکت نفت برخالف مفاد اصالحیه ماده 3ـ0ـ 42شرایط ویـژه ،دو فقـره
صورتحساب افزایش هزینه کارهای ساختمانی به شمارههای 221ـ 23و 224ـ 23هر دو به تاریـــخ  00مردادمـاه
 38[ 3102اوت  ]3323و به ترتیب به مبلغ کل ـ3304020220/ریـال و ـ 3000110234/ریـال را پرداخـت نکـرده
است .صورتحساب شماره 221ـ 23مبین تعدیلهـای مربـوط بـه مـاههـای آوریـل ،اوت و اکتبـر  3322اسـت و
صورتحساب شماره 224ـ 23مربوط به افزایش هزینه ماههای ژانویه و فوریـه  3322مـیباشـد .هیوسـتن اظهـار
میدارد که هر دو صورتحساب را طبق فرمول مندرج در قرارداد اصفهان ـ ری تنظیم کرده است و صورتحسابها
و مدارک مؤید آن را بهعنوان مدرک ادعای خود تسلیم نموده است.
 .11در اینجا نیز شرکت نفت تصدیق میکند که مبلغی به هیوستن بدهکار است ،لکن اظهار میدارد که کل
مبلغ قابل پرداخت توسط شرکت نفت بابت افزایش هزینه کارهای ساختمانی در طول مدت قـرارداد اصـفهان ـ
4
ری 32201210230 ،ریال بوده است .در سوگندنامه بیگدلی ادعا شده است که هیوستن در محاسـبه ایـن ارقـام
فرمول نادرست ) E=PO ( CW1 -1را به جای فرمول ) 5 E=PO ( CW1 -1.05را به کار برده است.
CWO
CWO
 .17دیوان داوری مالحظه مینماید که نامه آوریل  3323و خالصه حساب پیوسـت آن ،بـه افـزایش هزینـه
کارهای ساختمانی نیز اشاره دارد ،در خالصه حساب چنین آمده است(0):
3ـ0ـ کارهای ساختمانی
ـ 32308030208/ریال
کل رقم گواهی شده تا فوریه ،3322
ـ 3300020203/ریال
اضافه میشود :مارس تا اکتبر 3322
 .4این مبلغ به مقدار قابل مالحظهای بیش از مبلغ مورد ادعای هیوستن است .دیوان فرض میکند که مبلغی از این بابت بـه هیوسـتن
پرداخت شده ،لکن نمیتواند مبلغی را که به تصدیق شرکت نفت هنوز قابل پرداخت است ،محاسبه نماید.
 .5این فرمولها به طور کامل در اصالحیه شماره  3قرارداد اصفهان ـ ری توضیح داده شدهاند.
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ـ02203200042/
کسر میشود :کسور محاسبه شده توسط
شرکت نفت

ـ0202220032/ریال
ـ 32202340002/ریال
علیرغم این واقعیت که هر دو صورتحسابی که وجه آنها اکنون مطالبه شده ،به دنبال ارسال خالصه محاسبه
آوریل  3323برای شرکت نفت فرستاده شده و با اینکه کلیه این اسـناد توسـط آقـای وایـت ،مـدیر قراردادهـای
خواهان امضا شده و شمارههای ردیف نامهها فقط چند رقم با یکدیگر فاصله دارند ،معهـذا نـه در هـیچیـک از دو
صورتحساب و نه در دو نامه همراه آنها اشارهای به آن خالصه حساب نشـده ویـا کوششـی بـرای توضـیح ایـن
اختالف به عمل نیامده است .در واقع ،در نامه منضم به صورتحساب شماره 221ـ 23ضمن اشاره به ارسال قبلـی
این محاسبات در دسامبر  ،3322ذکر شده است:
لطفاً توجه فرمایید که ما طی نامه شماره ئی.آر  224مورخ  03آذرمـاه  30[ 3108دسـامبر  ،]3322محاسـبات
مزبور را براساس آخرین شاخصهای منتشره سازمان برنامه و بودجه  ...ارائه نمودیم .معهذا شرکت نفت پرداختی
طبق این مقررات انجام نداده است .لذا احتراماً تقاضا میکنیم نامه شماره ئی.آر  224مـورخ  03آذرمـاه 30[ 3102
دسامبر  ]3322ما را نادیده گرفته و سند حاضر را بهعنوان مدرک وارسـی و پرداخـت ایـن حسـاب کـه موعـد آن
مدتها است سپری شده ،تلقی فرمایید.
 .11دیوان داوری نتیجه میگیرد که در رابطه با صورتحساب شماره 221ـ 23خالصـه حسـاب آوریـل 3323
مبلغ تأدیه نشده بابت کارهای ساختمانی دوره مذکور در صورتحساب را بـه نحـو صـحیحتـر و قابـل اعتمـادتری
منعکس میکند تا خود صورتحساب .گرچه تاریخ صورتحساب مؤخر بر خالصه حساب است ،معهذا با توجه به این
واقعیت که در آن اشاره یا کوششی برای توضیح اختالفات دو سند به عمل نیامده ،در عین حال که هر دو سـند را
یک نفر تهیه کرده و با اینکه شمارههای ردیف آنها فقط چند رقم با یکدیگر فاصله دارند ،اعتبار آن صورتحساب
در معرض تردید قرار میگیرد .لذا دیوان رقم ـ 3300020203/ریال مندرج در خالصه محاسـبه را بـهعنـوان مبلـغ
الزمالتأدیه به هیوستن در رابطه با صورتحساب شماره 221ـ 23میپذیرد.
 .10صورتحساب دوم هیوستن برای افزایش هزینه کارهای ساختمانی ،یعنی صورتحسـاب شـماره 224ــ23
بابت کار انجام شده در ماههای ژانویه و فوریه  3322است که در خالصه حساب آوریل  3323منظور نشده اسـت.
همانطور که در بند  01باال اشاره شد ،شرکت نفت استدالل میکند که هیوستن از فرمول نادرستی در محاسـبات
خود استفاده کرده است .معهذا از محاسبات هیوستن که هر دو طرف آن را بهعنوان مدرک ارائه کردهاند ،روشـن
است که هیوستن در واقع فرمول صحیح ( )CW1-1.05را به کار برده است .در واقع ،این مطلب را شرکت نفـت
در صفحه  1سوگندنامه آقای بیگدلی در آنجایی که نامبرده اظهار داشته است« :که در تأیید ...محاسبات پیمانکار
برای ماههای ...ژانویه و فوریه 3322مطابق با فرمول  ...صورت گرفته است» تصدیق نموده اسـت .شـرکت نفـت
انکار نکرده است که در این دو ماه کار انجام گرفته ،لذا دیوان مبلغ ـ 3000110234/ریـال بابـت آن صورتحسـاب
حکم میدهد.
 .14بدین ترتیب ،کل طلب هیوستن بابت افزایش هزینه کارهای ساختمانی ،طبق خالصه حساب ماه آوریـل
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 3323و صورتحساب شماره 224ـ ،23ـ 0108300424/ریال است ،منهای  0/0درصد مالیات پیمانکار ،یعنی طلـب
هیوستن به طور خالصه ـ 0003300383/ریال است.
سه) صورتحسابهای افزایش هزینه کارهای مکانیکی

 .11باالخره در این بخش از ادعا هیوستن اظهار داشته است که شرکت نفت دو فقره صورتحساب به شمارههای
232ـ 22و 202ـ 22بابت افزایش هزینه کارهای مکانیکی ،به ترتیب به مبلغ ـ 4002080204/ریال و 220220/83
دالر امریکا به عالوه ـ 100000843/ریال را نپرداخته است.
 .13هیوستن بهعنوان مدرک ،نسخهای از صورتحساب شماره 232ـ 22مورخ  03آذرماه  30[ 3108دسـامبر
 ]3322بابت ماههای آوریل ،ژوییه و اوت  3322همراه با نسخهای از نامه منضم به صورتحساب شماره 202ــ،22
مورخ  13تیرماه  00[ 3102ژوییه  ]3322را تسلیم نموده که در آن ذکر شده است کـه صورتحسـاب بـه افـزایش
هزینه ماههای سپتامبر و اکتبر 3322مربوط است .خود صورتحساب شماره 202ـ 22بهعنوان مـدرک ارائـه نشـده
است .عالوه بر این ،هیوستن در تأیید محاسبه مبالغ الزمالتأدیه ،تعدادی مدرک ارائه و اظهار میکند که محاسبات
مزبور طبق فرمول مندرج در اصالحیه ماده 0ـ0ـ 42شرایط ویژه انجام شده است.
 .01شرکت نفت به محاسبات هیوستن و مبلغ مورد ادعا ایراد میگیرد .در شهادتنامه بیگدلی اظهار شده است
که «قیمت تعدیلی مورد» تأیید شرکت نفت برای این قسمت ،بـه ـ 10202380040/ریـال بـالغ مـیشـود .دلیـل
اختالف این اسـت کـه پیمانکـار از شـاخصهـای نادرسـتی در محاسـبه اسـتفاده کـرده اسـت (میـزان اخـتالف
ـ 4202010022/ریال است) .بیگدلی همچنین اظهار میدارد که چون صورتحسابهای هیوستن براساس ماههـای
تقویم میالدی تنظیم شده و شاخصهای قیمت مورد استفاده در محاسبات براساس ماههای تقویم ایرانی است ،لذا
برای هماهنگ ساختن این دو الزم است تعدیالتی صورت گیرد.
 .03در اینجا نیز دیوان داوری مالحظه مینماید که خالصه حساب آوریل  3323شامل قلمی بـرای افـزایش
هزینه کارهای مکانیکی به شرح زیر است:
0ـ0ـ کارهای مکانیکی
[مبلغ به ریال]
ـ 10200010041/ریال
کل رقم گواهی شده تا اوت 3322
ـ 203010233/ریال
اضافه میشود :سپتامبر تا اکتبر 3322
ـ11801280080/
دیوان داوری خاطر نشان میسازد که مبلغ مورد مطالبه بابت صورتحساب شماره 202ـ 22پـس از تسـعیر بـه
ریال به نرخ تبدیل مناقصه (یک دالر امریکا =  82/30ریال) برابر ـ 202210038/ریال است که انـدکی کـمتـر از
رقم مندرج در خالصه حساب آوریل  3323میباشد .دیوان بر این نظر است که گرچه هیوستن صورتحساب مزبور
را تسلیم نکرده ،با این حال ،مکاتبات مربوطه ،مبالغ الزمالتأدیه بابت ماههای سپتامبر و اکتبـر  3322را بـه نحـو
دقیقی منعکس میسازد .لذا دیوان مبلغ  220220/83دالر امریکا به اضافه ـ 100000843/ریال به شـرح منـدرج در
نامه منضم به خالصه حساب به نفع هیوستن حکم میدهد.
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 .00تطبیق مبلغ ـ 4002080204/ریال مـورد ادعــا بابت دوره مشمـــول صورتحساب شماره 32ـ ،22یعنـی
ماههای آوریل ،ژوییه و اوت  ،3322با خالصه حساب آوریل  3323مشکلتر است .در خالصه حساب فقـط ارزش
گواهی شده کارهای مکانیکی برای تمامی دوره قرارداد تا ماه اوت  3322همراه با یک مبلغ مقطوع پرداخت شـده
توسط شرکت نفت بابت کارهای ساختمانی و مکانیکی ،ذکر شده است .ارزش ماهانه کارهای مکانیکی ویا تسهیم
پرداخت مبلغ مقطوع بین کارهای ساختمانی و مکانیکی در خالصه حساب مشخص نشده اسـت .بـرای محاسـبه
مبلغ قابل انتساب به کارهای مکانیکی الزم است محاسبات بیشتری صورت گیرد .در خالصه حساب ،مبلـغ کـل
پرداختهای شرکت نفت به هیوستن بابت هم کارهای ساختمانی و هم کارهای مکانیکی ـ 43204300381/ریـال
ذکر شده که پس از افزودن رقم ـ 0202220032/ریال «کسور شرکت نفت» به شرح منـدرج در خالصـه حسـاب،
کل «بستانکار حساب» شرکت نفت ،بابت مبالغ پرداختی به ـ 03204030001/ریال بالغ میگردد .از این رقم ،مبلغ
6
ـ 32308030208/ریال به کارهای ساختمانی تا فوریه ( 3322بخش 3ـ 0خالصه حساب آوریل  )3323اختصاص
مییابد و رقم ـ 10202380002/ریال بقیه مربوط به کارهای مکانیکی است .در خالصه حساب آوریـل کـالً مبلـغ
ـ 10200010041/ریال بابت مبلغ الزمالتأدیه تا ماه اوت  3322گواهی شده است .باکسر مبلغ تخصیص یافته برای
کارهای مکانیکی که در باال محاسبه شد ،مبلغ ـ 4240238/ریال بهعنوان بقیه مبلغ الزمالتأدیه به هیوسـتن بـرای
این مدت به دست میآید.
 .01همانطور که در بند  03باال گفته شد ،دیوان داوری نظر داده است کـه خالصـه حسـاب آوریـل ،3323
مدرکی است که در همان موقع تهیه شده و مبین موضع هیوستن در آن زمان است .از آنجا که خالصـه حسـاب
مزبور متجاوز از یک سال بعد از صورتحساب شماره 232ـ 22تنظیم شده ،لذا دیوان فقط مبلـغ ـ 4240238/ریـال
که براساس خالصه حساب محاسبه شده ،بابت ادعای موضوع این صورتحساب به نفع هیوستن حکم میدهد.
 .07بنابــرایــن ،دیـــوان کالً مبلـــغ  220220/83دالر امریکا به اضافه ـ 102180802/ریال (ـ100000843/
ریال به اضافه ـ 4240238/ریال) ،منهای  0/0درصد مالیات پیمانکار ،یعنی مبلغ  880324/34دالر امریکا به اضافه
ـ 100130343/ریال بابت افزایش هزینه کارهای مکانیکی به نفع هیوستن حکم میدهد.
 .01بدین ترتیب ،کـل مبلـغ مـورد حکـم بـه نفـع هیوسـتن در رابطـه بـا مطالبـات وی بابـت کلیـه انـواع
صورتحسابهای افزایش هزینه 3200328/32 ،دالر امریکا به اضافه ـ 0002040320/ریال است.
هـ) صورتحسابهای تسعیر

 .00هیوستن مبلغ  3،238،223/22دالر امریکا بابت صورتحسابهای تسعیر ،جمعاً به مبلـغ  103120330/83دالر
امریکا که طبق ماده 04ـ 33دستورالعمل به مناقصهگزاران ( بخش دوم قرارداد اصـفهان ـ ری) بـه شـرکت نفـت
تسلیم نموده ،مطالبه میکند .این صورتحسابها ،به علت نوسانات نرخ تبدیل ریال به دالر که قرار بوده نسبت به
 .6رقم ـ 3300200203/ریال بابت ماههای مارس تا اکتبر  3322در این قلم منظور نشده ،زیرا پرداخت این مبلغ به طور جداگانه در حکم
منظور شده و تهاتر آن در اینجا منجر به محاسبه مضاعف به نفع هیوستن خواهد شد .شق دیگر این است که همین رقم باید بـه مبلغـی
که به «بستانکار حساب» شرکت نفت منظور شده ،افزوده گردد.

حکم شماره 873ـ578ـ8
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 82درصد هریک از پرداختها ،یعنی بخش پرداختی به دالر امریکا در طول مدت طرح اعمال گردد ،صـادر شـده
است .هیوستن همچنین مبلغ  414/42دالر امریکا بابت گواهی پرداخت شـماره  02کـه صورتحسـاب آن بـرای
شرکت نفت ارسال نشده ،مطالبه می نماید .هیوستن تصدیق میکند که کالً مبلـغ  302400402/13دالر امریکـا از
شرکت نفت دریافت کرده ،لکن اظهار مـیداردکـه رقـم  302380222/22دالر بقیـه هنـوز پرداخـت نشـده اسـت.
هیوستن بهعنوان مدرک ،صورتحسابهای مربوط ،برگهای محاسبه و گواهیهای پرداختی را که به طور مـنظم
در طول مدت قرارداد اصفهان ـ ری به شرکت نفت ارسال شده ،ارائه نموده است.
 .04شرکت نفت تصدیق میکند که از این بابت مبلغ  240343/33دالر امریکا به هیوستن بدهکار اسـت و دو
دلیل برای اختالف حساب ارائه میدهد .اوالً از آنجا که قیمت قرارداد به ریال محاسبه شده ،لذا هر مبلغی که بـه
ریال پرداخت شود ،تابع نوسانات نرخ تبدیل نیست .شرکت نفت ادعـا مـیکنـد کـه  3120108/28دالر از ادعـای
هیوستن که متشکل از دو فقره «پرداخت تعدیلی» (یعنــی پرداخت بابت افزایش هزینه) استِ ،یکــی به مبلـــغ
ـ 38300320234/ریــال و دیگــری ـ 08302020301/ریال و «نیز گواهی پرداخـت شـماره 02سـی» بـه میـزان
ـ 2010104/ریال ،به این قبیل پرداختهای ریالی مربوط میشوند .شرکت نفت همچنین در سوگندنامه دیگری از
آقای بیگدلی اظهار میدارد که هیوستن در محاسبات خود رقم  180332/32دالر امریکا منظور نموده کـه حسـب
ادعا ،بعداً بهعنوان رقم پرداختی به بستانکارحساب (شرکت نفت) منظور شده است و ضـمناً تغییـرات نـرخ تبـدیل
معلول تأخیرهای ناشی از رویدادهای انقالب بوده و شرکت نفت به دلیل فورسماژور از هر مسئولیتی در آن رابطه
مبرا است.
 .01ایراد اساسیتر شرکت نفت ،به اختالفنظر در تفسیر ماده 04ـ 33دستورالعمل به مناقصهگـزاران مربـوط
میشود .ماده مزبور مقرر میدارد که« :چنانچه تغییری بیش از یک درصد نسبت بـه نـرخ تبـدیل رایـج در تـاریخ
مناقصه به وجود آید ،آنگاه تعدیل الزم (کاهش یا افزایش) در پرداختهای قراردادی به عمل خواهـد آمـد (رجـوع
شود به صورتجلسه  00مرداد برابر با  31اوت ،پاراگراف ِ.»)00
 .03هیوستن تنظیم صورتحسابها و طرح ادعایش را بر این فرض مبتنی ساخته است کـه عبـارت «تعـدیل
الزم (افزایش یا کاهش)» ناظر بر تمامی نوسانات نرخ رسمی بانک مرکزی نسبت به نرخ رایج در تاریخ مناقصـه
است ،در کلیه مواردی که مجموع این نوسانات از یک در صد تجاوز کند .بالعکس ،شرکت نفت استدالل مـیکنـد
که متن قرارداد فقط هیوستن را مجاز مینماید که مبلغ تعدیل را نسبت به مازاد یک درصد مطالبه کند که بـدین
طریق ،مبلغ الزمالتأدیه به میزان قابل مالحظهای کاهش مییابد .شرکت نفت بهعنوان مدرک ،صورتجلسه مـورد
اشاره در بند 04ـ 33را تسلیم کرده است که در آن صرفاً عبارت عیناً تکرار شـده ،همـراه بـا تقاضـاهای پرداخـت
تعدیل از سایر پیمانکاران که حسب ادعا ،حاکی است که نحوه تفسیر شرکت نفت همان اسـت کـه عمومـاً بـدان
عمل می شده است .نامه مورخ  02آبانماه  33[ 3108نوامبر  ]3322اسنامپروجتی ـ سایپم به شرکت نفت و نامـه
مورخ  02بهمنماه  32[ 3104فوریه  ]3328ام.ک .ندا به شرکت نفت ،در واقـع نشـان مـیدهنـد کـه حـداقل دو
پیمانکار دیگر ماده باال را به همان طریق تفسیر میکردهاند که شرکت نفت ادعا میکند.
 .41در رابطه با اظهارات اولیه شرکت نفت ،دیوان داوری مالحظه میکند که دو مبلـغ اول کـه طبـق اظهـار
تماماً به ریال پرداخت شده ،مربوط اسـت بـه پرداخـتهـای افـزایش هزینـه شـمارههـای  3و 0کـه مـدرک آن
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گواهیهای پرداخت شماره  010و  004است که توسط هیوستن به دیوان ارائه شـده و سـومی مربـوط اسـت بـه
گواهی پرداخت شماره 02سی .این اسناد تأیید میکنند که ارقام مزبور تماماً به ریال پرداخت شدهاند .در اصـالحیه
ماده  42شرایط ویژه مقرر گردیده است که« :پرداخت طبق همان درصد ارزی که در جـدول قیمـت اولیـه بـرای
بخش «ب» درج گردیده ،انجام خواهد شد» .با توجه به فقد هر مدرکی دال بر آنکه هیوستن قبول کرده باشد که
پرداخت ها را تماماً به ریال دریافت کند ،ادعای شرکت نفت مبنی بر اینکه رقم  3120108/28دالر امریکا بایـد از
این بخش از ادعا مستثنا گردد ،رد میشود.
 .43دیوان همچنین ادعای شرکت نفت را مبنی بر اینکه مبلغ  180332/32دالر امریکا پرداخت شـده ،لکـن
هیوستن آن را در محاسبه منظور نکرده ،رد مینماید .خالصه صورتحسابهای تسعیر خواهان حاوی یـک اشـتباه
محاسبه است ،بدین معنا که کل مبلغی که بهعنوان رقم پرداخت شده منظور گردیـده ،رقـم ناخالصـی اسـت کـه
شرکت نفت آن را مجاز دانسته ،حال آنکه اولین پرداخت مشمول کسوری بـه میـزان  0/0درصـد بـوده کـه بـه
پرداخت بعدی اضافه و در آن منظور شده است .ارقام مندرج در «ستون مبلغ پرداخت شده» ،مبین مبالغی است که
هیوستن واقعاً دریافت نموده ،یعنی  302400402/13دالر امریکا .بنابراین ،خالصه حساب تسلیمی خواهان به طـور
صحیح مبین مبلغی است که هنوز بابت این صورتحسابها باید پرداخت شود .بهعالوه ،دیوان این ادعای شـرکت
نفت را که آن شرکت به دلیل فورسماژور از هرگونه مسئولیتی مبرا است ،غیرمستدل دانسته ،رد میکند .شـرکت
نفت مدرکی دال بر اینکه وی به نحوی از انحا از اجرای تعهداتش معذور بوده ،ارائه نکرده است.
 .40دیوان داوری مالحظه میکند که در نامه مورخ هشتم مردادماه 12[ 3102ژوییه  ]3323که هیوسـتن بـه
شرکت نفت یادآوری کرد که وجه دو فقره صورتحساب جمعاً به مبلـغ  3820080/43دالر امریکـا دریافـت نشـده،
آمده است که« :صورتحسابهای قبلی پرداخت شده و احتراماً تقاضا میشود دو صورتحساب حاضر نیـز پرداخـت
گردد تا موضوع فیصله یابد» .این عبارت در وهله اول ظاهراً حکایت از آن دارد کـه فقـط دو صورتحسـاب مـورد
اشاره در آن نامه ،هنوز در آن موقع پرداخت نشده بوده است .لکن شرکت نفت هیچگاه در جریـان ایـن رسـیدگی
اظهار نداشته است که کلیه صورتحسابها را به استثنای دو فقره صورتحساب فوقالذکر پرداخته اسـت .بـالعکس،
شرکت نفت تالش فراوان کرده که دالیل دیگری مبنی بر اینکه مبالغ مزبور الزمالتأدیه نیست ،بـه دیـوان ارائـه
دهد .بهعالوه ،حتی مبلغ مورد تصدیق شرکت نفت ،با مبالغ نشان داده شده در محاسبات آن شرکت بهعنوان رقم
الزمالتأدیه بابت دو فقره صورتحساب مورد اشاره در آن نامه تطبیق نمیکند .از این رو ،دیوان باید مفاد نامه را بـا
توجه به اوضاع و احوال مربوط بررسی نماید تا مفهوم واقعی آن روشن شود .نامه مورخ هشتم مردادماه 12[ 3102
ژوییه  ]3323را آقای وایت از هیوستون ،برای رئیس جدید اداره قراردادها ،یعنی آقای طالعزاده فرستاده ،نه بـرای
آقای میرابوالفتحی مدیر طرح که هیوستن صورتحسابهای قبلیاش را منظماً برای وی ارسال مـیکـرد .صـحیح
است که آخرین صورتحساب تسلیمی هیوستن ،یعنی صورتحساب شماره 288ـ 22مورخ اول فـروردینمـاه 3102
[ 03مارس  ]3323خطاب به آقای طالع زاده بهعنوان مدیر طرح نیز ارسال شده ،لکن با توجه به تغییرات پرسـنلی
مکرر در این دوره ،به نظر دیوان این تفسیر منطقی است که منظور از نامه ،اشاره به روال گذشته بوده و نه اقـرار
هیوستن به اینکه مبلغ دیگری نباید پرداخت شود .قرینه و نشانه دیگری که خود طرفین ،نامه را اقـرار بـه ایـن
امر تلقی نمیکردند ،این است که نسخهای از نامه برای آقای زاد ارسال شده است .قسـمت اعظـم دفـاع شـرکت
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نفت در برابر این بخش از ادعا ،مبتنی بر شهادتنامهها و محاسبات خود آقای زاد است و دیوان قبول این مطلب را
دشوار مییابد که چنانچه آقای زاد نامه را بهعنوان اقرار هیوستن بـه دریافـت وجـه در تـاریخ صـدور نامـه تلقـی
میکرد ،این مطلب را در دفاع از شرکت نفت مطرح نمیساخت .دیوان از این سکوت چنین استنباط میکند که هر
دو طرف تصدیق کردهاند که در واقع فقط بخشی از صورتحسابهای قبلی پرداخت شده است.
 .41در رابطه با اختالف مربوط به اجرای صحیح ماده 04ـ ،33دیوان داوری مالحظه مینماید که تفسیر هـر
دو طرف از عبارت ذیربط ،منطقی به نظر میآید .چه در عبارت مزبور و چه در هر قسمت از قرارداد اصفهان ـ ری،
مطلبی حاکی از قصد طرفین وجود ندارد .شرکت نفت مدرکی ارائه نکرده است که نشان دهد این مطلب هیچگـاه
مستقیماً با هیوستن مورد مذاکره واقع شده ویا اینکه آن شرکت غیر از عدم پرداخـت کـل مبلـغ ،اعتراضـی بـه
صورتحسابهای هیوستن هنگام ارائه آنها کرده باشد .به نظر میرسد که شرکت نفت در اکتبر  3328و آوریل و
مه  ،3322سه فقره پرداخت بابت این صورتحسابها به هیوستن انجام داد که هیچیک از آنها مستقیماً به مبـالغ
صورتحساب شده مربوط نمیشود .هیچ توضیحی راجع به مبالغ کسر شده داده نشد و صورتحسابهای بعدی نیز
هیچگاه پرداخت نشدند.
گرچه جای تعجب است که هیوستن در صورتحسابهای بعدی خود اشارهای بـه مانـده پرداخـت نشـده ویـا
اعتراضی به کسری پرداختها نکرده ،لکن این ترک فعل نافی این فرض نیست که کل مبلغ صورتحسابها هنوز
قابل پرداخت است .دیوان طبق رویه خود کراراً نظر داده است که چنانچه در هنگام دریافـت صورتحسـابهـا یـا
اسناد پرداخت تسلیمی در طول مدت قرارداد اعتراضی بدانها نشــده باشد ،آن صورتحسابها یـا اسـناد پرداخـت
صحیح تلقی میشوند (رجوع شود به :حکم شماره328ـ000ـ 1مورخ ششم اردیبهشتماه  08[ 3184آوریل ]3320
صادره در پرونده دیک آو دلهور اینک .و شرکت عمران و نوسـازی تهـران کـه در 8 Iran-U.S. C.T.R. 144
چاپ شده است و نیز حکم شماره 340ـ10ـ 1مـورخ  30مردادمـاه [ 3181ششـم اوت  ]3324صـادره در آر.جـی.
رینولدز توباکو کامپنی و جمهوری اسالمی ایران کـه در  7 Iran – U.S. C.T.R 181چـاپ شـده اسـت).
شرکت نفت اکنون نمی تواند به تفسیری از متن قرارداد مورد بحث در بـاال اسـتناد نمایـد کـه در زمـان خـود بـا
هیوستن حتی آن را مطرح نکرده است .بنابراین ،نظر دیوان این است که شرکت نفت نتوانسته ایـن امـاره را کـه
مبالغ صورتحساب شده حقاً الزمالتأدیه و قابل پرداخت هستند رد کند .دیوان همچنین نتیجه میگیرد که هیوستن
به نحو متقاعدکنندهای برای دیوان اثبات نکرده است که مبلغ  414/42دالر امریکا که صورتحساب آن در همـان
زمان برای شرکت نفت ارسال نشده ،حقاً قابل پرداخت و الزمالتأدیه است و لذا آن مبلـغ بـه نفـع وی حکـم داده
نمی شود .بنابراین ،دیوان مبلغ  302380223/22دالر امریکا ،منهای  414/42دالر امریکـا کـه صورتحسـاب آن در
همان وقت ارسال نشده ،یعنی مبلـغ  302380400/00دالر امریکـا ،منهـای  0/0درصـد مالیـات پیمانکـار ،یعنـی
 302180302/32دالر امریکا به طور خالص به نفع هیوستن حکم میدهد.
و) صورتحسابهای دستور تغییر کار

 .47هیوستن اظهار میدارد که شرکت نفت در مه  3322برای راه انداختن خـط لولـه اصـفهان ــ ری در جهـت
مخالف مسیری که بدواً طرحریزی شده بود ،از هیوستن کمک خواست .این امر مستلزم تغییراتـی در خـط لولـه و
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کنارگذر ( )by-passو کارهای دیگر مربوط بدان بود که هیوستن طبق دستورهای تغییرکار شـماره  0و  1انجـام
داد و حقالزحمه آنها را طبق گواهی پرداخت شماره 03سی از شرکت نفت دریافت کرد.
 .41هیوستن ادعا مینماید که در رابطه با این کار ،شرکت نفت همچنین از هیوستن خواست که برای اسکان
مهندسان و پرسنل مأمور شرکت نفت کمپ خود را در میمه به مدتی طوالنیتر نگاه دارد و تجهیـزات و مصـالح
اضافی تهیه نماید که پارهای از آنها قرار بود به هیوستن عودت داده شود و بعضی نیز به صورت منضمات دائمی
باقی بماند و شـرکت نفـت سـه فقـره صورتحسـاب دسـتور تغییـر کـار را کـه کـالً بـه ـ 4000223/دالر امریکـا
( 4200122/00دالر امریکا منهای مالیات پیمانکار) بالغ میشود ،پرداخت نکرده است .اولین صورتحساب به شماره
230ـ«22الف» به تاریخ  32آذرماه [ 3108نهم دسامبر  ]3322و به مبلغ ـ 0100280222/ریال ،مربـوط اسـت بـه
نگهداری کمپ میمه برای اسکان مهندسان و کارکنان شرکت نفت است .هیوستن همچنین صورتحساب (بـدون
شماره) دیگری به تاریخ  01دیماه  31[ 3108ژانویه  ]3322به مبلغ ـ 303230222/ریال بابت نگهداری کمپ تـا
 01آذرماه 34[ 3108دسامبر  ]3322تسلیم کرده است .صورتحساب سوم به شماره 228ــ 22ایضـاً بـه تـاریخ 01
دیماه  31[ 3108ژانویه  ]3322و به مبلغ ـ 303180022/ریا ل است و به مصالحی مربوط میشود که به تقاضای
شرکت نفت به شرکت مذکور تحویل شده است .هیوستن همچنین قیمت اقالمی را که وی تهیه کرده ،ولی قـرار
بوده پس از تکمیل طرح به وی مسترد شود ،مطالبه میکند .هیوستن اظهـار مـیدارد کـه پـارهای از ایـن اقـالم
هیچگاه به وی مسترد نشد و از این بابت مبلغ ـ 380202/دالر امریکا مطالبه مینماید .بنـابراین ،کـل مبلـغ مـورد
مطالبه هیوستن در رابطه با کمپ ـ 0003220222/ریال و ـ 303180022/ریال ،بـه اضـافه ـ 380202/دالر امریکـا
بابت مصالح است.
 .40هیوستن بهعنوان مدرک دیگر ادعایش ،دو نامـه از شـرکت نفـت بـه تـاریخهـای  02اردیبهشـت و 13
مردادماه  [ 3108به ترتیب  32مه و  00اوت  ]3322تسلیم کرده که در هر دو از هیوستن خواسته شده اسـت کـه
کارها را شروع کند و پرداخت به نرخهای قرارداد را تضمین کرده است .نامه مورخ  30آبانماه [ 3108ششم نوامبر
 ]3322شرکت نفت که طی آن از هیوستن خواسته شده است که هزینه نگهداری کمپ میمه را به شـرکت نفـت
اطالع دهد و پاسخ هیوستن به آن شرکت که طی آن نرخ روزانه ـ 00222/دالر امریکا اعالم شده نیز بـهعنـوان
مدرک ارائه گردیده است .در رابطه با ادعای مربوط به مصالح تحویلی ،هیوستن نامهای به تـاریخ  30شـهریورماه
[ 3108ششم سپتامبر  ]3322همراه با ضمیمهای حاوی ارزش اقالم تحویلی و نیز نامه منضــم بـه صورتحسـاب
شماره 228ـ 22و فهرست اقالم تحویلی ضمیمه آن را که به تأیید «مودی» رسیده ،تسلیم کرده است.
 .44شرکت نفت انکار میکند که مبالغ مورد ادعای هیوستن را بدهکار اسـت .در شـهادتنامه زاد گفتـه شـده
است که هیوستن موافقت کرد مبلغ ـ 000322/ریال از هزینههای مربوط به کارگر و تجهیزاتش کسر کنـد ،یعنـی
همان مبلغی که اکنون بابت هزینههای کمپ مطالبه میشود .نسخهای از دستور تغییـر کـار شـماره  1مـورخ دوم
اسفندماه  03[ 3108فوریه  ]3322و خالصه کارها و صورتحسابهای صادره مربوط ،پیوست سوگندنامه زاد است.
در دستور تغییر کار شماره  1که به مهر «دریافت شد» هیوستن ممهور است ،قید شده است که مبلغ مورد مطالبـه
هیوستن ـ 1802880328/ریــال است و همچنین حاوی این عبارت است که «به دنبـال توافـق در مـورد تقلیـل
مبلغ ،این رقم به ـ 3308230328/ریال کاهش داده شد».
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 .41آقای زاد در شهادتنامه دوم خود اظهار میدارد که شرکت نفت فقط مبلـغ ـ 00244/ریـال بابـت مصـالح
تحویلی به هیوستن بدهکار است و رقم  380828/40دالر امریکا مندرج در صورتحساب شماره 228ــ( 22کـه بـه
ریال ذکر شده) ،قبالً با منظور کردن آن در دستور تغییر کار شماره  ،1پرداخت شده است .شرکت نفـت در تأییـد
برآورد خود از مصالح ،فهرست بدون امضا و فاقد تاریخی تحت عنوان «مصالح مورد مطالبه هیوستن کـه در خـط
لوله جای گذارده شده» ،تسلیم نموده که در آن ،قیمت آن اقالم ـ 002440222/ریال ارزیابی شده است.
 .43دیوان داوری بر این نظر است که دستور تغییرکار شماره  1دقیقاً مبین توافـق طـرفین اسـت ،مبنـی بـر
اینکه مبلغ پرداختی به هیوستن بابت نگهداری کمپ ،به میزانی که اکنون مورد ادعا است کاسته شود .از آنجـا
که هر دو صورتحساب مورد استناد هیوستن ،مشخصاً در خالصه پیوسـت دسـتور تغییـر کـار شـماره  1ذکـر و در
محاسبه اولیه آن منظور شده است ،لذا دیوان ادعای مربوط به هزینههای کمپ را رد میکند.
 .11دیوان همچنین معتقد است که صورتحساب شماره 228ـ ،22در دستور تغییر کار شماره  1منظـور شـده
است .گرچه در خالصه پیوست دستور تغییر کار ،این صورتحساب با ذکر شماره مورد اشاره واقع نشده ،با این حال،
به نامه شماره ئی.آر  230مورخ  01دیماه  31[ 3108ژانویه  ]3322منضم به آن مشخصاً اشـاره گردیـده و مبلـغ
ـ 303180022/ریال به عنوان بخشی از مبلغ تقلیل یافتهای که بابت دسـتور تغییـر کـار شـماره  1پرداخـت شـده،
پذیرفته گردیده است و لذا این بخش از ادعا نیز رد میشود.
 .13در رابطه با اقالمی که حسب ادعا مسترد نشدهاند ،دیوان داوری خاطرنشان میسازد که طبـق تصـدیق
شرکت نفت ،این اقالم حداقل ـ 002440222/ریال ارزش دارند .دیوان همچنین مالحظه میکند که فهرستهـای
اقالم تسلیمی طرفین عیناً شبیه یکدیگرنـد ،بـا ایـن تفـاوت کـه فقـط دو دسـتگاه از پـنج دسـتگاه فشارسـنجی
( )pressure gaugeکه حسب ادعا تحویل شدهاند ،در فهرست شرکت نفت منظور گردیدهانـد .نامـه مـورخ 13
مردادماه  00[ 3108اوت  ]3322شرکت نفت حاکی است که هیوستن قیمت این اقالم را «به قیمت تمام شده بـه
اضافه  00درصد» دریافت خواهد کرد .از آنجا که ارزیابی هیوستن از ایـن اقـالم بـر نامـه مـورخ  30شـهریورماه
[ 3108ششم سپتامبر  ]3322آن شرکت مبتنی است ،لذا دیوان نامه مزبور را بهعنوان مدرک مقارن و مبین ارزش
«قیمت تمام شده به عالوه سود» که در آن زمان مورد اعتراض شرکت نفت واقع نشده ،میپـذیرد .بـا توجـه بـه
اینکه فهرست مصالح مورد تأیید «مودی» حاکی است که پنج دستگاه فشارسنج تحویل گردیده و شـرکت نفـت
نیز مدرکی در مورد استرداد آنها تسلیم نکرده است ،لذا دیوان کل مبلغ مورد ادعـا بابـت ایـن اقـالم را بـه نفـع
هیوستن حکم میدهد .بنابراین ،دیوان مبلغ ـ 380202/دالر امریکا بابت صورتحسابهای دستور تغییر کار به نفـع
هیوستن در حکم منظور میکند .نظر به اینکه رقم مزبور به تهیه مصالح موضوع بخش «ب» قرارداد اصـفهان –
ری مربوط میشود ،لذا لزومی به کسر هیچ رقمی بابت مالیات پیمانکار نیست.
ز) استرداد کسورات

 .10هیوستن استرداد مبلغ  3120234/33دالر امریکا بابت مبالغی که از پرداختهای مربوط به پیشرفت کار کسر
شده و حسب ادعا پس از صدور گواهی پایان کار و گواهی تحویل نهایی ،توسط شرکت نفت مسترد نشـده اسـت،
مطالبه میکند .هیوستن اظهار میدارد که شرکت نفت کالً ـ 43003030300/ریال از پرداختها کسـر ،ولـی فقـط
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ـــ 42104830212/ریـال آن را آزاد کـرده و لــذا بقیـه مبــالغ مســترد نشــده ،ـ 304820322/ریـال ،یعنـی معــادل
 3120234/33دالر امریکا است.
 .11هیوستن در تأیید اظهارات خود گواهیهای پرداخت شماره  2آ03 ،سی و یک بـی را کـه یکایـک مبـالغ
کسر شده برای هر بخش از قرارداد اصفهان ـ ری را نشان میدهند و نیز گـواهی پرداخـت شـماره  2331را کـه
مبین مبلغ مسترد شده توسط شرکت نفت است ،تسلیم کرده است.
 .17شرکت نفت تصدیق میکند که وی مبلغ مورد مطالبه هیوستن را نگه داشته ،لکن اظهار میدارد کـه بـه
دلیل قصور هیوستن در پرداخت سهمیه حق بیمه و تسلیم مفاصاحساب از سازمان بیمههای اجتمـاعی و آمـوزش
کارگران که در ماده 30ـ 02شرایط ویژه مقرر شده ،حق داشته چنین کند.
 .11شرایط قراردادی مربوط به استرداد مبالغ کسر شده در بندهای 1ـ3ـ4 ،322ـ0ــ 322و 1ــ1ــ 322درج
گردیده است .هیچیک از این شرایط تسلیم مفاصاحساب از سازمان بیمههـای اجتمـاعی را شـرط قبلـی پرداخـت
ندانسته ،بلکه صراحتاً قید میکند که مبلغ کسر شده با اجرای شرایط قراردادی مسترد «خواهد» شد .بحثی نیست
که الزامات ماده  322رعایت شده است .تعهد تسلیم این گواهیها در مواد 30ـ 02و  330شرایط ویژه وضع شـده
است .در هر دو این مواد قید گردیده است که «قبل از ارائه این گواهیها ،پرداخت نهایی [به شـرکت هیوسـتن]
انجام نخواهد شد».
 .10دیوان مالحظه میکند که اختالفی در این نیست که هیوستن کار را انجام داده و مستحق دریافـت وجـه
آن است .همین طور ،ادعا نیز نشده که هیوستن گواهیهای مورد نیاز را تقاضـا یـا تحصـیل کـرده باشـد ،گرچـه
همانطور که در بند  40باال بحث شد ،شرکت یادشده اظهار میدارد که حق بیمه الزم را پرداخت کرده است.
 .14دیوان داوری بر این نظر است که هیوستن از دهم شهریورماه [ 3102اول سپتامبر  ]3323یعنی از تـاریخ
گواهی تحویل نهایی استحقاق دریافت این وجوه را داشته است .گرچه در گو اهی تحویل نهایی نیز به لزوم تسلیم
مفاصاحساب اشاره شده ،معهذا این الزام به نحوه انجام پرداخت نهایی مربوط میشود و تأثیری بر حـق هیوسـتن
نسبت به این مبلغ نمیگذارد .گرچه هیوستن در این زمان در ایران حضور داشت و مشـغول اجـرای قراردادهـای
دیگری بـود و مـی توانسـت پـس از دهـم شـهریورماه [ 3102اول سـپتامبر  ]3323اقـدام بـه درخواسـت چنـین
مفاصاحسابی بنماید ،معهذا این مطلب مورد اذعان است که اوضاع ایران پس از  31آبانماه  3102تـا  03دیمـاه
[ 3103چهارم نوامبر  3323تا  33ژانویه  ]3323طوری بود که به علت پیامدهای تصرف سفارت امریکا در تهـران
و قطع مناسبات بین دو کشور ،احتمال نمی رفت که یک شرکت امریکایی بتواند از همکاری الزم مؤسسات دولتی
جهت دریافت مفاصاحساب برخوردار باشد .در چنین اوضاع و احـوالی کـه خـارج از کنتـرل هیوسـتن بـوده ،عـدم
تحصیل مفاصاحساب نمی تواند تخلف ویا مانعی در پرداخت مبلغ مورد بحث محسـوب شـود (رجـوع شـود بـــه:
حکــم شمـــاره 0ـ43/02ـ 318مــورخ هشتـــم تیرمـــاه  03[ 3181ژوئــــن  ]3324صـــادره در پرونـــده
گولـــد مارکتینگ اینـــک .و وزارت دفــاع کــه در  6 Iran-U.S. C.T.R. 272چاپ شده است) .بنـابراین،
هیوستن از  31آبانماه [ 3102چهارم نوامبر  ]3323از الزام تحصیل چنین گواهیهایی معذور و معاف بوده اسـت.
عالوه بر این ،هیوستن به نحو متقاعدکنندهای برای دیوان مدلل ساخته است که در طول مدت قرارداد اصـفهان ـ
ری سهمیه بیمه اجتماعی خود را پرداخته (رجوع شود به :بند  40باال) و لذا کوشیده است که تعهدات اصلی خود را
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در قبال سازمان بیمه اجتماعی ایفا نماید .از این رو ،دیوان بر این نظر است که هیوستن استحقاق دارد بقیه قیمت
قراردادی کاری را که به نحو مقرر انجام داده ،دریافت کند .هیوستن تقاضا دارد کل مبلغ ناخالصی که شرکت نفت
نگه داشته ،مسترد شود؛ لکن ماده  330شرایط ویژه شرکت نفت را مجاز نموده است که از «کلیه مبـالغ پرداختـی
به پیمانکار»  0/0درصد بابت مالیات پیمانکار کسر نماید .هنگامی که شرکت نفـت اولـین بخـش از کسـورات را
طبق گواهی پرداخت شماره  2331به هیوستن مستــــرد کـرد ،مالیـات پیمانکـــار را از مبلـغ پرداختـــی کسـر
نمــود .بنابرایــن ،دیوان مبلغ ـ 203130222/ریال به طور خالص ،یعنی ـ 304820322/ریـال منهـای  0/0درصـد
مالیات پیمانکار به نفع هیوستن حکم میدهد.
ح) اعتبار اسنادی مصالح

 .11باالخره هیوستن مبلغ  0220383/43دالر امریکا که حسب ادعا طبق اعتبار اسـنادی مفتوحـه شـرکت نفـت
برای تضمین پرداخت  22درصد هزینه مصالح تحویلی بـه هیوسـتن بابـت بخـش «ب» قـرارداد اصـفهان ـ ری
الزمالتأدیه است ،مطالبه مینماید .هیوستن اظهار میدارد که کل مبلـغ اعتبـار اسـنادی مفتوحـه1002110800/18
دالر امریکا بوده ،لکن فقط  1402000302/30دالر آن طبق شرایط اعتبار برداشت شده است .نامبرده میگوید که
 8380022/43دالر باقیمانده باید بهعنوان بخشی از مابهازای مورد توافق برای کار انجام شده به وی مسترد شـود.
هیوستن در تأیید این اظهار جدولی از مبالغ دریافتی بابت اعتبار اسنادی تسلیم نموده اسـت .خـود مـدرک اعتبـار
اسنادی به دیوان ارائه نشده است.
 .13شرکت نفت به این بخش از ادعا ایراد گرفته ،استدالل مـیکنـد کـه در صـورت صـدور چنـین حکمـی،
هیوستن بالجهت دارا خواهد شد .شرکت نفت اظهار میدارد که طبق مـاده 3ــ0ــ 322شـرایط ویـژه ،هیوسـتن
می توانست با ارائه اسناد حمل مربوطه ،از محل اعتبار اسنادی برداشت کند .این واقعیت که اعتبار اسنادی به طـور
کامل مستهلک نشده ،صرفاً حاکی از آن است که هیوستن تعهدات خود بابت قسمت «ب» را با هزینهای کمتر از
آنچه بدواً پیشبینی شده بود انجام داده ،یعنی در واقع مواد و مصالح ارسالی توسط وی کمتر از کـل ارزش اعتبـار
اسنادی بوده است.
 .31دیوان داوری مالحظه مینماید که برداشت تدریجی از محل اعتبار اسنادی کامالً در اختیار هیوستن بوده
است .این واقعیت که کل مبلغ اعتبار اسنادی برداشت نشده ،صرفاً مبین آن است که هیوسـتن مـواد و مصـالحی
برابر کل ارزش اعتبار اسنادی ارسال نکرده است .این امر ممکن است به یکی از دو دلیل زیر باشد:
یا هنوز اقالمی هست که باید ارسال شود و یا اینکه هیوستن توانسته تمامی اقالم مورد نیاز را بـه هزینـهای
کمتر از آنچه بدواً پیشبینی شده بود ،تهیه کند.
 .33به نظر دیوان داوری این مفهوم در متن عبارت ماده 0ـ 322شرایط ویژه مسـتتر اسـت کـه بهـای کلـی
قرارداد میبایست مطابق با ارزش مواد و مصالحی که واقعاً تحویل میشوند ،تعدیل گردد .این واقعیت روشـن کـه
هزینه نهایی مواد و مصالح در تاریخ مناقصه نمی توانسته معلوم باشد ،مؤید این مفهوم تلویحی اسـت (اصـالحیه).
ماده 3ـ 42شرایط ویژه ،مکانیسم دقیقی برای تعدیل قیمت مواد و وسایل وارداتی موضوع بخش «ب» ،در مواقعی
که هزینه واقعی در کشور مبدأ افزایش مییابد ،مقرر داشته است .در واقع ،چنین تعدیلی بخشی از ادعای هیوستن
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را تشکیل میدهد (رجوع شود به :بندهای 03ـ 48باال) .لذا این استنباط نیز منطقی مینماید که بهای کلی بخش
«ب» قرارداد نیز میتواند در صورتی که هزینههای واقعی کمتر از برآورد اولیه باشد ،به نفع شـرکت نفـت تعـدیل
یابد .در ماده  322شرایط ویژه ،ویا در خود اعتبار اسنادی تا آنجا که دیوان اطالع دارد ،مکانیسمی کـه طبـق آن
بتوان مابقی مبلغ را آزاد کرد ،وجود ندارد .خود بانک فقط در قبال ارائه اسناد حمل میتواند پرداختی صورت دهد و
لذا دیوان این بخش از ادعا را رد میکند.
ط) ادعاهای متقابل شرکت نفت
یک) نقص در سیستم حفاظت کاتدی

 .30شرکت نفت ادعای متقابلی به میزان ـ 3202220222/ریال بابت هزینه طراحی مجدد و نصب ادعایی سیستم
حفاظت کاتدی که طبق قرارداد اصفهان ـ ری توسط هیوستن تهیه و نصب گردیده ،طرح کـرده اسـت .هیوسـتن
بدواً این سیستم را با پیشبینی تعبیه یک دستگاه موتور دیزل در هر ایستگاه حفاظت طراحی کـرده بـود .قبـل از
صدور گواهی تحویل نهایی ،شرکت نفت به هیوستن اطالع داد که یک دستگاه موتور ثانوی احتیـاطی نیـز مـورد
نیاز خواهد بود .شرکت نفت در هر ایستگاه حفاظت یک دستگاه موتور دیگر نصب کرد ،لکن در شهادتنامه زاد ادعا
نموده است که پس از نصب موتور دوم ،فضای کافی برای مواظبت و نگهداری دسـتگاههـا وجـود نداشـت و لـذا
شرکت نفت مجبور شد اتاقکها را به هزینه تقریبی ـ 3202220222/ریال توسعه دهد.
 .31شرکت نفت ادعای خسارت خود را بر این واقعیت که قرارداد اصفهان ـ ری طرحی بود که میبایست به
صورت آماده بهرهبرداری ( )turnkeyتحویل میشد و نیز بر ماده  2شرایط ویژه استوار میسـازد کـه در آن قیـد
شده است« :پیمانکار مسئول هرگونه مغایرت ،اشتباه یا اهمال در طرحها و نقشهها و سایر مشخصـاتی اسـت کـه
توسط وی تهیه میشود ،خواه این نقشهها و مشخصات به تصویب مهندس ناظر رسیده باشد یا نرسیده باشد.»...
شرکت نفت اظهار میدارد که عدم پیشبینی نیاز به دو دستگاه موتور ،خود نقض استانداردهای بـینالمللـی بـوده
است و لذا آن شرکت حق دارد هزینههای اضافی را که جهت توسعه اتاقـکهـا و ایجـاد فضـای کـافی بـرای دو
دستگاه موتور متحمل شده است پس بگیرد .شرکت نفت در تأیید موضع خـود ،از جملـه اسـناد و مطالـب زیـر را
تسیلم داشته است:
یک فقـــره یادداشت داخلی به تاریخ  02تیرماه 32[ 3102ژوییه  ]3323کـــه در آن مبلـغ ــ3202220222/
ریال برای کار مورد بحث تقاضا شده ،اظهارنظر اداره امور حقوقی شرکت نفت به تاریخ  32بهمنماه [ 3182ششم
فوریه  ]3322مبنی بر اینکه هیوستن بایـد هزینـههـای تـرمیم و رفـع نـواقص را تقبـل کنـد و نامـه مـورخ 33
اردیبهشتماه [ 3103اول مه  ]3322ارسالی به هیوستن مبنی بر اینکـه مبلـغ ـ 3202220222/ریـال از پرداخـت
نهایی کسر خواهد شد .این همان نامهای است که در بند  1گواهی تحویل نهایی مورد اشاره واقع شده است.
 .37هیوستن تصدیق میکند که موضوع مزبور مورد اختالف طرفین بوده ،لکن اظهـار مـیدارد کـه طراحـی
سیستم صحیح بوده و بهعنوان دلیل رضایت شرکت نفت از سیستم در آن زمان ،بـه صـدور گـواهی پایـان کـار
شماره  0در  03شهریورماه  02[ 3108سپتامبر  ]3322در مورد سیستم حفاظت کاتدی استناد میکند.
 .31دیوان داوری مالحظه مینماید که گرچه در گواهی پایان کار شماره  ،0اشارهای به این اخـتالف نشـده،
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معهذا این موضوع در گواهی تحویل نهایی صادره در دهم شهریورماه [ 3102اول سپتامبر  ]3323بـهعنـوان یـک
قلم ناتمام منظور شده است .در گواهی اخیر ذکر شده است که« :هر دو طرف موافقت کردند (این) موضوع را ...به
داوری ارجاع نمایند» .معذلک اختالف نه به داوری ارجاع و نه به هیچ طریق دیگری حل شد .بهعالوه ،در ضمیمه
گواهی پایان کار شماره  ،0فقط به «دستگاههای ژنراتور حفاظت کاتودی» اشاره شده است .طبق شـرایط قـرارداد
اصفهان ـ ری ،هیوستن مسئول طراحی سیستم حفاظت کاتودی و همچنین نصب آن بود .گرچه در بخش هشـت
ـ دو مشخصات قرارداد ضوابط آزمایشی ویژهای برای سیستم حفاظت کاتودی تعیین شـده ،معهـذا طراحـی کلـی
سیستم به پیمانکار واگذار شده که موظف است برای تهیه طرح سیستم «یک نفر مشاور حفاظـت کـاتودی مـورد
تأیید» استخدام کند .همانطور که شرکت نفت اظهار داشته ،ماده  2شـرایط عمـومی هیوسـتن را بابـت هرگونـه
نقص یا اهمال در طرح مسئول شناخته است ،اعم از اینکه نمایندگان شرکت نفت نقشههـا را تصـویب کننـد یـا
نکنند .در بند فرعی  3ماده  10شرایط عمومی تحت عنوان «تحویل کار» آمده است که «صدور گـواهی تحویـل
به منزله تصدیق این مطلب نخواهد بود که کارها از هر لحا تکمیل شده است» .مـاده 0ــ 11شـرایط عمـومی،
تحت عنوان نواقص مقرر میدارد که پیمانکار در طول دوره مواظبت و نگهداری ...مسئول خواهد بود که هرگونـه
معایب ناشی از نقص در طراحی را در اسرع وقت ممکن رفع نماید .در ماده 2ـ 11آمده اسـت کـه «بـه اسـتثنای
آنچه که در این ماده [ماده  ]11تصریح گردیده ،پیمانکار هیچ نوعی مسئولیتی از بابت نواقص مزبور پس از تحویل
کار نخواهد داشت».
 .30دیوان اطالع ندارد که اختالف مزبور اولین بار در چه تاریخ پدید آمد ،لکن در سوابق امر مطلبـی نیسـت
که ثابت کند اختالف مقدم بر صدور گواهی پایان کار شماره  ،0یعنی گواهی مربوط به تحویل کار رخ داده اسـت.
عالوه بر این ،ماده 3ـ 32مشخصات ساختمان خط لوله (بخش هشتم قرارداد) مقرر میدارد که سیستم حفاظـت
کاتودی «درست قبل از پایان دوره ترمیم نواقص ...برای تأیید صحت سیستم نصـب شـده حفاظـت کـاتودی»...
بازرسی خواهد شد .اگر من باب استدالل فرض شود که طرح هیوستن پایینتر از استانداردهای مقرر بـینالمللـی
بوده ،نظر دیوان این است که صدور گواهی پایان کار شماره  ،0به خودی خود برای تبـری هیوسـتن از مسـئولیت
جبران هزینههای شرکت نفت در ترمیم نواقص و نارساییهایی که در طول دوره یک سـاله مراقبـت و نگهـداری
سیستم حفاظت کاتودی مشاهده شده ،کفایت نمیکند.
 .34بنابراین ،دیوان باید تعیین کند که آیا شرکت نفت وجود نقص ادعایی ،زمان بروز این نقص یا اهمال (در
طراحی) و هزینههای تعمیر را به نحو متقاعدکنندهای ثابت کرده است یا خیر .دیوان داوری خاطرنشان مـیسـازد
که هیچیک از طرفین مدرکی در مورد استانداردهای بینالمللی ویا سایر ضوابط عموماً پذیرفته شده مربوط به این
موضوع تسلیم نکرده است .ماده  00شرایط عمومی مقرر میدارد که کلیه کارها باید «به نحوی که برای مهندس
ناظر رضایتبخش باشد» اجرا گردد .دیوان بر این نظر است که شرکت نفت اثبات کرده است که از سیستم حفاظت
به نحوی که آخراالمر نصب شد رضایت نداشته است .هیوستن نیز مدرکی حاکی از آنکه تقاضـای شـرکت نفـت
برای نصب دو دستگاه ژنراتور برای هر ایستگاه منطقی نبوده ،ارائه نکرده است .از نظر دیوان محتمل مینماید که
فضای تخصیص یافته به یک دستگاه ژنراتور در طرح سیستم ممکن است بـرای دسترسـی الزم بـه دو دسـتگاه
کافی نباشد .این مطلب نیز برای دیوان پذیرفتنی است که چنین مشکلی احتماالً فقط پس از راهانـدازی سیسـتم،
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یعنی طی دوره یکساله مراقبت و نگهداری هویدا گردد ،به نحوی که نقص در طراحی ،در مفهوم مواد  2و 0ـ11
شرایط عمومی محسوب شود .در نبود هر اطالعاتی که بتوان نتیجهگیری دیگری را بر آن مبتنی سـاخت ،دیـوان
نتیجه میگیرد که هیوستن مسئول هزینههای اصالح سیستم است .دیـوان داوری مالحظـه مـینمایـد کـه رقـم
ـ 3202220222/ریال به طور مشخص در گواهی تحویل نهایی صادره در سپتامبر  3323ذکر شده و شرکت نفـت
مجدداً در مه  3322هزینههای برآوردی را به آگاهی هیوستن رسانده است .نظر به اینکه هیوستن ایرادی به مبلغ
آن بــرآورد نگرفته و نیز در نبود هرگونـه قرینــــه و نشـانه دیگــــری در مـورد هزینـه واقعـی ،دیـوان مبلـغ
ـ 3202220222/ریال به نفع شرکت نفت حکم میدهد.
دو) آزمایش ظرفیت

7

 .31شرکت نفت مبلغ ـ 3204300222/ریال بابت هزینه آزمایش خط لوله اصفهان ـ ری مطالبه میکند .از آنجا
که پاالیشگاههایی که خط لوله مزبور می بایست نفت بدان حمل کند ،در هنگام تکمیل کار طرح توسط هیوسـتن
فعال نبودند ،لذا توافق شد که شرکت نفت بعداً آزمایشهای الزم را به خرج هیوستن انجام دهـد .ایـن مطلـب در
گواهی تحویل نهایی به این شرح منعکس شده است که «مبلغ مورد توافق از مبالغ الزمالتأدیه به هیوستن کسـر
خواهد شد» .شرکت نفت بر آوردی از هزینه آزمایشهایی که به مـدت  12روز انجـام شـده ،همـراه بـا تفکیـک
هزینههای دستمزد و مواد ،تسلیم کرده است .برآورد مزبور در اکتبر  3328تهیه شده است.
 .33هیوستن تصدیق میکند که قرار بود آزمایش به هزینه وی انجام گیرد ،لکن مدعی است که نامـه مـورخ
 31آبانماه [ 3102چهارم نوامبر  ]3323هیوستن به شرکت نفت نشان میدهدکه طرفین در نـوامبر  ،3323یعنـی
اندکی پس از صدور گواهی تحویل نهایی موافقت کردند که هزینه این قلم ـ 301240230/ریال باشد.
 .311بنابراین ،مسألهای که نزد دیوان مطرح است این است که آیا طرفین راجع به این مبلغ به توافق رسیدند
یا خیر و اگر نرسیدند ،شرکت نفت مبلغ این ادعا را اثبات کرده است یا خیر.
 .313نامه مورخ  31آبانماه [ 3102چهارم نوامبر  ]3323از این نظر واجد اهمیت اساسـی اسـت .در قسـمت
ذیربط نامه آمده است:
عوامل بسیاری کار تکمیل تلمبهخانهها را به تأخیر انداخته و کماکان مانع انجام آزمـایش طراحـی اسـت .در
نتیجه ،شرکت نفت به هیوستن اطالع داده است که چون تمایل بر این است که شرکت نفت مجبور بـه پرداخـت
هزینههای گزاف وثیقههای بانکی پیمانکار و حقالزحمه و خدمات به هیوستن نشود و برای اینکه شرکت نفـت و
هیوستن بتوانند امور قرارداد را فیصله دهند ،لذا از تعهد هیوستن مبنی بر حضور در آزمایشها صـرفنظر مـیشـود.
این امر موجب صرفهجویی در کار و نظارت برای هیوستن میشود.
طبق برآورد ما ،هزینه این صرفهجویی به نرخهای واحد قرارداد شـرکت نفـت ،بـه ـ 301240230/ریـال بـالغ
میشود.
دیوان داوری خاطر نشان میسازد که نامه مزبور به صرفهجویی در هزینه اشاره دارد و نه به هزینههای اجرای
 .7بدواً ـ 2302140888/ریال ادعا شده بود.
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واقعی آزمایشها و به هر تقدیر ،حاکی از موافقت شرکت نفت نیست .معهـذا دیـوان معتقـد اسـت کـه یادداشـت
شرکت نفت نیز قانعکننده نیست ،زیرا یادداشت مزبور صرفاً حاوی برآورد هزینههای احتمالی است که سالها پس
از آنکه آزمایشها میبایستی انجام میشدند ،تهیه شدهاند .سوابق نشان نمیدهد که آزمایشها چه موقـع انجـام
شده و اصوالً هیچگاه انجام شدهاند یا خیر .در نبود مدرک دیگری راجـع بـه «مبلـغ مـورد توافـق» ،دیـوان مبلـغ
8
ـ 301240220/ریال از این بابت به نفع شرکت نفت حکم میدهد.
سه) نواقص ایستگاه فشارشکن قم

 .310سومین ادعای متقابل شرکت نفت به مبلغ ـ 002210108/ریال ،بابت خساراتی است که حسب ادعا شرکت
یادشده بر اثر نواقص موجود در بخشی از سیستم موسوم به ایستگاه فشارشکن قم ،متحمل شـده اسـت .شـرکت
نفت استدالل میکند که مختصات خط لوله ) (coordinatesبه نحو صحیحی با ایستگاه فشارشکن تطبیق داده
نشده بود ،به طوری که طبق شهادتنامه زاد خط لوله وارده به ایستگاه که توسط دو شـرکت ایتالیـایی موسـوم بـه
اسنامپروجتی و سایپم ساخته میشد ،میبایستی تغییر مییافت و بدین دلیل ،شـرکت نفـت متحمـل هزینـههـای
اضافی شد .به گفته شرکت نفت ،در تاریخ  38بهمنمـاه [ 3102پـنجم فوریـه  ]3322جلسـهای بـا حضـور کلیـه
طرفهای ذینفع برگزار شد و هیوستن موافقت کرد که پیمانکاران ایتالیایی کارهـای الزم را بـه هزینـه هیوسـتن
انجام دهند .شرکت نفت اظهار میدارد که کار طبق توافق انجام گرفت ،لکن هیوسـتن از پرداخـت صورتحسـاب
تسلیمی خودداری کرد و لذا صورتحساب مزبور را شرکت نفت پرداخت نمود .از این رو ،شرکت نفت استرداد مبلـغ
صورتحساب را خواستار است.
 .311شرکت نفت در تأیید ادعایش نسخهای از صورتجلسه دستنوشته  38بهمـنمـاه [ 3102پـنجم فوریـه
 ]3322را که ظاهراً توسط آقای احمد بدر ،نماینده هیوستن در جلسه ،پاراف شده تسلیم کرده است .در صورتجلسه
آمده است:
سایپم کار را با تشریک مساعی هیوستن کانترکتینگ کامپنی انجام و بابت هـر مقـدار کـار اضـافی از طریـق
شرکت نفت به هیوستن صورتحساب خواهد داد .شرکت نفت نامهای از هیوستن به تاریخ  30بهمنماه [ 3102اول
فوریه  ]3322مبنی بر معرفی آقای بدر بهعنوان نماینده آن شرکت در آن جلسه ،ارائه نموده اسـت .شـرکت نفـت
نامهای نیز به تاریخ  02بهمنماه  32[ 3103فوریه  ]3323ارائه کرده اسـت کـه ضـمن آن صورتحسـاب صـادره
توسط اسنامپروجتی ـ سایپم برای شرکت را به هیوستن تسلیم و از وی خواسته است که به «ترتیب پرداخت این
صورتحساب را بدهید ...و مراتب را به اطالع ما برسانید» .باالخره شرکت نفت یک نامه داخلی تسلیم نموده که در
آن ذکر شده است« :نامه  ...مورخ  03مردادماه  02[ 3181اوت  ]3324راجع به ...پرداخـت هزینـههـای متحملـه
برای کار انجام شده در ایستگاه فشارشکن قم توسط اسنامپروجتی به موجب قرارداد شـماره 282سـی.سـی .در ...
جلسه هیأت مدیره شرکت نفت مورد بحث قـرار گرفـت و پرداخـت مبلـغ ـ 002210108/ریـال بـه اسـنامپروجتی
 .8این رقم معادل ـ 020123/دالر امریکا است ،یعنی مبلغ ناخالصی که هیوستن در محاسبه جمع کل ادعای خود بابت قرارداد اصـفهان
ـ ری منظور کرده است.
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تصویب شد».
 .317هیوستن به این واقعیت استناد میکند که در گواهی تحویل نهایی که حدود پنج ماه قبـل صـادر شـده
بود ،اشارهای به چنین نقصی نشده و اظهار میدارد که صورتجلسه مورد بحث دلیل بر موافقت بعـدی آن شـرکت
نیست ،زیرا که نماینده هیوستن آن را امضا نکرده است .بهعالوه ،هیوستن میگوید که شرکت نفت ثابـت نکـرده
است که واقعاً این مبلغ را به اسنامپروجتی پرداخت کرده است.
 .311دیوان اوالً معتقد است که صورتجلسه یادشده حاکی از توافق هیوستن با شرکت نفت است ،مبنـی بـر
تقبل هزینه هر مقدار کار اضافی که در این رابطه باید انجام میشد .نامه هیوستن دایر بر معرفی آقای بدر ،حـاکی
از آن نیست که اختیارات وی بههیچوجه محدود شده و هیوستن مدرکی نیز دال بر اعتراض بـه صورتجلسـه مـاه
فوریه  ،3322ویا در هنگامی که صورتحساب اسنامپروجتی را از شرکت نفت دریافت کرد ،ارائه ننموده است.
 .310بنابراین ،دیوان باید تعیین کند که این ادعا در تاریخ  03دیماه  33(3103ژانویه  )3323به شرکت نفت
تعلق داشته یا به اسنامپروجتی.
 .314دیوان معتقد است که بهعنوان یک اصل اساسی ،هیوستن ملزم است هر مقدار هزینهای را که شـرکت
نفت در اثر قصور هیوستن در اتصال لولهها به ترتیب مورد توافق ،متحمل شده اسـت جبـران کنـد .صورتحسـاب
اسنامپروجتی مدرک مبلغ ادعا است و به نام شرکت نفت صادر شده و نه هیوستن و در آن از شرکت نفـت تقاضـا
شده است که اجازه پرداخت را بدهد .این خود داللت بر آن دارد که اسنامپروجتی شرکت نفت را مسئول پرداخت
میدانسته و خود را محق نمیدانسته که حقالزحمهاش را مستقیماً از هیوستن مطالبه کند .بنابراین ،دیوان نتیجـه
میگیرد که این ادعا ،ادعای شخص ثالث از جانب اسنامپروجتی برای پرداخت صورتحساب نبوده ،بلکه حقاً ادعای
متقابلی است از جانب شرکت نفت بابت خسارت به مبلغی که در صورتحساب اسنامپروجتی نشان داده شده اسـت.
این تعهد در فوریه  3322به وجود آمد و کار در مارس  3322به پایان رسید .در نتیجه ،ایـن واقعیـت کـه شـرکت
نفت ممکن است مبلغ مورد بحث را مدتی پس از اوت  3324به اسنامپروجتی پرداخت کرده باشد ،تأثیری بر تعهد
اصلی هیوستن و ماهیت ادعا ندارد .لذا دیوان مبلغ ـ 002210108/ریال به نفع شرکت نفت حکم میدهد.
چهار) پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

 .311شرکت نفت مدعی است که هیوستن بابت وسایل و تجهیزاتی که بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی
به ایران وارد شده و هنوز در ایران باقی است ،مبلغ ـ 02801300442/ریـال بـدهکار اسـت .شـرکت نفـت اظهـار
میدارد که به موجب ماده  338شرایط ویژه ،هیوستن ملزم بوده یا این وسایل و تجهیزات را خارج سازد ویا کلیـه
حقوق و عوارض گمرکی الزم را پرداخت نماید و مبلغ مورد ادعا معادل حقوق و عوارض و هزینههـایی اسـت کـه
اکنون بر اثر عدم رعایت این الزامات توسط هیوستن ،قابل پرداخت است.
 .313دیوان داوری این ادعای متقابل را رد میکند .قرارداد اصفهان ـ ری این اختیار را به هیوستن داده کـه
یا وسایل را خارج سازد ویا حقوق و عوارض آنها را بپردازد .بنابراین ،هرگونه تعهد پرداخت عوارض گمرکی،نـه از
خود قرارداد اصفهان ـ ری ،بلکه از اجرای قانون ناشی میشود .عالوه بر این ،شرکت نفت به نحو متقاعدکنندهای
این ادعا را مدلل نساخته و فقط به محاسبات خود استناد کرده است .شرکت نفت واحد مسـئول وصـول عـوارض
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گمرکی نیست و ادعا هم نکرده که عوارض مزبور را پرداخت کـرده و یـا ایـنکـه طبـق قـرارداد اصـفهان ـ ری
استحقاق مطالبه این مبالغ را از هیوستن دارد.
پنج) حقوق بیمه اجتماعی

 .331شرکت نفت ادعای متقابلی به مبلغ ـ 03403230423/ریال بابت حق بیمه و جریمههایی کـه حسـب ادعـا،
هیوستن طبق ماده 30ـ 02شرایط ویژه قرارداد به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است ،طرح کرده است .شـرکت
نفت میگوید که از آنجا که تصریح شده است که قرارداد اصفهان ـ ری تابع قوانین و مقررات ایـران اسـت ،لـذا
تعهد پرداخت حقوق بیمه اجتماعی ایران از خود قرارداد اصفهان ـ ری ناشی میشود .شرکت نفت مضـافاً مـدعی
است که «طبق  ...قانون بیمههای اجتماعی ،وی مسئول است دیون حـق بیمـه را بـه سـازمان تـأمین اجتمـاعی
بپردازد» و بهعنوان مدرک ،جزئیات محاسبات خود و نامههای واصله از سازمان تأمین اجتمـاعی را تسـلیم نمـوده
است.
 .333هیوستن مسئولیت این پرداختها را انکار نکرده و ضمن مطالبی اظهار میدارد که ادعای حقـوق بیمـه
اجتماعی خارج از صالحیت دیوان است ،زیرا که «از همان قرارداد ،معامله یا رویداد» ناشـی نمـیشـود و سـازمان
تأمین اجتماعی طرف این جریان رسیدگی نیست و این ادعا در تاریخ  03دیماه 33[ 3103ژانویـه  ]3323پابرجـا
نبوده است.
 .330دیوان داوری مالحظه مینماید که در ماده 3ـ 32شرایط عمومی قرارداد اصفهان ـ ری مقرر شده است
که هیوستن خسارت شرکت نفت بابت هرگونه جریمه یا بدهی «به هر نحو» را کـه از نقـض قـوانین و مقـررات
داخلی توسط هیوستن ناشی شده باشد ،پرداخت خواهد کرد .شرکت نفت مدرکی ارائه نکرده است که نشان دهـد
آن شرکت ملزم بوده مبلغی را که اکنون مطالبه شده ،قبل از  03دیماه  33[ 3103ژانویه  ]3323یا فیالواقع هـر
زمانی بعد از آن ،به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد .گرچه شرکت نفت الیحه جداگانهای در رابطه با دیون ادعایی
هیوستن تسلیم کرده است ،با این حال ،تنها مدرک مستندی که در تأیید اظهـارات خـود ارائـه نمـوده ،دو نامـه از
سازمان تأمین اجتماعی به تاریخ  31مهرماه [ 3182پنجم اکتبر  ]3323است .با توجه به مراتب پیشگفته و بـدون
اینکه این مسأله تأثیری در صالحیت دیوان گذارد ،ادعای متقابل حاضر رد میشود.
شش) دیون مالیاتی

 .331شرکت نفت همچنین ادعای متقابلی به مبلغ ـ 80200220010/ریال بابت مالیـاتهـایی کـه حسـب ادعـا
هیوستن به موجب قرارداد اصفهان ـ ری بدهکار است ،طرح کرده است .شرکت نفت حق خود را در طرح این ادعا
بر ماده  301شرایط ویژه مبتنی میسازد که مقرر میدارد قرارداد اصفهان ـ ری تابع قوانین ایران است و طبق آن
قوانین تفسیر خواهد شد .شرکت نفت جزئیات محاسبات مربوط به مبلغ مورد مطالبه را طی اظهاریـه جداگانـهای،
همراه با نسخ برگهای تشخیص مالیاتی صادره توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی ارائه نمـوده اسـت کـه حـاکی
است حداقل بخشی از ادعای مربوط به مالیات سالهای 22ـ 3328و 23ـ ،3322در تاریخ  03دیمـاه 33[ 3103
ژانویه  ]3323پابرجا بوده است.
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 .337دیوان داوری مالحظه مینماید که شرکت گاز ادعایی بابت دیون مالیاتی بـه همـان مبلـغ و بـراسـاس
همان محاسبات به ثبت رسانده و در آن ،به سند تسلیمی شماره  348شرکت نفت اشاره کـرده اسـت .لـذا دیـوان
نتیجه میگیرد که دو فقره ادعای متقابل مزبور در یکدیگر ادغام شده و باید به منزله ادعای متقابل واحد رسیدگی
شوند.
 .331دیوان داوری همواره نظر داده است که هنگامی کـه تعهـد پرداخـت مالیـاتهـا از قـرارداد ،معاملـه یـا
رویدادی که موضوع ادعای مطروح در همان جریان رسیدگی را تشکیل داده ناشـی نمـیشـود ،دیـوان صـالحیت
رسیدگی به ادعاهای متقابل مربوط به دیون مالیاتی ادعایی را ندارد (رجوع شود بـه :حکـم شـماره 338ــ120ــ1
مـــورخ ششـم آبـانمـاه  02[ 3184اکتبـر  ]3320صـــادره در پرونــــده اینترنشنـــال تکنیـــکال یـرادکتس
کـــورپ .و جمهـــوری اسالمــی ایـــران که در  9 Iran – U.S. C.T.R. 206چـاپ شـده اسـت؛ حکـم
شماره 330ـ020ـ 0مورخ  30مهرماه [ 3184چهارم اکتبـر  ]3320صـادره در پرونـده جنـرال داینـامیکس تلفـن
سیستمز سنتر و جمهوری اسالمی ایران که در  9 Iran – U.S. C.T.R. 153چاپ شده اسـت؛ حکـم شـماره
333ـ03ـ 3مورخ سوم مهرماه  00[ 3184سپتامبر  ]3320صادره در کوئستک اینـک .و وزارت دفــاع ملــی کــه
در 9 Iran – U.S. C.T.R. 107چاپ شده است؛ حکم شماره 322ـ84ــ 3مـورخ ششـم تیرمـاه 02[ 3184
ژوئن  ]3320صادره در سیلوانیا تکنیکال سیستمز اینک .و جمهوری اسـالمی ایـران کـه در 8 Iran – U.S.
C.T.R. 298چاپ شده است و حکم شماره 334ـ342ـ 0مورخ  08اسفندماه  38[ 3180مارس  ]3324صادره در
پرونده تی.سی.اس.بی .اینک .و ایران که در  5 Iran – U.S. C.T.R. 160چاپ شده است) .هر سـه شـعبه
دیوان کامالً در این نتیجهگیری اتفاقنظر داشتهاند و دیوان داوری دلیلی برای عدول از این رویه در پرونده حاضـر
نمییابد.
 .330دولتین طرف بیانیههای الجزیره ،عامداً از تفویض صالحیت به دیوان نسبت به ادعاهای یکی از دولتین
علیه اتباع دولت دیگر ،خودداری کردهاند (رجوع شود به :تصمیم شماره «3الف» 0/دیوان عمومی مـــورخ ششـم
بهمنماه  08[ 3182ژانویـــه  ]3320صـــادره در پرونده «الف» 0که در  1 Iran – U.S. CT.R. 101چـاپ
شده است) .این استثنای صالحیتی ،بهوضوح به ادعاهای ناشی از دیون مالیاتی نیز تسری مییابد .تنها اسـتثنا بـر
این قاعده منفی ،به ادعاهای متقابل مربوط میشود .معهذا برای اینکه چنـین ادعاهـای متقـابلی مجـاز شـناخته
شوند ،الزم است با شرایط مقرر در بیانیه حل و فصل دعاوی مطابقت نمایند ،یعنی از «همان قـرارداد ،معاملـه یـا
رویدادی که موضوع» ادعای تبعه اقامهکننده دعوا را تشکیل میدهد ،ناشی شوند (بند  3ماده دو بیانیه).
 .334منشأ تعهد پرداخت مالیات ،قوانین داخلی دولت مربوط است .در مورد مالیات بر درآمد ،تعهد از تحصیل
درآمد یا عواید توسط شخص مشمول آن قانون ناشی میشود .این واقعیت که عواید مزبور بر اثر اجرای قراردادی
حاصل میشود فاقد اهمیت است ،زیرا این امر ماهیت حقوقی تعهد را که کماکان تعهدی قانونی باقی میماند و نه
قرار دادی ،تغییر نمی دهد و موجد رابطهای حقوقی بین آن تعهد و قراردادی که تحصیل عوایـد را میسـر سـاخته،
نیست .بنابراین ،نمیتوان گفت که تعهد پرداخت مالیات از این قرارداد «ناشی» میشـود و لـذا شـرایط منـدرج در
بیانیه حل و فصل دعاوی در مورد قابلیت طرح ادعای متقابل بابت مالیاتهای پرداخت نشده ادعایی ،احراز نشـده
است .عین این استدالل ،در صورت استناد به «معاملهای» که به قرارداد مربوط میشود نیز صدق مـیکنـد ،زیـرا
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تعهد پرداخت مالیات ،مستقل از مراودات طرفین در رابطه با آن معاملـه اسـت .ایـن واقعیـت کـه طـرفین چنـین
قراردادی مبالغ پرداختی بهعنوان مالیات را در هزینههایی که باید در محاسبه قیمت قرارداد مد نظر گرفتـه شـود،
منظور میکنند ،کافی برای تغییر وضعیت حقوقی نیست .مالیاتهای قابل پرداخت ،مثل کلیه هزینههای دیگـر ،از
قبیل هزینه اقالم تحویلی یا هزینه کارگر ،تعهد حقوقی یک طرف قرارداد در مقابل طرف دیگر محسوب نمیشود.
 .331به همین دلیل ،ادعای متقابل مربوط به دیون مالیاتی ادعایی را نمیتـوان براسـاس نظریـه دارا شـدن
بالجهت پذیرفت .چنین نظریهای موجد مبنای صالحیتی جداگانهای طبـق بیانیـه حـل و فصـل دعـاوی نیسـت.
بهعالوه ،این واقعیت که دیوان نسبت به ادعای متقابل صالحیت نـدارد ،مقامـات ایرانـی را از توسـل بـه مراجـع
قضایی موجود برای اجرای قوانین مالیاتی خود ممنوع نمیکند .باالخره عموماً مدارک کافی بـرای تصـمیمگیـری
راجع به این قبیل موضوعات به دیوان ارائه نمیشود و اگر چنین مدارکی هم ارائه شود ،باز دیوان وسایل کافی در
اختیار ندارد تا در مورد قانعکننده بودن آنها و تعیین مبلغ بدهی و حتی وجود دین ادعایی تصـمیم بگیـرد .چـون
دیوان در وضعیتی نیست که وجود یا کمیت چنین دینی را تعیین کند ،به همان نحو در وضعیتی نیسـت کـه آن را
در قبال مبالغ مورد حکم به نفع خواهان تهاتر نماید.
 .333وجود شرطی در قرارداد مبنی بر اینکه قانون ایران قانون حاکم ویا طرف خارجی تابع قـوانین ایـران،از
جمله قوانین مالیاتی خواهد بود ،نتیجهگیریهای قبلی را تغییر نمیدهد .این قبیل قوانین به هر حال ،صـرفنظر از
شرایط قرارداد و حتی در صورت عدم تصریح چنین شرایطی در قرارداد ،شامل عواید تحصیل شـده توسـط طـرف
خارجی میگردد.
 .301از سوی دیگر ،چنانچه قرارداد حاوی شرایط ویژهای باشدکه تعهدات خاصی را برای یک طرف در قبال
طرف دیگر در رابطه با تعهد پرداخت مالیات به وجود آورد که در قـانون موجـود نیسـت ویـا اگـر قـرارداد حـاوی
شرایطی برای پرداخت عواید حاصل از قرارداد در رابطه با پرداخت مالیاتها باشد ،وضعیت کـامالً متفـاوت اسـت.
نمونهای از این شرایط که اغلب با آن مواجه میشویم ،شرایطی است مبنی بر ایـنکـه خریـدار درصـد مشخصـی
(معموالً  0/0درصد) از مبالغ الزمالتأدیه را کسر کرده و خود مستقیماً به وزارت امور اقتصاد و دارایی میپـردازد یـا
اینکه خریدار ،یا بهعنوان یک قاعده کلی ویا در صـورت افـزایش نـرخ مالیـاتهـا پـس از انعقـاد قـرارداد ،مبلـغ
مالیاتهایی را که فروشنده پرداخته ،به وی مسترد مینماید .مثل کلیه تعهدات قراردادی دیگر ،این قبیـل شـرایط
باید توسط دیوان اجرا شوند و میتوانند موضوع ادعاهای متقابل باشند .ادعای متقابل حاضر مبتنـی بـر شـرطی از
این نوع نیست و لذا مردود شمرده میشود.
هفت) هزینههای مخابراتی

 .303شرکت نفت ادعای متقـابلی بـه مبلـغ ـ 302340022/ریـال کـه حسـب ادعـا هیوسـتن بابـت اسـتفاده از
دستگاههای بیسیم درطول اجرای قرارداد اصفهان ـ ری به وزارت پست و تلگراف و تلفن («وزارتخانه») بـدهکار
است ،طرح کرده است .شرکت نفت بهعنوان مدرک ،نامهای را که وزارتخانه در زمانی پس از نوامبر  3321ارسـال
و تقاضا کرده که قلم مورد بحث در ادعاهای متقابل مطروح علیه هیوستن منظور گردد ،تسلیم نموده است.
 .300دیوان داوری ادعای متقابل حاضر را به دلیل فقد صالحیت رد میکند .شرکت نفـت نگفتـه اسـت کـه
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مبلغ مورد بحث را پرداخته و بهوضوح ادعا را از جانب وزارتخانه مطرح سـاخته کـه طـرف ایـن جریـان رسـیدگی
نیست.
هشت) خدمات ارائه شده توسط شرکت بینا

 .301شرکت نفت همچنین ادعای متقابلی به مبلغ ـ 8280228/ریال اقامه کرده است که حسب ادعا ،هیوسـتن
به شرکت بینا ،یک پیمانکار فرعی طرح اصفهان ـ ری بدهکار است .بهعنوان مدرک ،شـرکت نفـت نسـخهای از
حکم صادره توسط شعبه دو دادگاه عمومی تهران به این مبلغ ،همراه با نامـه مـورخ  33شـهریورماه [ 3181دوم
سپتامبر  ]3324شرکت بینا را تسلیم کرده است که در آن ،شرکت بینا بهعنوان جانشـین بـل انجینیرینـگ تقاضـا
کرده است که رقم مزبور در دعوای داوری مطروح علیه هیوستن منظور شود.
 .307این ادعای متقابل نیز باید به دلیل عدم صالحیت رد شود .شرکت بینا طرف این جریان رسیدگی نیست
و شرکت نفت مبنایی ارائه نکرده است تا بر آن اساس بتواند این قلم از ادعایش را اصالتاً طرح نماید.
نه) ضمانتنامهها

 .301آخرین ادعای متقابل شرکت نفت به مبلغ ـ 42104830212/ریال ،بابت دو فقره ضمانتنامه حسن انجام کار
است که به موجب قرارداد اصفهان ـ ری افتتاح شده است .این دو فقره ضمانتنامه را که شمارههای آنهـا 3/322
و  2/108است ،بانک تجارت (بانک ایرانیان سابق) در مقابل اعتبارات اسنادی اتکایی فرست سیتی نشنال بنک آو
هیوستن («اف.سی.ان.بی.اچ») صادر کرده است .ضمانتنامه شمــاره  2/108به تاریخ  01اسفندمــــاه 34[ 3108
مارس  ]3322و بــه مبلغ ـ 04302140283/ریال (معادل  0درصد قیمت قرارداد پس از کسر مبلغ مساعده) اسـت.
در متن ضمانتنامه آمده است که ضمانتنامه در رابطه با موافقت شرکت نفت با استرداد  0درصد کسور مقـرر طبـق
ماده  322شرایط ویژه که آن شرکت باید به مجرد صـدور گـواهیهـای پایـان کـار آزاد کنـد ،ارائـه شـده اسـت.
ضمانتنامه شماره  3/322به تاریخ  33فروردینماه [ 3102هشتم آوریل  ]3322اسـت و از بسـیاری جهـات شـبیه
ضمانتنامه اول است ،جز اینکه منظور از صدور آن ،تضمین  0درصد سهیمه بیمـه اجتمـاعی و آمـوزش کـارگران
بوده و در آن قید شده است که تاریخ انقضای آن یک هفته پس از انقضای ضمانتنامه شماره  2/108میباشد.
 .300شرکت نفت اظهار میدارد که وجه این ضمانتنامهها را از بانک تجارت مطالبه کرده و بانک تجارت نیز
در اول آذرماه  00[ 3103نوامبر  ]3322از اف.سی.ان.بی.اچ .درخواست پرداخت وجه کرد ،ولی اف.سی.ان.بی.اچ .از
پرداخت وجه اعتبارات اسنادی اتکایی خودداری ورزید .بنا به ادعای شرکت نفت ،این امتناع نقض قرارداد اصفهان
ـ ری بوده و طبق رأی صادره دیوان در پرونده شماره «الف» ،38ادعای بانک تجارت قابل رسیدگی در این شـعبه
است.
 .304شرکت نفت در تأییـ د اسـتدالالت خـود دو فقـره ضـمانتنامه مـورد بحـث ،نسـخهای از مـتن تلکـس
اف.سی.ان.بی.اچ .در مورد اعتبار اسنادی اتکایی اس.سـی  4343مـورخ  32فـروردینمـاه [ 3102ششـم آوریـل
 ،]3322نامه شرکت نفت به بانک تجارت به تاریخ چهارم شهریور  08[ 3103اوت  ]3322مبنی بر اشاره به یـک
نامه قبلی که ظاهراً حاوی مطالبـه وجـه ضـمانتنامه شـماره  3/322بـوده و تعـدادی نامـههـای دیگـر راجـع بـه
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ضمانتنامهها تسلیم کرده است .شرکت نفت همچنین بهعنوان پیوست یکی از لوایح خـود ،ادعـای متقـابلی ثبـت
کرده و درصدد بر آمده که بانک تجارت را بهعنوان خواهان متقابل به خود بپیوندد .شرکت نفت مدعی است که در
صورت عدم استرداد وجه این ضمانتنامهها هیوستن بالجهت دارا خواهدشد.
 .301هیوستن استدالل میکند که این ادعا باید به دلیل فقد صالحیت رد شود ،زیـرا کـه از همـان قـرارداد،
معامله یا رویداد موضوع ادعاهای هیوسـتن ناشـی نشـده اسـت و در ایـن رابطـه بــــه حکـم جزئـی شــــماره
328ـ120ـ 1مــــــورخ  02مــردادماه  33[ 3184اوت  ]3320صـــادره در پرونـده اینترنشنــــال تکنیـــکال
یـــرادکتس کورپ .و دولـــت جمهــوری اسالمی ایـــران (کــــه در  9 Iran – U.S. C.T.R. 206چاپ
شده است) استناد میکند .هیوستن مضافاً ایراد میگیرد که بانک تجارت طـرف ایـن جریـان رسـیدگی نیسـت و
شرکت نفت ادعای متقابل حاضر را بیموقع طرح ساخته است.
 .303نظر دیوان داوری این است که چون در گواهی تحویل نهایی صـادره در دهـم شـهریورماه [ 3102اول
سپتامبر  ]3323مشخصاً آزاد کردن ضمانتنامه شماره  2/108مقـرر گردیـده ،لـذا اکنـون هـیچ ادعـایی تحـت آن
ضمانتنامه قابل طرح نیست و ادعای متقابل مربوط به آن ،بـدون لـزوم ورود در مسـأله صـالحیت ،در ماهیـت رد
میشود.
 .311ضمانتنامه شماره  3/322تا زمانی معتبر بوده که کلیه تعهدات و وظایف مربوط به قـرارداد اصـفهان ـ
ری ایفا شده و هیوستن مفاصاحساب سازمان بیمههای اجتماعی و آمـوزش کـارگران را ارائـه نمـوده باشـد و بـه
«محض دریافت اطالعیه کتبی قابل پرداخت بوده است» .لذا تعهدات ناشی از این ضمانتنامه با این نتیجـهگیـری
که هیوستن تعهدات خود را بابت قرارداد اصفهان ـ ری به نحو مقرر ایفا کرده ،خودبهخود ساقط نمیشـود .تـاریخ
انقضای ضمانتنامه بدواً ششم مهرماه  02[ 3102سپتامبر  ]3322بوده است .شرکت نفت مدرکی حـاکی از تمدیـد
ضمانتنامهها تا تاریخ  34اسفندماه [ 3102پنجم مارس  ]3323ارائه نمـوده ،ولـی بـرای تمدیـد بعـد از آن تـاریخ،
مدرکی ارائه نکرده است .بانک تجارت مجاز بوده است که در صورت عدم دریافت تأییدیه تمدید تا دو روز قبل از
تاریخ انقضای ضمانتنامه شماره  ،3/322وجه اعتبار اسنادی اتکایی را برداشت کند .شرکت نفت طـی نامـه مـورخ
چهارم شهریورماه  08[ 3103اوت  ]3322وجه این ضمانتنامه را مطالبه کرد ،لکن بـه نظـر مـیرسـد کـه بانـک
تجارت تنها در تلکس مورخ دوم آذرماه  01[ 3103نوامبر  ]3322بـود کـه اسـترداد وجـه را از اف.سـی.ان.بی.اچ.
تقاضا کرد .مدرکی در تأیید این مطلب که آیا بانک تجارت ضمانتنامه را به شرکت نفت پرداخت کرده یـا نـه ،بـه
دیوان ارائه نشده است.
 .313در نتیجه ،دیوان نتیجه میگیرد که باید ادعای متقابل مربوط به این ضـمانتنامه را نیـز مـردود شـمرد.
چاره اصلی شرکت نفت به موجب این ضمانتنامه این است که وجه آن را از بانک تجارت مطالبه کند که این کار
را کرده است .در صورتی که وجه ضمانتنامه قبل از  03دیماه  33[ 3103ژانویه  ]3323پرداخت شده باشد ،آنگاه
ادعای شرکت نفت منتفی شده و حق مطالبه وجه به بانک تجارت منتقل میشود .بانک تجارت از عهده اثبات این
مطلب برنیامده است که این تعهد را با پرداخت وجه ضمانتنامه به شرکت نفت ایفا کـرده اسـت و لـذا ادعـای آن
بانک نیز بدون لزوم ورود به بحث در موضوع صالحیت ،از جهت ماهوی رد می شود .اگر آن طور که محتملتر به
نظر میرسد ،واقعاً پرداختی صورت نگرفته باشد ،در آن صورت ادعا خارج از صالحیت دیـوان اسـت ،زیـرا ادعـای
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شرکت نفت متوجه بانک تجارت است و بنابراین ،خارج از شمول بیانیه حل و فصل دعاوی مـیباشـد .بـه دالیـل
مذکور ،ادعای متقابل مطالبه وجه ضمانتنامه شماره  3/322نیز رد میشود.
ی) خالصه

 .310بدین ترتیب ،دیوان داوری نظر داده است که هیوستن استحقاق دریافت مبالغ زیر را در رابطـه بـا قـرارداد
اصفهان ـ ری دارد:
یک) مبلغ ـ 002020488/ریال که طبق گواهی پرداخت شماره 03سی ،قابل پرداخت است ،به اضافه
دو) مبلغ ـ 3203430242/ریال بابت بازپرداخت مبالغی که منغیرحق کسر شده ،به اضافه
سه) مبلغ  3200328/32دالر امریکا به اضافه ـ 0002040320/ریال که بابت صورتحسابهای افـزایش هزینـه
الزمالتأدیه است ،به اضافه
چهار) مبلغ  302180302/32دالر امریکا که بابت صورتحسابهای تسعیرالزمالتأدیه است ،به اضافه
پنج) مبلغ ـ 380202/دالر امریکا بابت کار انجام شده طبق دستورهای تغییر کار ،به اضافه
شش) مبلغ ـ 203130222/ریال بابت استرداد کسورات.
 .311دیوان همچنین نتیجه گرفته است که شرکت نفت استحقاق دریافت مبالغ زیر را دارد:
یک) مبلغ ـ 3202220222/ریال بابت هزینه ترمیم نواقص سیستم حفاظت کاتدی ،به اضافه
دو) مبلغ ـ 301240230/ریال بابت هزینه انجام آزمایش ظرفیت ،به اضافه
سه) مبلغ ـ 002210108/ریال بابت هزینه کارهای اصالحی در ایستگاه فشارشکن قم.
 .317در قرارداد اصفهان ـ ری مقرر شده است که هیوستن  82درصد کلیه پرداختهای مربوط به پیشـرفت
کار را به دالر امریکا «به نرخ تبدیل فروش بانک مرکزی در تاریخ هر پرداخت» ،دریافت نماید .بـه نظـر دیـوان،
منطقی است که همین نرخ نیز برای تسعیر  42درصدی که باید به ریال به هیوستن پرداخت شـود ،بـه کـار رود.
بهعالوه ،هیوستن حق داشت که در صورت تغییر معینی در نرخ تبـدیل در طـول مـدت قـرارداد اصـفهان – ری،
وجهی بابت تعدیل دریافت نماید (رجوع شود به :بندهای 21ـ 88باال) .از این رو ،دیوان بر این نظر است که کلیـه
مبالغی که به ریال ایران ذکر شده باید به نرخ متوسط بانک مرکزی در ماهی که پرداخت باید تأدیه میشـده ،بـه
دالر امریکا تسعیر شود ،مشروط بر آنکه چنانچه میزان نوسان نرخ مزبور نسبت به نرخ تبدیل در تـاریخ مناقصـه
[یعنی  82/30ریال= یک دالر امریکا] ،از یک درصد تجاوز کنـد ،آنگـاه طبـق مـاده 04ــ 33دسـتورالعمل بـرای
مناقصهگزاران و نظر دیوان در مورد تفسیر صحیح آن ماده (رجوع شود به :بند  21باال) ،نـرخ تبـدیل مـورد عمـل
 82/30ریال= یک دالر امریکا خواهد بود.
 .311دیوان پس از بررسی موضوع متوجه شده است که در کلیه موارد ،به استثنای دو مـورد ،متوسـط نـرخ
تبدیل بانک مرکزی  22/420ریال به ازای یک دالر امریکا بوده است .موارد استثنا عبارتند از ـ 308000002/ریال
مبلغ الزمالتأدیه بابت گواهی پرداخت شماره 30سی که نرخ قابل اعمال در آن مورد 22/800 ،ریال بـه ازای یـک
دالر امریکا بوده و ـ 002210108/ریال مبلغ الزمالتأدیـه بـه شـرکت نفـت بابـت کارهـای اصـالحی در ایسـتگاه
فشارشکن قم که در آن مورد ،نرخ مربوط  20/433ریال به ازای یک دالر امریکا بوده است .کلیه ایـن نـرخهـا از
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نرخ رایج در هنگام مناقصه بیش از یک درصد تفاوت دارند .لذا دیوان بر این نظر است که نرخ تبدیلی کـه منطقـ ًا
باید نسبت به کلیه مبالغ مورد حکم به هیوستن ویا شرکت نفت بابت قرارداد اصفهان ـ ری اعمـال شـود ،همـان
نرخ تاریخ مناقصه ،یعنی  82/30ریال به ازای یک دالر امریکا است.
 .310بنابراین ،دیوان بابت ادعاهـای هیوسـتن در مـورد قـرارداد اصـفهان ـ ری مبلـغ  301320328/02دالر
امریکا ،به اضافه ـ 0301200331/ریال ایران به نفع هیوستن حکم میدهد .رقم اخیر پس از تبدیل به نرخ باال بـه
 2010232/83دالر امریکا و مبلغ حکم کالً به  002230338/23دالر امریکا بالغ میگردد .چون رقمی که هیوستن
به بستانکار حساب شرکت نفت منظور کرده (رجوع شود به :بند  14باال) در مبلغ مورد حکم به نفع شـرکت نفـت
بابت ادعای متقابل منظور شده (رجوع شود به :بند  323باال) لذا رقم دیگری از مبلغ حکم کسر نمیشود.
 .314دیـوان همچن ـین بابــت ادعـــــاهای متقابــل شــرکت نفــت تحــت قــــرارداد اصــفهان ـ ری ،مبلــغ
ـ 3200020442/ریال به نفع شرکت یادشده حکم میدهد که پس از تسعیر به نرخ  82/30ریال= یک دالر امریکا،
رقم  0010002/43دالر امریکا بهعنوان کل مبلغ مورد حکم به دست میآید.
 .0ادعاها و ادعاهای متقابل مطروح بابت قرارداد گچساران
الف) شرح وقایع

 .311در سال  3322هیوستن قراردادی به شماره 112ـ23ـ028ـ21ـ 1موسوم به قـرارداد گچسـاران بـا شـرکت
خدمات نفت ایران («آسکو») منعقد ساخت .تاریخ اجرای قرارداد  04خردادماه  34[ 3108ژوئن  ]3322و موضـوع
آن ،ساختمان خطوط لوله گاز و تأسیسات مربوط برای طرح تزریق گاز گچساران («طرح») بوده اسـت .تعهـدات
هیوستن شامل ساختمان خطوط لوله و کارهای ساختمانی و مکانیکی مربوط ،آزمایش و راهاندازی طـرح و نصـب
سیستم حفاظت کاتدی (ضد زنگ) ،به شرح مندرج در حدود و دامنه کار (بخش  32قرارداد گچساران) بود .قیمـت
مقطوع قرارداد گچساران ـ 202240022/دالر امریکا ،به اضافه ـ 43203020222/ریال بود.
 .313به موجب ماده 3ـ 3فرم موافقتنامه ،شرکت فاستر ویلر (پراسس پالنتز) لیمیتد («فاستر ویلر») بهعنـوان
مدیر ساختمانی طرح از جانب آسکو منصوب شد و در طول اجرای طرح اساساً کارکنان فاستر ویلـر بودنـد کـه بـا
هیوستن سر و کار داشتند .فاستر ویلر و آسکو مسئول تهیه کلیه مصالح و مواد بودند ،مگر آنکه مشخصاً به نحـو
دیگری توافق میشد .طبق ماده 2ـ 3فرم موافقتنامه و ماده  14شرایط عمومی قرار بود طرح تا  01تیرمـاه 3102
[ 34ژوییه  ]3322تکمیل و پس از یک دوره  30ماهه نگهداری و مراقبت ،به طور نهایی پذیرفته شود.
 .371نظیر قرارداد اصفهان ـ ری ،هیوستن ملزم بود طبق ماده  43شرایط عمومی ،هر ماه گزارش پیشـرفتی
حاوی مقدار کار انجام شده ،همراه با گواهی پرداخت بابت پیشرفت کار جهت تأیید به فاستر ویلر تسلیم کند .طبق
ماده «الف»0ـ 43شرایط عمومی ،آسکو ملزم بود پس از تأیید فاستر ویلر ،مبلـغ گـواهی شـده را پـس از کسـر 0
درصد بابت حقوق بیمه اجتماعی 2/0 ،درصد بابت سهمیه آموزش کارگران و  0/0درصد مالیـات پیمانکـار ،ظـرف
 12روز پرداخت کند .گرچه خود قرارداد گچساران در مورد نوع ارز مبالغ قابل پرداخت به هیوسـتن سـاکت اسـت،
معهذا این مطلب در مکاتبات مربوط به مناقصه و همچنین در نامه مـورخ  00خردادمـاه  30[ 3108ژوئـن ]3322
هیوستن به آسکو بهخوبی مستند شده است که طرفین موافقت کردند کلیه پرداختها به نسبت  82درصد به دالر
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امریکا و  42درصد به ریال ایران ،به نرخ ثابت  22/0ریال به ازای یک دالر امریکا صورت گیرد.
 .373ماده  13شرایط عمومی مقرر میداشت که فاستر ویلر میتواند حـدود و دامنـه اولیـه کـار را بـا صـدور
دستورات تغییر کار ،گسترش ویا تغییر دهد و به همان نسبت قیمت کار را تعدیل نماید .ماده  42شـرایط عمـومی
مقرر میداشت که قیمت کار اضافی به نرخهای مصرح در قرارداد گچساران ،ویا در صورت عدم تصریح نـرخ ،بـه
نرخی که قبل از شروع کار به توافق هیوستن و فاستر ویلر رسیده باشد ،پرداخت گردد .مقدار کاری که بدین نحـو
انجام می گرفت میبایست در گواهی عادی پرداخت بابت پیشرفت کـــار منظور میشــد .دستورهای تغییر کاری
که مجموعاً قیمت قرارداد را به میزان ـ 0020222/دالر امریکا یا مضربی از آن افزایش میداد ،طبق مواد 3ــ 40و
0ـ 40شرایط عمومی مستلزم آن بود که قرارداد گچساران پیش از انجام کار رسماً اصالح گردد .تعدیل هزینههایی
بابت افزایش قیمت کار و مصالح پیشبینی شده بود و قرار بود که میزان آن ،درصدی از مبلغ الزمالتأدیه بابت کار
انجام شده باشد که طبق فرمول مندرج در بخش 0ـ 4قرارداد گچساران تعیین میشد.
 .370تشریفات خاتمه کار تا حدی با روش مقرر در سایر قراردادهای هیوستن متفاوت بود و در مـواد 18ــ10
شرایط عمومی درج شده است .ماده  10شرایط عمومی مقرر میدارد که پس از تکمیل و آزمایش کارها فاستر ویلر
«گواهی تحویل کار» صادر نماید .دوره  30ماهه نگهداری و مراقبت قرار بود از تاریخ صدور گواهی یادشده آغـاز
شود ،لکن پیش از انقضای آن دوره ،هیوستن میتوانست طبق ماده  11شـرایط عمـومی از فاسـتر ویلـر تقاضـای
صدور «گواهی تکمیل» نماید ،به شرط آنکه احراز کند که گواهیهای تحویل برای کلیه قسمتهای کـار صـادر
گردیده و کارگاه نیز (به شرح مندرج در قرارداد گچساران) تخلیه شده است .پس از آنکه دوره نگهداری و مراقبت
به نحو رضایتبخش به اتمام میرسید ،فاستر ویلر طبق ماده  10شرایط عمومی ملزم بود «گواهی نگهداری» صادر
نماید« .گواهی تحویل نهایی» فقط هنگامی صادر میشد کـه هیوسـتن هـم گـواهی پایـان کـار و هـم گـواهی
نگهداری را دریافت و طبق مواد ( 32 )1و  18شرایط عمومی ،دستگاهها و تجهیزات و هر مقـدار مـواد و مصـالح
اضافی را از ایران خارج کرده ویا مفاصاحساب گمرکی برای این قبیل اقالم تحصیل کرده باشد.
 .371لکن ماده  43شرایط عمومی مقرر میدارد که هیوستن به مجرد صدور گواهی پایان کار ،یعنـی قبـل از
انقضای دوره نگهداری با ارائه مفاصاحساب حاکی از پرداخت حق بیمه اجتماعی و سهیمه آموزش کارگران و اسناد
مربوط به خارج کردن کلیه تجهیزات ویا تحصیل مفاصاحساب گمرکی ،به شرح مندرج در باال ،پرداخـت نهـایی را
دریافت نماید .هیوستن می توانست در صورت رعایت کلیه این شرایط ،بابت مبالغ کسر شده صورتحساب بدهـد و
آسکو ملزم بود ظرف  12روز صورتحساب را پرداخت کند.
 .377قرارداد گچساران همچنین حاوی شرط فورسماژوری تحت ماده  84شرایط عمومی بود کـه طبـق آن
هیوستن میتوانست در صورت وقوع چنین رویدادی ،تقاضای تمدید کند .شرایط فسخ قرارداد توسط آسکو نیز چه
با ارائه دلیل و چه بدون ارائه دلیل ،به نحو مشروح در قرارداد قید شده است .بهعالوه در ماده  04شرایط عمـومی
آمده است که هیوستن می تواند قرارداد را به دالیل خاصی فسخ نماید .یکی از این دالیل ،این بود که آسکو ظرف
 34روز از تاریخ مطالبه کتبی وجه ،بدون ارائه دلیل موجه از پرداخت مبلغ الزمالتأدیه به هیوستن خودداری کند.
 .371هیوستن کار طرح را در ژوییه  3322آغاز کرد .هیوسـتن طـی نامـه مـورخ پـنجم مهرمـاه 02[ 3102
سپتامبر  ]3322نگرانی خود را از وقفهای که در اثر ناآرامیهای داخلی و اعالم حکومت نظامی در کـار وی ایجـاد
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شده بود ،به فاستر ویلر اعالم کرد .فاستر ویلر طی پاسـخ مـورخ  30مهرمـاه [ 3102هفـتم اکتبـر  ]3322توجـه
هیوستن را به قید فورسماژور مندرج در قرارداد گچساران جلب کرد .بعداً مکاتباتی بـین هیوسـتن وفاسـتر ویلـر
صورت گرفت که طی آن هیوستن نگرانی خود را در مورد مشکالتی که درحفظ شرایط مناسب و امنیـت محـیط
کار با آن مواجه بود ابراز و اظهار داشت که از ورود وی به محوطه چاهها ( )wellhead sitesجلوگیری میشود.
در  03آذرماه  30[ 3102دسامبر  ]3322هیوستن مجدداً طی نامهای به فاستر ویلر ،مشکالتی را که در تهیه مـواد
و مصالح و حفظ امنیت محیط کار با آن مواجه شده بود ،به اطالع فاستر ویلر رساند و از آن شرکت تقاضا کرد که
بعضی از کارها را از حدود و دامنه قرارداد گچساران حذف و کارهای اضافی را که فاستر ویلر در نظـر داشـت بـه
هیوستن واگذار کند ،متوقف نماید.
 .370از آنجا که هیوستن پاسخی بابت این نامه دریافت نکرد ،در هفتم دیمـاه  02[ 3102دسـامبر ]3322
اطالعیهای مبنی بر تعلیق عملیات موضوع قرارداد گچساران به دلیل فورسماژور ،به آسکو تسلیم کرد .متن نامه
به شرح زیر است:
ما عمیقاً نگران شرایط غیرعادی کـار در ایـران هسـتیم .افـزایش اغتشاشـات ،کشـتارها ،تهدیـدات جـانی و
ناآرامیهای داخلی ،امنیت جانی کارکنان ایرانی ،کشورهای ثالث و امریکایی ما را در ایـران بـه مخـاطره افکنـده
است.
ما همچنین با کمبود مواد و مصالح ،بخصوص سوخت مواجـه هسـتیم .ایـن کمبودهـا کـار سـاختمان طـرح
فوقالذکر را با مشکالت اساسی مواجه کرده است.
از این رو ،ما کارهای ساختمانی طرح مزبور را موقتاً به حالت تعلیق در میآوریم و ساختمان طرح را هنگـامی
از سر خواهیم گرفت که بتوانیم مواد و مصالح الزم را تهیه کنیم و کارکنان ما بتوانند در محیط امن کار کنند.
لطفاً ترتیبات الزم را برای حفاظت و مراقبت از کارها و تأسیسات طرح فراهم نمایید .مـا در برنامـه حفـاظتی
شما همکاری خواهیم کرد ،لکن پیشبینی میشود که چنانچه وضعیت رو به وخامت گذارد ،خود کارکنـان مجبـور
شوند به طور ناگهانی ایران را ترک کنند .به دو نفر از کارکنان خود به نام آقایـان اچ .آیکسـتاد و دبلیـو .فـاکس
دستور دادهایم که هماهنگیهای الزم را برای اجرای برنامه حفاظتی الزم با شما انجام دهند.
به دلیل شرایط غیرعادی محیط کار که موجب کمبودهایی در مواد و مصالح شده و خطری جدی برای امنیت
کارکنان ما به شمار میرود ،تقاضا داریم تاریخ تکمیل قرارداد تمدید شود .ما در آینده نزدیک تقاضا خـواهیم کـرد
جلسهای برای بحث در مورد این مسائل و تمدید قرارداد با شما تشکیل دهیم.
 .374در تاریخ  01دیماه  31[ 3102ژانویه  ،]3323فاستر ویلر به نامه مورخ  03آذرمـاه  30[ 3102دسـامبر
 ]3322هیوستن پاسخ داده و نگرانی خود را در مورد «عزیمت ناگهانی» هیوستن از کارگـاه در  34دیمـاه 3102
[ 4ژانویه  ]3323ابراز و تقاضای هیوستن را برای حذف بعضی کارها از حدود و دامنه برنامـه قـرارداد رد کـرد .در
این نامه همچنین ذکر شده است که «در صورتی که شرکت شما کارهای قـرارداد را بـه پایـان نرسـاند ...نـاگزیر
خواهیم شد با استناد به ترک قرارداد توسط شما ...ضمانتنامه حسن انجام کار شما را ضبط کنـیم» .علیـرغم ایـن
مطلب ،گواهی پرداخت پیشرفت کار شماره  38حدوداً به مبلغ ـ 002220222/دالر امریکـا کـه قـبالً در  30آذرمـاه
[ 3102ششم دسامبر  ]3322تصویب شده بود ،در نهم بهمـنمـاه  03[ 3102ژانویـه  ]3323مجـدداً پرداخـت آن
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توسط شرکت نفت تأیید گردید.
 .371در  03اسفندماه  02[ 3102مارس  ]3323هیوستن ضمن اعالم ایـن مطلـب کـه ایـن نامـه را اخیـراً
دریافت کرده ،به این واقعیت اشاره نمود که ظاهراً نامه مزبور بدون اطالع از وجود نامه مورخ هفتم دیماه 3102
[ 02دسامبر  ]3322هیوستن نوشته شده و تقاضای تشکیل جلسهای با فاستر ویلر کـرد .هیوسـتن در نامـه خـود
چنین ادامه داد:
با توجه به اینکه  32/0درصد کار اجرا شده و انجام بقیه کار به دلیل نبودن مواد و مصالح غیرممکن گردیده،
ما معتقدیم که قرارداد باید در وضعیت فعلی خود پذیرفته شود.
هیوستن پاسخی بابت این نامه از فاستر ویلر دریافت نکرد .علیرغم تالشهای هیوستن جهت تماس با فاستر
ویلر ،هیچ تماسی برقرار نشد تا اینکه در اوت  ،3323هیوستن مستقیماً تلکسی به آسکو مخابره و ضمن آن اعالم
کرد که در رابطه با تشکیل جلسهای برای حل «اقالم معوقه این قرارداد» منتظر دریافت دستور است .درست چند
روز بعد ،یعنی در هفتم شهریورماه  03[ 3102اوت  ،]3323آسکو ضمن پاسخ به این تلکس ،مقرر نمود جلسـهای
در  30شهریورماه [ 3102سوم سپتامبر  ]3323در تهران تشکیل شود.
 .373در روزهای  30شهریور و دوم مهرماه [ 3102به ترتیب سوم و  04سپتامبر  ]3323جلساتی تشکیل شد
که ضمن آن آسکو از هیوستن خواست که کار قرارداد گچساران را به پایان برسـاند .لکـن در دهـم آذرمـاه 3102
[اول سپتامبر  ]3323هیوستن طی تلکسی به آسکو اطالع داد که به استناد مـاده «3الـف» 04قـرارداد ،قـرارداد را
فسخ میکند .هیوستن دالیل فسخ قرارداد را به شرح زیر اعالم کرد:
ادامه ناآرامی در ایران ،تصرف سفارت امریکا ،عدم امکان اسـتخدام کارکنـان خـارجی بـرای کـار در ایـران و
«تعویق طوالنی» در پرداخت بقیه طلب هیوستن به مبلغ ـ 102010222/دالر امریکا بابت صورتحسابهـای تأییـد
شدهای که فقط قسمتی از آنها پرداخت شده و حدود ـ 0220222/دالر امریکا افزایش هزینه پرداخت نشده است.
 .311تنها پاسخ آسکو به این تلکس ،تلکس مورخ چهارم دیماه  00[ 3102دسـامبر  ]3323بـود کـه در آن
آسکو اطالعیه فسخ هیوستن را رد کرد و به آن شرکت اطالع داد که از نظر آسکو ،هیوسـتن کارگـاه طـرح را در
دسامبر  3322طبق ماده «الف»[ 02کذا] ترک و در ایفای تعهدات قراردادی خود قصور کرده است .شـرکت نفـت
بهعنوان مدرک ،یادداشت داخلی دستنوشتهای به تاریخ  30اسفندماه [ 3102سوم مارس  ]3323از فاسـتر ویلـر در
آبادان تسلیم داشته که «در خاتمه آن قید شده است که با توجه به ترک طرح توسط هیوستن [فاستر ویلـر] نبایـد
تأدیه گواهی [پرداخت شماره  ]38را توصیه کند».
 .313هیوستن ادعا میکند که علیرغم این واقعیت که نامبرده تا هنگام فسخ قـانونی قـرارداد توسـط وی در
دهم آذرماه [ 3102اول دسامبر  ،]3323کلیه تعهدات خود را بابت قرارداد گچساران به نحو مقرر انجـام داده بـود،
آسکو حقالزحمه کارهای انجام شده را تمام و کمال نپرداخته است .مبلغ پرداخت نشده مشتمل بر ارقام زیر است:
 )3مبلـغ ـ 100120222/دالر امریکـا بابـت پرداخـتهـای تأدیـه نشـده مربـوط بـه پیشـرفت کـار )0 ،مبلـغ
9
ـ 103430232/دالر امریکا بابت تعدیل هزینهها و  )1مبلغ ـ 3008800101/دالر امریکا (خالص) بابـت کـار انجـام
 .9قبالً ـ 4،221،208/دالر امریکا ادعا شده بود که به رقم فوق تقلیل یافته است.
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شده .هیوستن همچنین استرداد ـ 302220003/دالر امریکا را که در تاریخ فسخ قرارداد گچساران باید آزاد میشـد،
مطالبه میکند.
ب) فسخ قرارداد گچساران

 .310برای احراز حقوق و تعهدات طرفین ،دیوان باید ابتدا به این مسأله رسیدگی کند که آیا هیوستن حق داشته
قرارداد گچساران را به حالت تعلیق در آورده ،آن را فسخ کند یا خیر.
 .311شرکت نفت از جانب آسکو استدالل میکند که هیوستن در دسامبر  3322محل طرح را ترک و بـدین
طریق قرارداد گچساران را نقض کرده و لذا نمی تواند بهعنوان دلیل فسخ ،به ماده  04شرایط عمومی استناد کند.
شرکت نفت در شهادتنامهای از آقای نقاش پور ،رئیس خدمات قراردادی آسکو برای طرح مدعی شـده اسـت کـه
آسکو کوشید هیوستن را متقاعد سازد که امکاناتش را مجدداً بسیج نموده ،طرح را به اتمام برساند و پس از جلسـه
سپتامبر  ،3323هیوستن قبول کرده بود که طرح را تکمیل کند .شرکت نفت در تأیید اظهاراتش به تلکـس مـورخ
دوم مهرماه  04[ 3102سپتامبر  ]3323ارسالی به هیوستن استناد میکند که ضمن آن آسکو تأیید کرده کـه قـرار
است طرفین تشکیل جلسه دهند و از هیوستن خواسته شده است که «کار ناتمام را به پایان رساند».
 .317هیوستن برای اثبات وجود شرایط فورسماژور به مکاتبات خود با فاستر ویلر (رجوع شـود بـه :بنـدهای
 340و  348باال) از سپتامبر الی دسامبر  3322استناد و بر آن اسـاس ،اظهـارات شـرکت نفـت را انکـار مـیکنـد.
هیوستن اظهار میدارد که به دلیل عدم پرداخت مبالغ الزمالتأدیه توسط آسکو ،وی قرارداد گچساران را طبق ماده
 04شرایط عمومی ،به نحو مقرر فسخ کرده است و در این رابطه به تلکس مورخ دهم آذرماه [ 3102اول دسـامبر
 ]3323خود استناد مینماید.
 .311روشن است که در هنگامی که هیوستن اجرای قرارداد گچساران را به حالـت تعلیـق در آورد ،شـرایط
فورسماژوردر ایران وجود داشت .دیوان داوری همواره این مطلب را تصـدیق کـرده اسـت کـه اقـدام پیمانکـاران
امریکایی در متوقف ساختن کار و ترک ایران در اواخر سال  3322موجه بوده است (برای مثـال رجـوع شـود بـه:
حکم شماره 322ـ84ـ 3مورخ ششم تیرماه  02[ 3184ژوئـن  ]3320صــــادره در پرونــــده سـیلوانیا تکنیکـال
سیستمز اینک .و دولت جمهوری اسـالمی ایـران کـه در  8 Iran –U.S. C.T.R. 298چـاپ شـده اسـت).
هیوستن ابتدا در سپتامبر  3322نگرانی خود را در مورد شرایط حاکم در ایران به اطالع فاستر ویلـر رسـاند و ایـن
فاستر ویلر بود که مسأله فورسماژور احتمالی را مطرح کرد .هیوستن اسناد و مدارک دیگری از دوره بین سـپتامبر
 3322تا اطالعیه مورخ هفتم دیماه  02[ 3102دسامبر  ]3322خود مبنی بر تعلیق عملیـات تسـلیم نمـوده کـه
همگی بر نگرانی مداوم آن شرکت داللت دارد و روشن است که موضوعات مورد اشاره در اطالعیه تعلیق واقعیت
داشته و قابل مالحظه بوده و قبالً فاستر ویلر از آنها آگاهی داشته است .محیط کار در ایران آن زمان ،ادامه طرح
را غیرعملی ساخته بود و شـرایط مزبـور ،بـهروشـنی خـارج از حیطـه کنتـرل هریـک از طـرفین بـود و طـرفین
نمیتوانستند آن شرایط را پیشبینی یا از آن جلوگیری کنند.
 .310تعیین اینکه رویدادهای فورسماژور تا تاریخ تلکس فسخ هیوستن در دسامبر  3323بدون وقفه ادامـه
داشته است یا خیر ،بسیار مشکلتر است .شرکت نفت با استناد به نامـه  01بهمـنمـاه  31[ 3102ژانویـه ]3323
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فاستر ویلر اظهار داشته است که هیوستن طرح را در ژانویه  3323ترک و سپس از راه انداختن مجدد آن خودداری
کرد .دیوان داوری این نامه را قانعکننده نمییابد .به نظر میرسد که نامه بدون آگاهی از اطالعیه تعلیق هیوسـتن
نوشته شده و این مطلب تعجبآور نیست ،زیرا نامه هیوستن به نشانی دفتر آسـکو در تهـران ارسـال گردیـده ،در
حالی که نامه فاستر ویلر در دفتر آن شرکت در خرمشهر تهیه و از آنجا ارسال شده اسـت .همـینطـور یادداشـت
مورخ  30اسفندماه [ 3102سوم مارس  ]3323فاستر ویلر نیز احتماالً بدون اطالع از نامه هیوستن نوشته شده و به
هیچ روی داللت بر قصد عدم مراجعت به کارگاه ندارد.
 .314دیوان داوری مالحظه میکند که سوابق حاکی از یک سلسله جلسات مذاکره و مکاتبات است که نشان
میدهد هیوستن مایل به ازسرگرفتن کار در طرح گچساران بوده ،لکن عمالً تا قبل از  31آبانماه  4[ 3102نوامبر
 ]3323قادر نبوده کار را ازسرگیرد .هیوستن در تلکس خود دایر بر فسخ قرارداد ،به کمبود مـواد و مصـالح و قصـد
اعالم شده شرکت نفت به تجدیدنظر در ترتیبات قراردادی فیمابین اشاره میکند که هر دو مطلب فوق را میتوان
چنین تفسیر کرد که شرایط معقول برای ازسرگرفتن کار در آن زمان وجود نداشته است .پس از آن تـاریخ ،ادامـه
اجرای قرارداد توسط هیوستن ،بر اثر تصرف سفارت امریکا در تهران غیرممکن گردید.
 .311از مدارک موجود در پرونده ،دیوان نتیجه میگیرد که هیوستن تا پایان سال  3323به تالشهـای خـود
برای تماس با فاستر ویلر ادامه داد و عدم ترتیب جلسه مذاکره برای ازسرگرفتن علمیات ،معلول مشکالت ناشی از
خروج خود فاستر ویلر از ایران و سپس عدم توانایی آسکو در هماهنگ کردن مذاکرات بوده و دلیل آن ترک طرح
توسط هیوستن نبوده است.
 .313براساس این نتیجهگیری ،دیوان معتقد است که هیوستن حـق داشـته بـا اسـتناد بـه مـاده  04شـرایط
عمومی ،قرارداد گچساران را به دلیل عدم پرداخت وجه در دسامبر  3323فسخ کند .تأدیه گواهی پرداخـت شـماره
 38حدوداً به مبلغ ـ 002220222/دالر امریکا در ژانویه  3323تصویب شده بود ،لکن فقـط ـ 304400222/دالر آن
پرداخت شد .در تلکس مورخ دهم آذرماه [ 3102اول دسامبر  ]3323هیوستن ،بـه «تقاضـاهای مکـرر شـفاهی و
کتبی» جهت پرداخت اشاره شده است .با این حال ،دیوان داوری کامالً قانع نشده اسـت کـه هیوسـتن بـا تسـلیم
اطالعیه  34روزه فسخ به آسکو ،واقعاً الزامات ماده  04شرایط عمومی را رعایت کرده است .لکن دیوان میپـذیرد
که تلکس مورخ دهم آذرماه [ 3102اول دسامبر  ]3323هیوستن در حکم چنین اطالعیهای بوده و هیوسـتن حـق
داشته است که ظرف  34روز از تاریخ وصول تلکس توسط آسکو و عدم اعالم دلیل موجهی توسط وی برای عدم
پرداخت ،قرارداد گچساران را فسخ کند .شرکت نفت مشخصاً ذکر نکرده است که تلکس چه موقع دریافـت شـده،
لکن در پای نسخهای که هیوستن بهعنوان مدرک ارائه نموده عبارت «چگونه دریافـت شـد» و پاسـخ «بالمـانع
است» به چشم میخورد .لذا دیوان نتیجه میگیرد کـه هیوسـتن از تـاریخ  04آذرمـاه  30[ 3102دسـامبر ]3323
10
قرارداد گچساران را بهدرستی فسخ کرده و طبق مفاد ماده  04و ماده  00شرایط عمـومی ،آسـکو متعهـد بـوده
است کلیه هزینههای قابل مطالبهای را که هیوستن تا آن تاریخ متحمل شده ،همراه با هزینههای برچیدن طرح و
مبلغی که بهعنوان «سود معقول» میبایست مورد توافق قرار گیرد ،به هیوستن بازپرداخت نماید.
.10

به شرح اصالحی در ماده 30ـ 2شرایط ویژه.
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 .301بنابراین ،دیوان داوری باید در وهله اول مبالغ قابل پرداخـت و الزمالتأدیـه بـه هیوسـتن در تـاریخ 04
آذرماه  30[ 3102دسامبر  ]3323و سپس مبلغ مورد حکم را تعیین نماید .هیوستن بدواً تأدیـه بقیـه وجـه گـواهی
پرداخت شماره  38را به اضافه مبلغ پرداخت نشدهای بابت کار اضافی انجام شده طبق درخواست فاستر ویلـر یـا
آسکو ،بهعالوه تعدیل هزینههایی را که محاسبه ،اما پرداخت نشده بود ،مطالبه کرد .لکن در جلسه استماع هـر دو
طرف پذیرفتند که رقم مندرج در گواهی پرداخت شماره  38قرار بود پرداخت «علیالحساب» باشد و با ادعاهـای
کار اضافی تهاتر گردد .از این رو ،ادعای تأدیه بقیه گواهی پرداخت شماره  38بهعنوان یک قلم پرداخت مربوط به
پیشرفت کار رد میشود .بنابراین ،الزم است دیوان یکایک  03فقره مـورد مطالبـه بابـت کـار اضـافی را جداگانـه
بررسی کند تا استحقاق نهایی هیوستن نسبت به بقیه مبلغ الزمالتأدیه بابت گواهی پرداخت شماره  38و هرگونـه
مبلغ اضافی دیگر را مشخص نماید .از آنجا که موضوع اعمال شرایط تعدیل هزینه در مورد ایـن قبیـل کارهـای
اضافی نیز مورد اختالف است ،لذا دیوان ابتدا به این مسأله میپردازد.
ج) تعدیل هزینهها

 .303هیوستن بابت تعدیالت هزینهای که حسب ادعا شرکت نفت بابت گواهیهای پرداخت شماره 30 ،34 ،31
و  38و مبالغ الزمالتأدیه بابت دستورهای تغییر کار تأیید شده و مبالغ مورد مطالبه برای کار اضافی نپرداخته ،کـالً
مبلغ ـ 103430232/دالر امریکا مطالبه میکند .هیوستن در سوگندنامه وایت اظهار داشته است که آخرین شاخص
تعدیل قیمتی که آسکو به وی ارائه نموده بود ،دوره منتهی بـه  30مردادمـاه [ 3102ششـم اوت  ]3322را شـامل
می شد و از آن به بعد ،بانک مرکزی انتشار شاخصهای الزم را متوقف ساخت .آخرین ضریب تعدیل هزینه اعالم
شده که طبق بخش  4قرارداد گچساران محاسبه شده 30/14822 ،درصد بوده است .هیوستن اظهار میدارد کـه
ضریب مزبور ضریب صحیح برای اعمال نسبت به گواهی پرداخت شماره  31بوده که در  03مردادمـاه 30[ 3102
اوت  ]3322صادر شد .لکن آسکو فقط ـ 480200/دالر امریکا به اضافه ـ 003320128/ریال بابت افزایش هزینهها
تصویب کرد که طبق ادعای هیوستن مبین ضریب تعدیلی فقط به میزان  33/02درصد است.
 .300گواهیهای پرداخت شماره  34و  30در تاریخهای اول آبانماه و  31آذرماه [ 3102به ترتیب  01اکتبر
و  4دسامبر  ]3322صادر شدند .ماده 1ـ0ـ 4قرارداد گچساران مقرر میدارد:
چنانچه به هر صورت ،شاخص الزم در هنگامی که شرکت تعدیل فوق را محاسبه میکند در دسترس نباشـد،
تعدیل هزینه براساس آخرین شاخص موجود محاسبه خواهد شد.
از این رو ،هیوستن اظهار میدارد که ضریب تعدیل هزینه  30/14822درصد میبایسـت نسـبت بـه دو فقـره
گواهی پرداخت یادشده نیز اعمال میشد ،لکن آسکو این ضریب را اعمال نکرده است .هیوستن بهعنوان مـدرک،
جدولی حاوی مبلغ هریک از گواهی های پرداخت ،محاسبه ضریب تعدیل هزینـه توسـط هیوسـتن و مبـالغی کـه
آسکو واقعاً پرداخته ،تسلیم داشته است .مبلغ مورد مطالبه بهعنوان کسر پرداخت گواهیهای پرداخـت شـماره ،31
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 34و  ،30ـ 820302/دالر امریکا است .هیوستن همچنین مبلغ ـ 302440238/دالر امریکا بابت تعـدیل هزینـه
مشــابهی در مــورد دســتور تغیی ـر ک ـار شــماره  08مــورخ دهــم خردادمــاه  13[ 3102مــه  ]3322بــرای صــخره
شکنی) )blasted rockکه تعدیل هزینهای در مورد آن صورت نگرفته و همچنین بابت یک قلم تعدیل هزینـه
در مورد گواهی پرداخت شماره  38مطالبه میکند .از آنجا که بعداً تصدیق شد که گواهی پرداخت شـماره  38بـه
شرح مورد بحث در بند  382باال ،میبایست پرداخت علیالحساب بابت کار اضافی بـه شـمار آیـد .مسـأله تعـدیل
هزینه در مورد آن قلم پرداخت و آن بخش از ادعای حاضر که به پرداخت هزینه کار اضافی مربوط میشود و باید
توسط دیوان تعیین گردد ،در ارتباط با تعدیل هزینه نسبت به تمامی مبلغ مورد حکم بـرای کـار اضـافی بررسـی
خواهد شد (رجوع شود به :بند  324زیر).
 .301باالخره هیوستن اظهار میدارد که چون فرمول تعدیل هزینه در قرارداد گچساران گنجانده شده بود تـا
افزایش هزینه ناشی از تورم جبران گردد و نیز با توجه به اینکه تورم در ایران پس از اوت  3322سریعاً باال رفت،
انصاف حکم میکرد که هنگامی که بانک مرکزی انتشار شاخص مربوط را متوقف کرد ،آسکو یک «رقم معقول»،
یعنی رقمی باالتر از ضریب  30/14822درصد به هیوستن بپردازد .ماده 1ـ0ـ 4قرارداد گچساران مقرر میدارد که
هنگامی که شاخص صحیح بار دیگر منتشر شد ،محاسبات قبلی تعدیل گردد .بنابراین ،هیوسـتن تقاضـا دارد کـه
دیوان با اتخاذ یک نرخ تورم ثابت ،معادل نرخ تورم ثبت شده در طول مـدت قـرارداد گچسـارن ،مبلـغ ـ430330/
دالر دیگر نیز به نفع وی حکم دهد.
 .307شرکت نفت بهنوبهخود به تلکس مورخ دهم آذرماه [ 3102اول دسامبر  ]3323هیوستن اشاره مـیکنـد
که در آن به افزایش هزینه پرداخت نشده حدوداً به مبلغ ـ 0220222/دالر امریکا اشاره شده و اظهار مـیدارد کـه
نهتنها بابت تعدیل هزینهها مبلغی به هیوستن الزمالتأدیـه نیسـت ،بلکـه مبلـغ ـ 220321/دالر بابـت ایـن قبیـل
تعدیلها به هیوستن اضافه پرداخت شده که باید به شرکت نفت مسترد گردد .شرکت نفت در تأیید استدالل خود،
به شهادتنامه آقای شهرستانی از اداره امور مالی شرکت نفت («شهادتنامه شهرستانی») اشاره مـیکنـد کـه در آن
گفته شده است که هیوستن هم با استفاده از شاخصهای نادرست و تأیید نشده و هم با اتخاذ این فرض که شرط
تعدیل هزینه قرارداد گچساران نسبت به مبالغ پرداختی بابت دستورهای تغییر کار موضوع گواهیهـای پرداخـت و
نیز بابت کار در حال پیشرفت ،قابل اعمال است ،تعدیالت هزینه را بهغلط محاسبه کرده است .شرکت نفت بهویژه
استدالل میکند که بابت پرداخت هزینه صخرهشکنی هیچ تعدیل هزینهای نباید صورت گیرد ،زیرا به ادعـای آن
شرکت ،این کار که خارج از حدود و دامنه اولیه قرارداد گچساران شناخته شده ،به موجب قرارداد جداگانهای بـین
هیوستن و آسکو انجام گردیده و نه طبق دستور تغییر کار در مورد قرارداد گچساران.
 .301این بخش از ادعا متضمن مسائلی هم در رابطه با شمول قراردادی بخش  4قرارداد گچساران و هـم در
مورد ادعای هیوستن بابت حقالزحمه «معقول» اضافی است که باید حل و فصل گردد.
 .300در بخش 3ـ0ـ 4قرارداد گچساران چنین آمده است« :به مجرد دریافت هر صورتحساب پرداخـت بابـت
 .11هیوستن تصدیق میکند که شرکت نفت در رابطه با گواهی پرداخت شماره  30کالً مبلغ ـ 3330220/دالر امریکا بهعنـوان تعـدیل
هزینه پرداخته که با کل رقم گواهیهای پرداخت شماره  31تا  30تهاتر شده است .رقم ذکر شده مانده خالص است.

حکم شماره 873ـ578ـ8



711

پیشرفت کار ،شرکت مبلغ آن را با توجه به تغییر در هزینههای کار ،تجهیزات و مواد و مصالح ...به ترتیبی کـه در
زیر تعیین شده ...تعدیل خواهد کرد» .نه در این ماده و نه در جای دیگری از بخش مزبور ،مطلبی حاکی از آنکـه
مبالغ پرداختی بابت دستورهای تغییرکار از شمول شرایط ماده مستثنا شده باشد ،وجود ندارد .بالعکس ،در پاراگرا ف
 4بخش  4قرارداد گچساران تحت عنوان «جدول نرخها» مشخصاً ذکر شده است که نرخهای زیر کاربرد دیگری
در قرارداد ،غیر از برآورد تغییرات ،افزایش یا کاهش کارهای سفارش داده شده توسط مهندس ناظر طبق ماده 13
بخش  3ندارد» (خط تأکید اضافه شده است) .بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد که کارهـایی کـه طبـق دسـتورهای
تغییر کار به نرخهای مندرج در جدول انجام گرفته ،مشمول مزایای این شـرط تعـدیل هزینـه بـوده ،مگـر آنکـه
صراحتاً خالف آن توافق شده باشد.
 .304دیوان داوری این استدالل شرکت نفت را که کار صخرهشکنی طبق قرارداد جداگانهای انجام شـده ،رد
میکند .مدرکی در تأیید این ادعا وجود ندارد و در دستور تغییرکاری که امضا و تأیید شده و جزء مــدارک شـرکت
نفت تسلیم گردیده ،مشخصاً ذکــر شده است که کــار «طبق قلم 02ـ3ـ3ـ 4جـدول نـرخهـا» انجـام گردیـده
است .لذا دیوان نتیجه میگیرد که تعدیل هزینه دستور پرداخت مربوط به کار صخرهشکنی قابل پرداخـت اسـت و
مبلغ ـ 302440238/دالر امریکا بابت آن به نفع هیوستن حکم میدهد.
 .301در مورد ضریب واقعـی کـه در محاسـبه تعـدیل هزینـههـای موضـوع گـواهیهـای پرداخـت شـماره
31ـ34ـ 30باید اعمال شود ،دیوان عبارت بخش 1ـ0ـ 4قرارداد گچساران را روشن و خالی از ابهـام مـییابـد .در
غیاب هریک از شاخصهای مقرر ،آخرین شاخص موجود میبایست مورد استفاده قرار میگرفت .هیوسـتن شـرح
نداده که چگونه ضریب  30/14822درصد را محاسبه کرده ،لکن دیـوان مالحظـه مـینمایـد کـه در بـرگهـای
محاسبات تسلیمی شرکت نفت بهعنوان ضمائم شهادتنامه شهرستانی شرکت نفت محاسباتش را بـه طـور کامـل
شرح داده و از این محاسبات پیدا است که شرکت مزبور در واقع ضریب ذکر شده توسط هیوستن را اعمال نموده،
لکن آن را نسبت به ارقام کل متفاوتی اعمال کرده است .برای دیوان قابل احراز نیست که شرکت نفت چگونه به
این ارقام کل پایینتر رسیده ،جز اینکه در برگهای محاسبات اشاره شده است که بعضی از دستورهای تغییر کار
«مشمول افزایش هزینه نیست» .خود هیوستن نیز اعتراف کرده است که پارهای اقالم کار اضافی مشمول تعـدیل
هزینه نیست و در الیحه معارض خود ،این بخش از ادعای مربوط به کار اضافی را که انجام شده ،ولی حقالزحمه
آن پرداخت نگردیده ،بر آن اساس کاهش داده است .این کاهش هزینههای مورد تصدیق هیوستن ،گرچه مشخصاً
تحت این عنوان ذکر نشده ،لکن همگی در رابطه با تهیه مواد و مصالح بوده است.
 .303طبق ادعای شرکت نفت ،تعدیل هزینه در مورد دستورهای تغییر کار شماره  3تـا ،32 ،31 ،3 ،2 ،8 ،4
 11 ،08 ،00 ،33و  12قابل پرداخت نیست .کلیه این دستورهای تغییرکار در گـواهی پرداخـت شـماره  34منظـور
شدهاند و اکثر آنها به تهیه مواد و مصالح مربوط هستند .از طرفی ،در عبارت بخش 3ــ0ــ 4قـرارداد گچسـاران
صراحتاً قید شده است که فرمول تعدیل هزینه شامل «هزینههای کار ،تجهیزات و مواد و مصـالح» اسـت (خـط
تأکید اضافه شده است) .از آنجا که هیوستن ادعایش را نسبت به این دستورهای تغییرکار سابق کاهش نداده ،لذا
دیوان باید شرایط بخش 3ـ0ـ 4قرارداد را اعمال نماید و لذا هیوستن را مستحق دریافت مبـالغ مـورد ادعـا بابـت
گواهی پرداخت شماره  34میشناسد.
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 .341شرکت نفت استدالل مشخص دیگری در مورد مبالغ مورد ادعا بابت این گواهیهـای پرداخـت مطـرح
نکرده است.گرچه هیوستن توضیحی در مورد رقم ـ 0220222/دالر مورد اشـاره در تلکـس مـورخ دهـم آذرمـاه
[ 3102اول دسامبر  ]3323خویش نداده ،با این حال ،دیوان مالحظه مینماید که در ادامه تلکس آمده اسـت کـه:
«صورتحسابی بابت کل مبالغ الزمالتأدیه [به هیوستن] در مورد طرح مورد بحث در دست تهیـه اسـت و در آینـده
نزدیک تسلیم خواهد شد» .از این رو ،دیوان کل مبلغ ـ 820302/دالر مورد مطالبه در رابطه با گواهیهای پرداخت
شماره 31ـ34ـ 30را به نفع هیوستن مورد حکم قرار میدهد.
 .343در شهادتنامه شهرستانی استدالل شده است که چنانچه مبلغی بابت تعدیل هزینهها به هیوسـتن قابـل
پرداخت باشد ،طبق مفاد بخش 1ـ0ـ 4قرارداد گچساران ،پرداخت بهره در آن رابطه ضرورت ندارد .همانطور کـه
در باال بحث شد ،بخش 1ـ0ـ 4به محاسبه تعدیل هزینه الزم در مواقعی که شاخص مربـوط در دسـترس نباشـد،
مربوط میشود و مقرر میدارد که هرگاه شاخص دوباره اعالم شد ،محاسبه تعدیل گـردد .در خاتمـه بخـش آمـده
است که« :به مبالغی که پرداخت آنها بدین طریق با تأخیر مواجه شود ،بهره تعلق نخواهد گرفت» .روشن اسـت
که این امر تأثیری برحق دریافت بهره ناشی از عدم پرداخت تعدیل هزینه ندارد و لذا اسـتدالل شـرکت نفـت در
این مورد رد میشود.
 .340دیوان داوری استدالل هیوستن را دایر بر اینکه برای جبران هزینههای هیوستن بابت افزایش تورم در
ایران ،دیوان باید از ضریب تعدیل باالتری استفاده کند ،رد مینماید .همانطور که در بند  382باال اشاره شد ،متن
عبارت قرارداد صریح و خالی از ابهام است .با توجه به عدم انتشار شاخصهای جدید توسط بانک مرکـزی و نبـود
هر مدرک موثقی در مورد تورم ،مبنایی وجود ندارد که دیوان بتواند چنین تعـدیلی را بـر آن اسـاس انجـام دهـد.
بنابراین ،دیوان کالً مبلغ ـ 303330038/دالر امریکا (ـ 302440238/دالر امریکا به اضـافه ـ 820302/دالر امریکـا)
منهای  0/0درصد مالیات پیمانکار ،یعنی مبلغ  302020233/30دال رامریکا به طور خالص بابـت تعـدیالت هزینـه
پرداخت نشده ،موضوع گواهیهای پرداخت شماره  31تا  30و دستور تغییر کار شماره  08به نفـع هیوسـتن حکـم
میدهد.
 .341دیوان باید اکنون موضوع الزام کسر  0/20درصد از هر پرداخت مربوط به پیشرفت کـار بابـت تضـمین
حقوق بیمه اجتماعی و سهمیه آموزش کارگران ،موضوع ماده «0الف» 43شرایط عمومی را مورد بررسی قرار دهد.
قرار بود پس از خاتمه قرارداد گچساران ،این کسورات با ارائه گواهیهایی از مقامات مربوطه ایران مسترد شوند .با
این حال ،این قبیل مبالغ حتی اگر کسر شده باشند ،باز هم پرداخت بابت کار انجام شـده محسـوب مـیگردنـد .از
آنجا که دیوان نظر داده است که هیوستن قرارداد گچساران را به نحو صحیح در  04آذرمـاه  30[ 3102دسـامبر
 ]3323فسخ کرده ،لذا شرکت نامبرده حق دارد طبق ماده  00شرایط عمومی هزینـه ایـن کـار را بـه طـور کامـل
دریافت کند .بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد که شرایط صریح ماده  00شرایط عمومی راجع به فسـخ ،بـر شـرایط
مندرج در ماده «الف»( 43 )0حاکم است ،به نحوی که دیوان اکنون لزومی نمیبیند طبق ماده اخیرالذکر ،رقمی از
مبلغ مورد حکم کسر کند.
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د) ادعاهای مربوط به کار اضافی

 .347هیوستـــن  03فقره ادعای دیگر بابت کـــارهایی که انجام داده ،طرح کرده است و مبلغ ـ3201330130/
دالر امریکا طبق مفاد دستورهای تغییر کار قرارداد گچساران مطالبه میکند .هیوستن ادعا مینماید که کلیـه ایـن
ادعاها پرداخت نشده باقی ماندهاند .همانطور که در بند  382باال بحث شد ،دیوان الزم میداند به کلیه این ادعاها
به طور جداگانه رسیدگی کند تـا بقیـه مبلـغ الزمالتأدیـه را پـس از در نظـر گـرفتن ـ 002220222/دالر پرداخـت
«علیالحساب» مندرج در گواهی پرداخت شماره  38تعیین نماید.
 .341دیوان داوری مالحظه میکند که ادعاهای یادشده به سه گروه جداگانه قابـل تقسـیم مـیباشـند :اول)
ادعاهایی که شرکت نفت قبول کرده ،دوم) ادعاهایی که تنها دفاع شرکت نفت در برابر آنها این است که به قدر
کافی مستند نیستند ،و سوم) ادعاهایی که در برابر آنها دفاع ماهوی اقامه شده است.
 .340از  03فقره ادعای مورد بحث 32،فقره ادعای زیر را شرکت نفت کامالً قابل پرداخت میداند:
شماره کار هیوستن

شرح

ارزش به ریال

()12

انتقالهای اضافی و اصالح نقشههای سه بعدی ) (isometricsـ000200821/
14
ـ4030242/
تغییرکار چاه شماره ( 28قرارداد گچساران)
12
ـ008040222/
ساخت دیرکهای ورودی در سرچاه
04
ـ3210202/
نصب لولههای  04اینچی مهار لوله )(anchor flanges
20
ـ8230822/
هزینه انهدام و نگهبانی مواد منفجره
24
ـ100030032/
ساخت دیرک برای حصارکشی انشعابات
20
ـ0130430/
تعویض قطعات لوله کوتاه ) (pupsدر ام ـ 43
22
ـ001030202/
روغنکاری مهارهای متحرک )(sliding anchor plates
22
ـ2810212/
ساخت ورودیهای انشعابات
31
ـ2240382/
تغییرکار چاه شماره  32ـ قرارداد گچساران
34
ـ3103330000/
جمع کل به ریال
 .344تصدیق موارد باال مبتنی بر مطالبی است که آقای پیتر بکر ،مدیر منصوب فاستر ویلر برای طرح قرارداد
گچساران تا دسامبر  ،3322چه در جلسه استماع پرونده و چه در شهادتنامه خود ،ازجانب شرکت نفت اظهار داشته
است .شرکت نفت همچنین در الیحه توجیهی معارض خود (که شهادتنامه آقای بکر پیوسـت آن اسـت) کوشـیده
است که با استناد به سوگندنامه آقای حسن امیرجانی ،عضو اداره ساختمان شرکت نفت («شهادتنامه امیرجـانی»)،
مسئولیت خود را نسبت به پارهای از این اقالم انکار کند .معهذا دیوان مالحظه مینماید که اکثـر مـوارد اخـتالف
محاسبه شرکت نفت به نرخهای مورد عمل مربوط میشود و نه به موضوعات خاص مسئولیت .دیـوان داوری بـر
این نظر است که اظهارات آقای بکر شـــرکت نفت را مقید و متعهد میسازد .بنابرایــن ،دیوان بابت ده فقره باال
 .12خواهان در خالصه ادعای خود مرتکب یک اشتباه تایپی شده و کالً رقم ـ 000100812/ریال مطالبه کرده است .رقم پایینتری کـه
در فهرست باال درج شده ،با استناد به برگهای ساعات کار خواهان که مورد تصدیق خود شرکت نفت نیز میباشد ،انتخاب شده است.
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مبلغ ـ 3103330000/ریال ،معادل  3320442/02دالر امریکا به نرخ مورد توافق به حساب هیوستن منظور میکند.
آقای بکر همچنین قسمتی از سه فقره ادعای دیگر یعنی اقالم شماره  43 ،02و  08را میپـذیرد کـه در بنـدهای
333ـ 332و 022ـ 028و 033ـ 032بدانها رسیدگی خواهد شد.
 .341ثانیاً شرکت نفت اظهار میدارد که در مورد بسیاری از ادعاها دلیل کافی ارائه نشده است .شرکت نفـت
باالخص به برگهای ساعات کاری که هیوستن تسلیم نموده ،ولی توسط نماینده فاستر ویلر یا نماینده آسکو امضا
نشدهاند ،اسناد و مدارکی که ناخوانا هستند ویا مستقیماً به اقالم مورد مطالبه مربوط نمیشوند و عموماً بـه فقـدان
مدرک مجوز ویا موافقت با پرداخت این قبیل هزینهها اشاره میکند.
 .343دیوان داوری یکایک این ادعاها و مدارک مؤید آنها را با دقت بررسی و مالحظه کرده است که برخی
از این مدارک نقایص اساسی دارند .فیالمثل ،پارهای از آنها کامل به نظر نمیرسند و یا فاقد امضاها یا مجوزهای
الزم هستند .در نتیجه ،در مورد  33قلم ادعای زیر دیوان داوری متقاعد نشده است که هیوستن از عهده بار اثبات
آنها بر آمده باشد:
شماره کار هیوستن

شرح
ریسه کردن مجدد لولهها )(restringing

3
کار اضافی در منبع آب
01
تخلیه آب با هوای فشرده
42
کار اضافی روی انشعابات
02
هزینه اضافی به دلیل بستن راه واحد فشار شماره 0
03
تغییر نقشههای مکانیکی انشعابات
83
خرید ورقههای عایقکاری
21
کار اضافی روی پلها
24
خرید رنگ برای دیرکهای نشانه سیستم حفاظت کاتودی
20
بتونریزی اضافی کانال لولهها
28
تهیه مواد و مصالح متفرقه
22
تهیه موزاییکهای پیشساخته
22
تغییرکار در چاه شماره 10ـ قرارداد گچساران
23
تغییرکار در واحد فشار پایین ـ (Lpcs-2( 0
20
رنگکاری اضافی
21
برداشتن شیرهای کنترل نصب شده
28
آزمایش مجدد چاه شماره ( 32قرارداد گچساران)
32
کانالهای زهکشی در انشعابات
30
برداشتن لوله  04اینچی درام – 13
30
بنابراین ،دیوان نمیتواند مبلغی بابت اقالم فوقالذکر به نفع هیوستن حکم دهد.

ارزش به ریال

ـ4040042/
ـ000240232/
ـ4400320310/
ـ4100330832/
ـ0402830088/
ـ004800032/
ـ10222/
ـ3202200282/
ـ3202200282/
ـ3300022/
ـ3200222/
ـ102220222/
ـ8310312/
ـ0230212/
ـ000130020/
ـ002830212/
ـ3120232/
ـ002240820/
ـ3280012/
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 .311دیوان اکنون باید به ماهیت یکایک  12قلم باقیمانده از مطالبات موضوع این سرفصل رسیدگی کند .در
کلیه موارد ،به قلم مورد رسیدگی با شمارهای که هیوستن در خالصه برآورد کارهای اضـافی خـود بـرای آن قلـم
تعیین کرده ،اشاره شده است .قبل از پرداختن به این تحلیل ،دیوان باید ابتدا به این استدالل شرکت نفت بپـردازد
که طبق ماده  40شرایط عمومی قرارداد گچساران ،پیش از آنکه هیوستن کـار روی ایـن اقـالم را شـروع کنـد،
اصالح رسمی قرارداد الزم بوده است .ماده  40شرایط عمومی مقرر میدارد که قبل از آغاز کار روی تغییراتی کـه
قیمت قرارداد را مجموعاً بیش از  0020222دالر امریکا افزایش دهد ،قرارداد باید بـه طـور رسـمی اصـالح شـود.
شرکت نفت مدارکی ارائه کرده است که نشان میدهد قبل از صدور گواهی پرداخت شـماره  ،38حـدود  42فقـره
دستور تغییر کار صـــادر و پرداخت شده بـود .گرچـه جمـــع ایـن دستــــورهای تغییـر کــــار بـه متجـاوز از
ـ 20103210324/ریال (حدود ـ 3308280128/دالر امریکا ،به نرخ قراردادی) بالغ مـیشـد ،معهـذا فقـط دو فقـره
اصالحیه در مورد قرارداد گچساران منعقد گردید که دستورهای تغییرکار شماره  3تا  08را شـامل مـیشـد .بـرای
دیوان روشن است که دستورهای تغییر کار شماره  02تا  42نیز بدون اینکه قـبالً اصـالحیهای رسـمی تحصـیل
شود ،تأیید و پرداخت گردیدند .عالوه بر این ،هر دو اصالحیهای که صادر شـد ،در واقـع پـس از اجـرا و پرداخـت
هزینه کار مورد بحث امضا گردید .لذا دیوان نتیجه میگیرد که طرفین الزامات ماده  40شرایط عمـومی را عمـالً
رعایت نمیکردند و با توجه به رفتار قبلی ایشان ،تلقی این شرایط بهعنوان مانعی در برابر پرداخت بقیـه مطالبـات
مربوط به کار اضافی ،منصفانه نخواهد بود.
 .313قلم  1ـ تأخیرهای ناشی از عـدم وجـود لولـه /مـواد منفجـره ـ هیوسـتن بابـت هزینـههـای ناشـی از
تأخیرهایی که حسب ادعا از عدم تحویل به موقع لوله و مواد منفجره توسط آسکو و فاستر ویلر در ماههای اوت و
سپتامبر  3322ناشی شده ،مبلغ ـ 0،808،023/دالر امریکا مطالبه میکند .هیوستن اظهار میدارد کـه آن شـرکت
مجبور شد کارگران و وسایل را معطل نگه دارد و از این راه متحمل هزینههای اضـافی شـود .هیوسـتن در تأییـد
ادعایش برگهای ساعات کار روزانه کارگران مورد بحث را که توسط فاستر ویلر امضا و پـاراف شـده و همچنـین
تعداد قابل مالحظهای نامه و تلکس که حاکی از ضرورت و فوریت تحویل این مواد و مصالح بـوده ،تسـلیم کـرده
است.
 .310شرکت نفت در مقام دفاع ،به شهادتنامههای امیرجانی و بکر استناد میکند که در آنها به ادعای بـاال
به سه دلیل عمده به شرح زیر ایراد گرفته شده است:
اوالً برگهای ساعات کار روزانه نشان میدهند که اضافه کار کارگران به مأخذ هفتـهای هفـت روز پرداخـت
شده ،در حالی که کارگران مزبور حسب ادعا بیکار بودند .ثانیاً هیچیک از برگهای ساعات کار توسط فاستر ویلـر
امضا نشده و ثالثاً هیوستن ظاهراً معطلی کلیه ماشینآالت و لذا متصدیان و رانندهها را ،اعم از اینکـه ایـن قبیـل
ماشینآالت برای کارهای ساختمانی که واقعاً انجام گرفته مورد استفاده واقع بوده یا خیر ...مطالبه کرده اسـت .در
جلسه استماع ،هیوستن توضیح داد که برای حفظ نیروی کارش در ایران ،مجبور بـود صـرفنظر از ایـنکـه کـاری
عمالً انجام میشد یا خیر ،هفت روز هفته را به عالوه اضافه کار به کارگران دستمزد بپردازد.
 .311با بررسی مدارک تسلیمی ،دیوان داوری نتیجه میگیرد که هیوستن ثابت کرده است که فاسـتر ویلـر و
آسکو در عرضه مصالح الزم به هیوستن تأخیر کردهاند .اسناد و مدارک تسلیمی داللت بر آن دارنـد کـه هیوسـتن
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کراراً وضعیت موجود و نیز این واقعیت را که آن شرکت مجبور میشد کـارگرانش را معطـل نگـه دارد و متحمـل
هزینههای اضافی شود ،به فاستر ویلر اطالع میداد .دیوان همچنین خاطرنشان میسازد که بخـش 1ــ 4قـرارداد
گچساران تحت عنوان« :جدول نـرخ ماشـینآالت سـاختمانی» مشخصـاً مقـرر مـیدارد کـه دسـتمزد متصـدیان
دستگاهها و سایر افراد طبق نرخهای مندرج در بخش0ـ 4قرارداد ،جداگانه صورتحساب داده شود .بنابراین ،دیـوان
این استدالل شرکت نفت را رد میکند.
 .317دیوان داوری همچنین مفاد ماده 1ـ2ـ 2شرایط ویژه و ماده ( 41 )3شـرایط عمـومی را کـه مـیتوانـد
نسبت به چنین ادعایی قابل اعمال باشد و در شهادتنامه امیرجانی مورد اشاره واقع شده ،مالحظه نموده است .ماده
1ـ2ـ 2مقرر می دارد« :شرکت هیچ ادعای ناشی از تأخیر در تحویل مواد و مصالح تهیه شده توسـط شـرکت را از
جانب پیمانکار قبول نخواهد کرد ،مگر آنکه پیمانکار نشان دهد که از کلیه امکانات برای تعدیل برنامه کـار خـود
به منظور به حداقل رساندن ویا حذف هزینههای اضافی ...استفاده کرده است» .دیوان نتیجه میگیـرد کـه شـرط
مزبور در مورد این قبیل ادعاها بار دلیل اضافی بر دوش هیوستن میگذارد که نه فقط مبنا و کمیت ادعاهـایش را
مدلل سازد ،بلکه دیوان را نیز قانع کند که «از کلیه امکانات برای تعدیل برنامه کار خود ...استفاده کرده است» .با
این حال ،هیچیک از طرفین در لوایح تسلیمی خود به دیوان مشروحاً به این مطلب نپرداخته است .دیـوان نتیجـه
میگیرد که خوانده از الزامات مندرج در این ماده اعراض کرده است .ماده ( 41 )3شرایط عمومی مقرر میدارد که:
ظرف یک ماه پس از متحمل شدن هرگونه هزینه اضافی که مشمول ماده  13سند حاضر [دسـتورات تغییـر کـار]
نباشد ،پیمانکار...شرحی کتبی...حاوی کلیه مطالبات خود بابت هزینههای اضافی...ارسال خواهد کرد...در مورد هـر
هزینه که منظور نشده باشد ،پرداختی در نظر گرفته نخواهد شد.
دیــوان داوری مالحظه مینمایــد که در اوت  ،3322هیوستــن طــی تلکس شماره جـی.اس.تـی 213.بـه
فاستر ویلر اطالع داد که کارگران وی معطل هستند و «ما باز پرداخت کلیـه هزینـههـا از قبیـل هزینـه تـأخیر در
برنامه ساختمان را که در اثر عدم تهیه لوله ایجاد شود ،مطالبه خواهیم کرد» .گرچـه از سـوابق بـهآسـانی معلـوم
نیست که اولین بار هیوستن دقیقاً چه موقع ادعایش را به شرکت نفت تسلیم کرد ،با این حال ،فاستر ویلر در تاریخ
 38مهرماه [ 3102هشتم اکتبر  ]3322در نامهای خطاب به هیوستن ،تحت عنـوان «هزینـههـای توقـف کـار و
تمدید مدت» نوشت[ :فاستر ویلر] برای مذاکره [با هیوستن] در مورد نرخهای خالص هزینه برای هر دو دوره ذکر
شده مورد توافق ،از مشتری اجازه خواسته و اجازه الزم را نیز کسب کرده است» .بنابراین ،دیوان نتیجه مـیگیـرد
که شرکت نفت به تعهد خود در پرداخت وجه به هیوستن اعتراف نموده و از هر حق اعتراضی که احیانـاً داشـته،
ولو اینکه ادعا واقعاً ظرف مدت یک ماه مقرر به وی تسلیم نشده باشد ،صرفنظر کرده است.
 .311دیوان داوری اکثر اسناد و مدارک تسلیمی هیوستن در تأیید کمیت ادعا را قانعکننده مییابد .برگهـای
ساعات کار روزانه حاوی میزان ساعات کار هر کارگر است و تأخیر در عرضه مواد و مصالح بهعنوان دلیـل معطـل
نگهداشتن کارگران ذکر شده و کلیه برگها توسط کارکنان فاستر ویلر امضا یا پاراف گردیده است .معذلک دیوان
ادعای مربوط به مبالغ پرداختی به کارگران برای تعداد ساعات مازاد بر مدتی را که کارگران واقعاً معطل بـودهانـد،
قانعکننده نمییابد .گرچه این امر ممکن است برای هیوستن عاملی ضروری جهت حفظ نیروی کارش بوده باشـد
(که این مطلب را هیوستن به اثبات نرسانده) ،معهذا پایه و مبنایی برای مطالبـه تمـامی هزینـه از شـرکت نفـت
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محسوب نمیشود .به همین نحو ،امضای فاستر ویلر بهروشنی داللت بر انجام شدن کار دارد ،ولی مجوز پرداخـت
که در همان برگهای ساعات کار پیشبینی شده ،محسوب نمیشود .با توجه به اینکه ماده 1ـ2ـ 2شـرایط ویـژه
مقرر میدارد که پیمانکار باید بکوشد «هزینههای اضافی» ناشی از تأخیر در تحویـل مـواد و مصـالح تهیـه شـده
توسط شرکت را «به حداقل» یا به صفر رساند (رجوع شود به :بند  324باال) دیوان فقط آن بخـش از ادعــــا را
بررسی خواهد کرد که مبین ده ساعت کـار روزانه عادی است و لذا مبلغ ـ 002800082/ریال ،معـادل 420848/04
دالر امریکا از ادعا کسر میکند .برای محاسبه این رقم ،تعداد سـاعات کـار زایـد بـر ده سـاعت روزانـه در تعـداد
روزهای مندرج در برگ ساعات کار ضرب شده است.
 .310دیوان مضافاً الزم میداند مبلغ ـ 33000200238/ریال مورد مطالبه هیوستن بابت «وقفه در برنامه کار»
را از ادعا کسر کند .سند و مدرک یا محاسبهای در تأیید این هزینهها کـه بـه مـدیریت ،انبـارداری و امـور اداری
مربوط میشوند ارائه نشده و دیوان متقاعد نشده است که هزینههای مزبور هزینههای اضافی اسـت کـه در غیـر
این صورت ،هیوستن متحمل نمیشد .لذا دیوان مبلغ  3280412/24دالر امریکا به نفع هیوستن حکم میدهد.
 .314قلم  2ـ معطلی کـارگران سـاختمانی ــ هیوستــن مبلـغ  3080302/08دالر امریکـا بابـت تأخیرهـا و
هزینههای معطلی ادعایی کارگران ساختمانی که در نتیجه اهمال و تأخیرهای فاستر ویلر و آسـکو در تهیـه مـواد
مصالح طی مدت هشت ماه متحمل شده است ،مطالبه میکند .در این مورد نیز هیوستن بـرگهـای سـاعات کـار
امضا شده و مکاتبات بین وی و فاستر ویلر که ضمن آن وضعیت موجود را به اطالع فاستر ویلر رسـانده ،در تأییـد
ادعای خود ارائه کرده است.
 .311شرکت نفت در شهادتنامه بکر به محاسبات هیوستن ایراد گرفته و خاطرنشان ساخته است که هیوستن
بابت ماه نوامبر  13 ،3322روز هزینه معطلی مطالبه کرده و برای هزینههای باالسری کارگران ساختمانی شرکت،
به جای ضریب ماهانه  ،2ضریب  33را به کار برده است .ایراداتی نیز به شکل و کافی بودن مدارک گرفتـه شـده
است.
 .313همانطور که دیوان داوری در مورد ادعای مربوط به قلم  1نظر داد (رجـوع شـود بـه :بنـد  324بـاال)،
دیوان بر این نظر است که ماده ( 41 )3شرایط عمومی مانع طرح ادعای حاضر نیست .هدف از ایـن مـاده تعیـین
رویهای است که طبق آن مطالبه هر هزینه اضافه بر قیمت اولیه قرارداد که ممکن است شـرکت نفـت ملـزم بـه
تقبل آن شود ،سریعاً به اطالع وی برسد .نشان داده نشده است که شرکت نفت در طول مدت قـرارداد گچسـاران
بر رعایت این الزام پافشاری کرده باشد .لذا دیوان نتیجه میگیرد که در هر مـورد کـه هیوسـتن ،فاسـتر ویلـر یـا
شرکت نفت را از مطالبه هر هزینه احتمالی ظرف یک ماه قبل از متحمل شدن آن مطلع ساخته ،ولو اینکه کمیت
هزینه را بعداً مشخص کرده ،هدف و منظور ماده بر آورده شده است .در مورد حاضر ،هیوستن در سپتامبر  3322به
فاستر ویلر اطالع داد که به علت تأخیر شرکت نفت ،کارگران وی معطل هستند و لـذا وی متحمـل هزینـههـای
اضافی میشود .گرچه معلوم نیست که هیوستن واقعاً چه موقع کمیت هزینه مورد مطالبهاش را مشـخص سـاخت،
معهذا از سوابق پیدا است که کلیه طرفها از آن رویدادها آگاه بودند و لذا دیوان نتیجه میگیرد که منظور ماده ()3
 41برآورده شده است.
 .331دیوان داوری نتیجه میگیرد که هیوستن مبنای ادعای خود را به نحو درستی مدلل ساخته ،لکن دیوان
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ایرادات خاصی را که به محاسبه مبلغ الزمالتأدیه فوقالذکر گرفته شده است ،میپذیرد و مبلغ ادعا را به شرح زیـر
کاهش میدهد:
 )3تقلیل هزینه مورد مطالبه بابت ماه نوامبر  3322از  13روز به  12روز )0 ،مبلـغ ـ 201320222/ریـال بابـت
استفاده از ضریب افزایش نادرست ،و  )1تا حداکثر ده ساعت دستمزد کار برای هر روز .بنابراین ،دیوان ادعـا را بـه
شرح زیر محاسبه میکند:
ـ 400240022/ریال
 0340022ریال * 03
سپتامبر ـ کارگر
ـ002230822/
ـ ماشینآالت
ـ808430022/
 0340022ریال * 13
اکتبر ـ کارگر
ـ400800822/
ـ ماشینآالت
ـ008020022/
 3220102ریال * 13
نوامبر ـ کارگر
ـ001000222/
ـ ماشینآالت
ـ8020202/
 030002ریال * 13
دسامبر ـ کارگر
ـ0100032/
ـ ماشینآالت
ـ3800222/
 220222ریال *33
ژانویه ـ کارگر
ـ300300022/
 1320022ریال *0
ـ8330222/
 3230302ریال *0
ـ0430332/
ـ ماشینآالت
ـ1220338/
ـ3100222/
ـ0003820222/
002220222ریال *2
هزینههای باالسری
ـ 0100820240/ریال
البته دیوان در مورد کافی بودن مدارک ادعای مربوط به هزینههای باالسری برای دوره هشت ماهه ،متقاعـد
نشده است .هیچ مدرکی غیر از یک فهرست مختصر در مورد این هزینهها ارائه نشده است .لذا دیوان ادعا را فقط
به مبلغ ـ 1303220240/ریال معادل  4430042/20دالر امریکا به نرخ تبدیل قراردادی ،قابل قبول میداند.
 .333قلم  2ـ توقف کار متصدیان ماشینآالت ـ ادعای حاضرکه مبلغ آن  301220288/23دالر امریکا است،
بابت تأخیرها و هزینههای توقف کار که هیوستن حسب ادعا در اثر عدم تحویل بـهموقـع مـواد و مصـالح توسـط
آسکو و فاستر ویلر متحمل شده ،اقامه گردیده است .ادعا به هفت بخش تقسیم میشود )3 :هزینههای معطلـی از
 33شهریورماه تا نهم آبانماه [ 3108دهم سـپتامبر تـا  13اکتبـر  )0 ،]3322هزینـههـای معطلـی دسـتگاههـای
نصبکننده ( )1 ،(erection equipmentهزینههای اضافی برای دستگاههای تولید مصـالح پـیشسـاخته)4 ،
بیکاری متصدیان دستگاههای تولید مصالح پیشساخته )0 ،هزینه تمدید خدمات مربوط به کارگاه طرح )8 ،هزینـه
تمدید نگهداری کمپ ،و  )2هزینه تمدید سایرخدمات مربوط بـه کارگـاه .بـرگهـای امضـا شـده سـاعات کـار و
مکاتبات با فاستر ویلر که طی آن هیوستن وضعیت را مداوماً به آگاهی نامبرده رسانده ،در تأیید ادعا تسـلیم شـده
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است.
 .330شرکت نفت دفاعی در ماهیت اقامه نکرده ،بلکه در شهادتنامه بکر اظهار داشـته اسـت کـه اشـتباهات
متعددی در محاسبه وجود دارد؛ برگهای ساعات کار فاقد امضا است و اسناد و مـدارک تسـلیمی ادعاهـا را تأییـد
نمیکنند و هیوستن مبنای محاسبات خود را ارائه نکرده است.
 .331اسناد و مدارک تسلیمی هیوستن بهروشنی ثابت میکند که همه طرفها آگاهی داشتهاند که بـه دلیـل
کمبود مواد و مصالح ،کار از  33شهریورماه تا نهم آبانماه  32[ 3108سپتامبر تا  13اکتبر  ]3322دستخوش تأخیر
شد .دیوان معتقد است که در مورد این بخش از ادعا هم از لحا مبلغ و هم از این جهـت کـه ادعـا حـداکثر تـا
نوامبر  3322به شرکت نفت اعالم شده ،مدارک کافی ارائه شده است .لکن مجوز امضا شدهای برای هزینههـای
معطلی دستگاههای نصبکننده و مدرک مقارنی در مورد کمیت ادعاهای مربوط به هزینههـای تمدیـد اسـتفاده از
دستگاههای مزبور ،هزینههای ناشی از تمدید و بیکاری کارگران تولید مصالح پیشساخته ویا هزینـههـای تمدیـد
نگهداری کمپ یا خدمات مربوط به کارگاه طرح ،در دست نیست .از این رو ،دیوان بابت ماههای سپتامبر و اکتبـر
 ،3322به شرح مـدارک تسـلیمی هیوسـتن در ایـن بخـش از ادعـا ،فقـط مبلـغ ـ 0303020202/ریـال ،منهـای
ـ 100100202/ریال بابت دستمزد زاید بر ده ساعت در روز ،یعنی مبلغ  0820201/83دالر امریکا به طور خالص به
نفع هیوستن در حکم منظور میکند.
 .337قلم  33ـ نرمهریزی لولـه ) (padding of pipesـ ادعای بعدی به مبلغ  1380241/33دالر امریکـا
و بابت هزینه نرمهریزی لولهها در مناطق صخرهای است .هیوستن اظهار میدارد که عالوه بر کار صـخرهشـکنی
که طبق دستور تغییرکار شماره  08انجام شد (رجوع شود به :بند  380باال) ،از وی تقاضا شده بـود کـه لولـههـا را
نرمهریزی کند و هزینه این قلم اضافی به وی پرداخت نشده است .برگهای ساعات کار مربوطه که حاکی اسـت
این کار واقعاً انجام گرفته و نیز تعدادی نامه از هیوستن دایر بر مطالبه وجه ،بهعنوان مدرک ارائه شده است.
 .331شرکت نفت انکار نمیکند که کار انجام شده ،لکن میگوید که هزینه نرمهریزی در کـل قیمـت مـورد
توافق طبق دستور تغییر کار شماره  08منظور شده است .شرکت نفت بهویژه به نامه مورخ اول آذرماه 00[ 3102
نوامبر  ]3322فاستر ویلر به هیوستن که جزء مدارک تسلیمی هیوستن است ،استناد میکند کـه در آن قیـد شـده
است که رقم مورد توافق در دستور تغییر کار شمار « 08حاوی کلیه اقالم مربوط به مواجه شدن با صخره در مسیر
خط لوله است و نرمهریزی لوله را نیز شامل میشود».
 .330دیوان داوری مالحظه میکند که اختالفی در مورد این موضوع در نـوامبر  3322پدیـد آمـد .هیوسـتن
مدرکی حاکی از اینکه هزینه نرمهریزی در مبلغ مورد توافق بابت دستور تغییر کار شماره  08منظور نشده اسـت.
ارائه نکرده و لذا دیوان نتیجه میگیرد که هیوستن ادعای خود را اثبات نکرده است و بنابراین ،ادعا رد میشود.
 .334قلم  02ـ کارهای اضافی در شبکه آبرسانی مرحله دو ـ هیوستن بابت هزینههای توقف کار که حسـب
ادعا در فاصله  32تا  12بهمنماه [ 3108هفتم تا  33فوریه  )3322و نیز در ماه مه  3322در اثر عدم تحویل لوله
توسط آسکو و فاستر ویلر متحمل شده و همچنین بابت وجه پارهای کارهای مربوط به خطوط آبرسـانی و پمـپ و
تغییر لولهکشی ،مبلغ  3020230/84دالر امریکا مطالبه مینماید .هیوستن بهعنوان مدرک ،برگهای سـاعات کـار
مربوط و مکاتبات خود با فاستر ویلر را ارائه کرده است.

714

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

 .331این مطلب در شهادتنامه بکر تصدیق شده است که فاستر ویلر قسمت اعظـم کـار اضـافی را تصـویب
کرده و مبلغ ـ 002300102/ریال [ـ 430208/دالر امریکـا] بابـت جوشـکاری مجـدد ) ،(backweldingتجدیـد
سیمکشی برق ،تعویض مهار لوله ) ،(flangesاتصال لولهها ،خرید شیر ) (valvesو یک روز توقف کار در پنجم
خردادماه  08[ 3102مه  ]3322الزمالتأدیه است .بقیه ادعا شامل )3 :ـ 102330403/ریال بابت هزینههـای توقـف
کار از  32تا  12بهمنماه [ 3108هفتم تا  33فوریه  )0 ،]3322مبلغ ـ 3020222/یال هزینه معطلی ماه مه ،3322
 )1مبلغ ـ 3020222/ریال بابت کار اضافی )4 ،مبلغ ـ 4020222/ریال بابت کـار اضـافی روی منبـع آب )0 ،مبلـغ
ـ 8020222/ریال بابت تغییرات لولهکشی و  )8مبلغ ـ 3020222/ریال بابت هزینههای تولید میباشد .شرکت نفـت
به بقیه ادعا ،به دلیل کافی نبودن مدارک ایراد میگیرد.
 .333دیوان داوری بر این نظر است که هیوستن راجع به وجود تأخیر در فوریه  3322و انجام کار اضـافی در
ماههای مه و ژوئن  3322و همچنین آگاه کردن شرکت نفت ادله و مدارک کـافی ارائـه کـرده اسـت .معهـذا بـه
استثنای برگهای ساعات کار امضا شدهای که ادعای هزینه معطلی مـاه فوریـه و هزینـه معطلـی یـک گـروه از
کارگران در ماه مه  3322را مستند میسازد و به استثنای کارهای الکتریکی ،جوشکاری مجدد ،اتصال و تعویضـی
که مورد تصدیق شرکت نفت است ،هیوستن فقط برآوردی از کار اضافی که میبایست انجام گیرد تسلیم نموده و
هیچ مدرکی در مورد هزینهها یا مخارجی که واقعاً متحمل شده ارائه نکرده است .از این رو ،دو فقره ادعای مربوط
به کار اضافی و ادعاهای مربوط به تغییر لولهکشی و تولیـد مـردود شـمرده مـیشـوند .دیـوان داوری خاطرنشـان
میسازد که در اینجا نیز برگهای ساعات کار تسلیمی هیوستن حاکی است که دستمزد کارگران ،اضافه بر تعداد
ساعاتی که واقعاً معطل بودهاند پرداخت شده و لذا دیوان ادعا را به همان نسبت کاهش میدهد .همچنین از آنجا
که هیچ برگ ساعت کاری در تأیید معطلی متصدیان نصب در تاریخ دوم خردادمـاه  01[ 3102مـه  ]3322وجـود
ندارد ،رقم ـ 3020222/ریال از این قلم حذف میشود .بنابراین ،طبق محاسبه دیوان بـر مبنـای ارقـام منـدرج در
برگهای امضا شده ساعات کار تسلیمی هیوستن ،شرکت یادشده استحقاق دارد مبلغ ـ 103800888/ریال ،معـادل
 440321/28دالر امریکا بابت هزینههای معطلی به اضافه مبلغ ـ 430208/دالر امریکا که مورد تصـدیق شـرکت
نفت است دریافت دارد و لذا دیوان جمعاً مبلغ  200303/28دالر امریکا به نفع هیوستن حکم میدهد.
 .011قلم  0ـ تخلیه مواد منفجره ـ هیوستن بابت هزینه تخلیه مواد منفجرهای که آسکو برای انفجار صخره
تهیه کرده بود ،مبلغ  40180/13دالر امریکا مطالبه مینماید .هیوستن بهعنوان مدرک ،برگ ساعات کار حـاکی از
تخلیه مواد منفجره و نامه مورخ هشتم آذرماه  03[ 3108نوامبر  ]3322خود به فاستر ویلر مبنی بر تقاضای وجه را
ارائه نموده است.
 .013شرکت نفت انکار نمیکند که هیوستن این کار را انجام داده ،لکن اظهار میدارد که قیمت کلـی مـورد
توافق در دستور تغییر کار شماره  08شامل هزینههای تخلیه مواد منفجره نیز بوده و لذا مبلغ دیگری بـر ذمـه وی
نیست.
 .010نظیر ادعای مربوط به نرمهریزی لوله (رجوع شود به :بندهای 338ـ 334باال) ،هیوستن موظف است به
نحوی که دیوان متقاعد شود ،اثبات کند که کار مورد بحث در دستور تغییر کار شماره  08منظور نشده بوده اسـت.
هیوستن مدرکی راجع در این موضوع ارائه نکرده است و لذا دیوان باید این ادعا را رد کند.
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 .011قلم  00ـ تغییر نقشههای سه بعدی ( (isometricsـ هیوستن ادعا میکند که بابت کار اضافی انجـام
شده در رابطه با تغییر و تهیه نقشههای سه بعدی ( (isometricsدر نتیجـه تغییـر و تجدیـدنظر در نقشـههـای
قرارداد ،مبلغ  00044/11دالر امریکا (ـ 3020000/ریال) طلبکار است .هیوستن بـهعنـوان مـدرک ادعـایش ،نسـخ
برگهای ساعات کار مربوط و نامه مورخ  38بهمنماه [ 3108پنجم فوریه  ]3322خود به فاستر ویلـر مبنـی بـر
تقاضای وجه را تسلیم نموده است.
 .017در شهادتنامه بکر ذکر شده است که فاستر ویلر از صدور دستور تغییرکار در آن زمان خـودداری کـرد و
پارهای از اقالم مورد ادعا ،فیالمثل اکسیژن و استیلن ،مواد «مصرف شدنی» اسـت کـه قـبالً در نـرخ قـراردادی
مربوط به این کار ،منظور شده بوده است.
 .011دیوان داوری ادعای هیوستن را بابت کار اضافی که در نتیجه تغییر نقشهها انجام گرفته میپذیرد ،لکن
بابت مواد فوقالذکر مبلغ ـ 20380/ریال ،معادل  330/32دالر امریکا از ادعا کسر میکند و  00313/10دالر امریکا
به نفع هیوستن مورد حکم قرار میدهد.
 .010قلم  43ـ نصب قطعات لوله کوتاه ) (pupدر انشعابات ـ این ادعـا بـه مبلـغ  430022/84دالر امریکـا
بابت نصب قطعات «لوله کوتاه» جهت تسهیل کار آزمایش ،به دلیل فقدان بعضـی شـیرهای سـرچاه اقامـه شـده
است .هیوستن بهعنوان مدرک ،برگهای ساعات کار مربوط و مکاتبات با فاستر ویلر ،از جمله نامهای به تاریخ 33
اردیبهشتماه [ 3102نهم مه  )3322دایر بر دستور انجام این کار به هیوستن را ارائه نموده است.
 .014شرکت نفت استدالل میکند که مـدارک تسـلیمی هیوسـتن ناخوانـا اسـت و از آنجـا کـه در قـرارداد
گچساران پرداخت قیمت تعداد معینی شیر مقرر شده است ،لذا باید در ازای هر شیری که به جای آن قطعـه لولـه
کوتاه مصرف شده ،به همان نسبت حساب شرکت بستانکار شود.
 .011دیوان داوری دفاع شرکت نفت را بیاساس دانسته ،آن را رد میکند .هیوستن ثابت کـرده اسـت کـه از
وی تقاضا شده بود که این کار را انجام دهد و دیوان نمیتواند این اظهار شرکت نفـت را بپـذیرد کـه بـرگهـای
ساعات کار ناخوانا است .لذا کل مبلغ این ادعا به نفع هیوستن مورد حکم واقع میشود.
 .013قلم  40ـ توقف کار جوشکاران /وقت صرف شده برای شروع مجدد کـار ـ قلـم بعـدی مـورد ادعـای
هیوستن به مبلغ  4100033/28دالر امریکا (ـ 1202230033/ریال) بابت هزینههای تأخیر و توقف کار از ماه ژانویه
تا مه  3322است که هیوستن حسب ادعا در اثر تأخیر در تحویل لوله توسـط فاسـتر ویلـر متحمـل شـده اسـت.
هیوستن در تأیید ادعای خود به برگهای ساعات کار امضا شده و نسخ مکاتبات خود با فاستر ویلر استناد میکند.
 .031شرکت نفت در دفاع از خود اظهار میدارد که برگهای ساعات کار توسط شخصی امضا شده که اجازه
و اختیار الزم را برای این کار نداشته و ایراد میگیرد که این برگها به جای اینکه در تـاریخ خـود امضـا شـوند،
همگی در یک زمان امضا شدهاند .در شهادتنامه بکر شرکت نفت همچنین ایـراد مـیگیـرد کـه پـنج روز تعطیـل
رسمی در محاسبه منظور شده است.
 .033دیوان داوری بر این نظر است که هیوستن مدارک کافی راجع به وجود تأخیر ارائه کـرده و نشـان داده
است که شرکت نفت از این امر آگاه بوده و حتی در فوریه  3322متحمل شدن هزینههـای اضـافی را بـه آگـاهی
شرکت مزبور رسانده بوده است .دیوان همچنین مدارک تسلیمی در جلسـه اسـتماع را مبنـی بـر ایـنکـه مطالبـه
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هزینههای ناشی از تأخیر عموماً پس از تکمیل پروژه حل و فصل میشوند و نه به طور جداگانه در هنگام به وجود
آمدن آنها ،منطقی مییابد .دیوان استدالل شرکت نفت را مبنی بر اینکه برگهـای سـاعات کـار چنـدان قابـل
اعتماد نیستند ،زیرا همگی در یک روز امضا شدهاند و یا اینکه نماینده فاستر ویلر از حدود اختیـارات خـود تجـاوز
نموده ،قاطع نیافته و آن را مردود مـیشـمرد .لـذا دیـوان مبلـغ مـورد مطالبـه را پـس از کسـر رقمـی کـه بابـت
پرداختهای مربوط به ساعات زاید بر ده ساعت عادی روزانه محاسبه شده است ،به نفع هیوستن در حکم منظور
میکند .بر مبنای برگهای ساعات کـــار تسلیمی ،دیــوان رقم زاید مورد مطالبه را ـ 002400242/ریال محاسـبه
میکند و لذا مبلغ ـ 0203810123/ریال ،معادل  1380841/82دالر امریکا به نرخ قراردادی ،به نفع هیوستن حکـم
میدهد.
 .030قلم  42ـ کارهای اضافی در مورد سیستم حفاظـت کاتـدی ـ هیوسـتن جمعـاً مبلـغ  410221/48دالر
امریکا (معادل ـ 102120124/ریال) بابت هزینههای کار اضافی برای نصب سیستم حفاظت کاتدی مطالبه نموده و
بهعنوان مدرک ،برگهای ساعات کار مربوط و مکاتبات خود با فاستر ویلر را که شامل نامهای به تاریخ  03تیرماه
 30[ 3102ژوییه  ]3322دایر بر دستور انجام کار مورد بحث به هیوستن است ،ارائه نموده است.
 .031در پاسخ به این ادعا ،شرکت نفت میگوید که چون هیوستن تمامی شبکه حفاظت کاتدی را به اتمـام
نرسانده ،بخشهایی ازخط لوله صدمه دیده و لذا هیوسـتن نبایـد وجـه دیگـری از ایـن بابـت دریافـت نمایـد .در
شهادتنامه امیرجانی ارزش این کار فقط ـ 8220222/ریال ( 20032/84دالر امریکا) برآورد شده است.
 .037دیوان داوری این استدالالت را رد میکند و معتقد است که هیوستن به استثنای ارزش یک قلم بـرگ
ساعات کار شامل  33تا  00خردادماه [ 3102نهم تا  30ژوئن  ]3322بابت حفر گودال که فاقد امضا است ،تمـامی
مبلغ مطالبات مورد بحث را مدلل ساخته است .لذا دیوان مبلغ ـ102120124/ریال ،منهای ـ 3000244/ریال که بـه
نرخ تسعیر مورد توافق ،به  030023/03دالر امریکا بالغ میشود ،به نفع هیوستن در حکم منظور میکند.
 .031قلم  00ـ معطلی کارگران مأمور حصارکشی چاه ـ هیوستن اظهار میدارد که بابت هزینههـای معطلـی
متحمله در ماههای مه و ژوئن  ،3322حسـب ادعـا بـه دلیـل فقـدان مـواد و مصـالح حصارکشـی سـرچاه ،مبلـغ
 230431/80دالر امریکا طلبکار است .هیوستن بهعنوان مدرک ،برگهای ساعات کار مربوطه و مکاتبات خـود بـا
فاستر ویلر را تسلیم داشته است.
 .030شرکت نفت انکار میکند که هیچ تأخیری رخ داده و به نامههای تسلیمی هیوستن اشاره مـیکنـد کـه
حاکی است طرفین بر سر این موضوع در آن زمان اختالف داشتند و به عدم مطالبه این مبلغ توسـط هیوسـتن در
طی مدت قرارداد گچساران ایراد میگیرد.
 .034دیوان داوری با این اظهار شرکت نفت موافق است که اختالفی در آن زمان بر سر ایـن موضـوع پدیـد
آمده بود که آیا کار هیوستن با تأخیر مواجه شده بود ،یا خیر .وظیفه هیوستن است که وجود چنین تأخیری را اثبات
کند و دیوان معتقد است که آن شرکت به نحو رضایتبخشی این مطلب را ثابت نکرده است .لذا دیـوان ایـن قلـم
خاص ادعا را مردود میشمرد.
 .031قلم  08ـ تمدید مدت ـ هیوستن بابت هزینههای تمدیـد مـدت کـه از سـوم خردادمـاه 04[ 3102مـه
 ]3322تا تکمیل طرح به علت تأخیر در دریافت مواد و مصالح متحمـل شـده ،مبلـغ  001200311/33دالر امریکـا
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مطالبه میکند و مکاتبات و برنامههای تکمیـل کـار و صـورت اسـامی کــــارگران و ماشـینآالت را بـهعنـوان
مـــدرک ارائه کـــرده است .در شهادتنامه بکــر مبلغ ـ 0300122/دالر امریکا بابت ایـن ادعـا بـهعنـوان رقـم
معقول برای جبران هزینه تمدید مدت ،پذیرفته شده است.
 .033با بررسی مدارک تسلیمی ،دیوان بر این نظر است که هیوستن از عهده اثبات ادعا برنیامده و لذا دیـوان
فقط مبلغ ـ 0300122/دالر مورد تصدیق را در حکم منظور میکند.
 .001قلم  02ـ کارهای اضافی ساختمانی و مکانیکی روی انشعابات ـ هیوستن بابت هزینه کـار اضـافی کـه
حســب ادعــا در اثــر افــزایش کارهــای ســاختمانی و مکـانیکی الزم روی انشــعابات متحمــل شــده اســت ،مبلــغ
 102420428/04دالر امریکا مطالبه مـیکنـد .هیوسـتن یادداشـت دستنوشـتهای در چهـار صـفحه تحـت عنـوان
«اندازهگیری مجدد کار ساختمانی بخش  0انشعابات» ارائه نموده که طبق ادعای وی ،بر موافقت فاسـتر ویلـر بـا
برآورد مجدد کارهای ساختمانی و افزودن ـ 000300222/دالر امریکا به قیمت کار داللـت مـیکنـد .در رابطـه بـا
کارهای مکانیکی ،هیوستن ارزش کار مکانیکی اضافی و کار انـدازهگیـری را  002240232/82دالر امریکـا بـرآورد
نموده و مبلغ  101820328/00دالر امریکا بابت ارزش کار اصالحی ساختمانی به آن اضافه کرده و از جمع کل این
دو رقم ،مبلغ  004330022/88دالر امریکا بابت کارهای مکانیکی طبق بخش  0قرارداد گچساران کسر کرده است.
 .003شرکت نفت به صحت این ادعای هیوستن که فاستر ویلر با برآورد مجدد کار سـاختمانی موافـق بـوده،
ایراد گرفته و به درج مبالغ برآوردی که فاقد محاسبات توضیحی است ،اعتراض میکند .شرکت نفت مضافاً اظهار
میدارد که فاستر ویلر اجازه انجام این کار را نداده و انکار میکند که فیالواقع کار هیچگاه انجام گرفته باشد.
 .000دیوان در جلسه استماع اطالع حاصل کرد که یادداشت مربوط بـه تعـدیل هزینـه کارهـای سـاختمانی
توسط کارمندان فاستر ویلر نوشته شده بوده است.
 .001هرچند مدارک هیوستن در این باره مورد اعتراض واقع نشده ،برای دیوان محـرز نیسـت کـه هیوسـتن
کامالً از عهده اثبات این ادعای قابل مالحظه و اجرای کارهای ساختمانی برآمده باشد تا وجـود تغییـر کـار مـورد
توافقی را که وی مستحق دریافت وجه آن باشد ،اثبات نماید .بنابراین ،دیوان آن قسمت از ادعا را که به کارهـای
ساختمانی مربوط است ،رد میکند.
 .007در مورد کارهای مکانیکی ،دیوان معتقد است که هیوستن نتوانسته بر آوردهای خود را بـه قـدر کـافی
مستند نماید و بنابراین ،دیوان مابقی این ادعا را رد میکند.
 .001قلم  82ـ تغییر مسیر خط لوله  4اینچی ـ این ادعا به مبلغ  00432/44دالر امریکا و بابت هزینـههـایی
است که هیوستن حسب ادعا در نتیجه تغییر مسیر خط لوله نصب شدهای به منظور باز کردن یـک ورودی جدیـد
متحمل شده است .هیوستن برگ ساعات کار مربوطه را همراه با نامه مورخ  02تیرمـاه  33[ 3102ژوییـه ]3322
خود به فاستر ویلر دایر بر مطالبه وجه ،بهعنوان مدرک تسلیم کرده است.
 .000شرکت نفت اظهار میدارد که هیوستن مدرکی حاکی از درخواست فاستر ویلر برای انجام این کار ارائـه
نداده و اضافه میکند که برگ ساعات کار توسط نماینده مجاز امضا نشده است.
 .004دیوان مالحظه میکند که در نامه مورخ  02تیرماه 33[ 3102ژوییه  ]3322صراحتاً اشاره شده است که
هزینه اضافی مطالبه خواهد شد .در نبود هیچ مدرک اعتراضی به هزینههای اضـافی در آن زمـان و بـا توجـه بـه
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اینکه برگ ساعات کار امضا شده حاکی است که کار در واقع انجام شده ،دیوان مبلغ این ادعا را به نفع هیوسـتن
حکم میدهد.
 .001قلم  83ـ تعمیر خسارت وارده به لولهها ـ هیوستن مبلغ  30334/11دالر امریکـا بابـت تعمیـر خسـارت
وارده به خط لولهای که پیمانکاران دیگر مسبب آن بودند مطالبه میکند .مدرک این ادعا برگهـای سـاعات کـار
امضا شده و نامههای درخواست وجه است.
 .003شرکت نفت با استناد به اینکه ماده  4جدول نرخها به آسکو اجازه میداده که به «اختیار خود» نحـوه
برآورد کار را تعیین کند ،به حق مطالبه وجه و همچنین به برآورد هزینه معترض است .بکر نیز در شهادتنامه خـود
میگوید که طبق ماده 1ـ 4بخش  4قرارداد گچساران ،هزینه ماشینآالت مورد استفاده بـرای کارهـای تعمیراتـی
باید فقط به میزان دو سوم نرخ عادی ارزیابی شود.
 .011دیوان معتقد است که هیوستن کار مورد بحث را انجام داده است .هرچند که ماده  4بخش 2ــ 4اجـازه
تعیین نحوه برآورد کار را به آسکو میدهد ،به نظر دیوان منطق حکم میکند که چنانچه آسـکو بخواهـد بـه ایـن
برآورد استناد کند میبایست سریعاً در این مورد اقدام مینمود .با توجه به اینکه هـیچ مـدرکی از بـرآورد دیگـری
توسط آسکو در آن زمان وجود ندارد ،دیوان طبق ماده 1ـ 4بخش  4قرارداد گچساران مبلغ مورد مطالبه را منهـای
یک سوم مبلغ مورد ادعا بابت هزینه ماشینآالت ،یعنی کالً مبلغ  20111/11دالر به نفع هیوستن حکم میدهد.
 .013قلم  80ـ هزینههای اضافی ناشی از تغییر مقـررات صـدور پروانـه کـار و تـأخیر در تحصـیل پروانـه ـ
هیوستن مبلغ  1320013/42دالر امریکا بابت هزینههایی که حسب ادعـای وی در نتیجـه قصـور فاسـتر ویلـر در
تحصیل بهموقع پروانههای کار الزم متحمل شده است ،مطالبه میکند .هیوستن بـهعنـوان مـدرک ،صورتجلسـه
مورخ ششم تیرماه  02[ 3102ژوئن  ]3322را تسلیم کرده که در آن فاستر ویلر مسئولیت تحصیل کلیه پروانههای
کار الزم را قبول کرده است .هیوستن در تأیید ادعای خود ،برگهای ساعات کار دایر بر وقـت تلـف شـده و یـک
سلسله نامهها و صورتجلساتی را که هم حاکی از تأخیرها و هم حاکی از اقرار فاستر ویلر بر لزوم جبـران خسـارت
هیوستن است ،ارائه داده است.
 .010تنها دفاعیات شرکت نفت در برابر این ادعا این است که هیوستن هیچگاه وجهی بابت چنین تـأخیری
مطالبه نکرده و برگهای ساعات کار توسط نمایندگان آسکو امضا نشده و نماینده فاستر ویلر کـه آن بـرگهـا را
امضا کرده ،حق امضا نداشته است.
 .011دیوان از مدارک موجود نزد خود نتیجه میگیرد که هیوستن وجود طلبی را که فاسـتر ویلـر و بنـابراین،
شرکت نفت در ماه اوت  3322از آن آگاه بودهاند مدلل ساخته است .دیوان مالحظه میکند که هزینههـای مـورد
مطالبه بابت تعطیل کارهای ساختمانی از ششم تیر تا  03تیرماه  02[ 3102ژوییه  ]3322و از سپتامبر تـا نـوامبر
 3322که قسمت عمده ادعا را تشکیل میدهد متکی و مستند به برگهـای سـاعات کـار امضـا شـده نیسـتند و
بنابراین ،رد می شوند .از مبلغ مورد حکم بابت بقیه ادعا ،هزینه استفاده از ماشینآالت در  02تیـر [ 33ژوییـه] کـه
برگ ساعات کار آن وجود ندارد ،کسر میشود و در موارد الزم ،بابت مطالبـات زایـد بـر ده سـاعت کـار در روز و
مطالبه هزینه ماشینآالت به نرخ کامل ،به جای نرخ دو سوم مورد توافق برای معطلی ،تعدیل الزم در مبلغ حکـم
به عمل میآید .بنابراین ،دیوان مبلغ ـ 808320814/ریال بابت این ادعا که معادل  300238/23دالر امریکا به نـرخ
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تبدیل قراردادی است و به شرح زیر محاسبه شده به نفع هیوستن حکم میدهد:
مزدکار

 8تیر تا  03تیرماه [ 02ژوئن تا  30ژوییه]
 30ژوییه (کارهای ساختمانی)
 33ـ  30تیر( دوم تا ششم ژوییه) (آزمایش)
 38تیر(هفتم ژوییه) کارهای ساختمانی
 38تیر (هفتم ژوییه) کارهای ساختمانی
 32تیر (هشتم ژوییه) کارهای ساختمانی
 32تیر (هشتم ژوییه) کارهای ساختمانی
 02تیر ( 33ژوییه) کارهای ساختمانی
 02تیر ( 33ژوییه) کارهای ساختمانی
 02تیر ( 33ژوییه) کارهای ساختمانی
 03تیر ( 30ژوییه) کارهای ساختمانی
 00تیر ( 31ژوییه) کارهای ساختمانی
 00ـ  00تیر ( 31تا  38ژوییه) کارهای ساختمانی
 01ـ  08تیر ( 31تا  32ژوییه) کارهای ساختمانی
 01ـ  08تیر ( 34تا  32ژوییه) کارهای ساختمانی
 00تیر ( 38ژوییه) آزمایش
 00مرداد ( 38اوت) کارهای ساختمانی
04ـ 00مرداد(30ـ 38اوت) کارهای ساختمانی
 08مرداد ( 32اوت) کارهای اختمانی
03تا  13مرداد ( 02تا  00اوت) آزمایش
 13مــرداد تــا ششــم شــهریور ( 00تــا  02اوت) کارهــای
ساختمانی
 13مــرداد تــا ششــم شــهریور ( 00تــا  02اوت) کارهــای
ساختمانی
نوامبر و دسامبر (کارهای مکانیکی)
سپتامبر و نوامبر (کارهای ساختمانی)

وسایل

ـ
ـ
3230402
3280222
400822
400822
330302
310122
3230322
320232
810382
4100182
3020422
0200422
180202
3000422
3000222
120222
300122
3240222

ـ
ـ
20022
20022
00422
00422
20022
ـ
ـ
30022
020422
0400022
0230022
0040282
300282
380082
040422
330022
0280222
330822

3240202

040422

0800311
302380422
ـ
ـ
302320014
402230322
جمع =  808320814ریال =  3020238/23دالر امریکا
 .017قلم  84ـ تأخیر در اثر بسته بودن انبار مصالح ـ ایـن ادعـا بـه مبلـغ  00442/00دالر امریکـا و بابـت
هزینههای متحمله در نتیجه بسته بودن انبار مصالح فاستر ویلر در گچساران و عدم دسترسی هیوستن به مصـالح
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مورد نیاز تسلیم شده است .هیوستن بهعنوان مدرک ،برگ ساعات کار مربوط به مدت بسته بودن انبار و همچنین
نامه مورخ  02شهریورماه  32[ 3102سپتامبر  ]3322به فاستر ویلر را دایر بر اعالم مسأله به وی ،ارائه کرده است.
 .011تنها اظهارنظر شرکت نفت درباره این ادعا این است که بـرگهـای سـاعات کـار فاقـد امضـا اسـت و
بنابراین ،ادعا اثبات نشده است.
 .010دیوان مالحظه میکند که برگ ساعات کار فیالواقع دارای امضا است و به عـالوه ،عبـارت «پرداخـت
بالمانع است» در آن نوشته شده است .بنابراین ،برگ ساعات کار قرینهای است بر اینکه این هزینـههـا صـورت
گرفته و پذیرفته شده و باید پرداخت شود.
 .014با توجه به عدم پاسخ یا اعتراض به نامه مورخ  04شـهریورماه  30[ 3102سـپتامبر  ]3322هیوسـتن،
دیوان کل ارزش این قلم از ادعا را به نفع هیوستن حکم میدهد.
 .011قلم  80ـ تعطیل [کارگاه شـماره  22گچسـاران] ایـن ادعـا بـه مبلـغ  00012/04دالر امریکـا و بابـت
هزینههایی است که هیوستن حسب ادعا بابت تعطیل کارگاه در سپتامبر  3322به دلیل انتظار اعالم تصمیم فاستر
ویلر درباره یک طرح ،متحمل شده است .هیوستن اظهار میدارد که فاستر ویلـر از وی خواسـته بـود کـه قبـل از
آنکه تصمیم اتخاذ شود ،کار را شروع نکند و بهعنوان مدرک ،برگهای ساعات کار کارمندان مختلفـی را کـه در
نتیجه این دستور معطل مانده بودند ،تسلیم کرده است.
 .013شرکت نفت اظهار میدارد که هیوستن نتوانسته ادعای خود را اثبات کند ،زیرا برگ ساعات کار توسـط
فاستر ویلر امضا نشده و در شهادتنامه بکر ایراد گرفته است که ادعا بهموقع تسلیم نشده بوده است.
 .071دیوان مالحظه میکند که برگ ساعات کار در سـتون «تصـویب مشـتری» امضـا و شـرحی بـه ایـن
مضمون در آن نوشته شده است« :دستور توقف کار [ ] به اداره مهندسی ف .دبلیو [فاسـتر ویلـر]» .دیـوان بـرگ
ساعات کار را مدرک علیالظاهر مبلغ ادعا میداند .با توجه به اینکه برگ ساعت کار را فاستر ویلر امضا کرده و در
آن صراحتاً به دستورهای صادره توسط فاستر ویلر اشاره شده ،دیوان این امر را محرز میدانـد کـه فاسـتر ویلـر از
تعطیل کارگاه مطلع بوده است ،ولی هیچ قرینهای حاکی از اینکه وجود طلب بالقوهای به اطـالع فاسـتر ویلـر یـا
شرکت نفت رسیده باشد تا الزامات ماده ( 41 )3شرایط عمومی ایفـا شـده باشـد وجـود نـدارد .بنـابراین ،ادعـا رد
میشود.
 .073قلم  88ـ خرابی شیر در ایستگاه فشارشکن شماره  (LPCS –2) 0ـ ادعای بعدی هیوسـتن بـه مبلـغ
34،830/82دالر امریکا و بابت کار انجام شده روی یک شیر  04اینچی است که در مرحله آزمـایش عمـل نکـرد.
هیوستن اظهار میدارد که فاستر ویلر از وی درخواست کرد که آزمایش را متوقف کرده ،شـیر را بـردارد و دوبـاره
فشار وارد سیستم کرده و آزمایش را از نو آغاز نماید .هیوستن بهعنوان مدرک ،برگ ساعات کـار مربوطـه را ارائـه
داده است.
 .070شرکت نفت اظهار میدارد که هیوستن این قلم از ادعا را به نحو صحیح مدلل نساخته است.
 .071برگ ساعات کار تسلیمی هیوستن مانند برگهـای مشـابه در بسـیاری از ادعاهـای دیگـر ،در سـتون
مربوط به تصویب مشتری امضا شده و در آن قید گردیده است که کار «مربوط بـه شـیر معیـوب بـوده کـه بایـد
برداشته میشد».
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 .077بنابراین ،دیوان تمامی مبلغ مورد ادعا ،یعنی  340830/82دالر امریکا را به نفع هیوستن حکم میدهد.
 .071قلم  82ـ هزینه آزمایش اضافی ـ هیوستن ادعایی به مبلغ  1200803/02دالر امریکا بابت هزینـههـای
اضافی که حسب ادعا در نتیجه اجبار به انجام آزمایش در دو مرحله متحمل شده طرح کرده است .هیوستن اظهار
میدارد که برنامه وی آن بود که آزمایش انشعابات و کارهای سرچاه را همزمان با خط لوله انجام دهد ،ولی در اثر
تأخیرهای فاستر ویلر در تحویل مصالح ،این کار میسر نشد .هیوستن بهعنوان مدرک ،برگهای ساعات کار مربوط
به کار اضافی و نامه مورخ پنجم مهرماه  02[ 3102سپتامبر  ]3322ارسالی به فاستر ویلر را تسلیم نموده است که
در آن ،مسأله به شرکت اخیرالذکر اعالم و اطالع داده شده است که هیوستن هزینههای اضافی رامطالبـه خواهـد
کرد.
 .070شرکت نفت استدالل میکند که تمامی آزمایشهای الزم انجام نشده و آزمایشی هم کـه انجـام شـده
صحیح نبوده و در نتیجه هیوستن طلبی ندارد.
 .074دیوان معتقد است که از مفاد برگهای ساعات کار و نامه ارسالی فاستر ویلر میتـوان چنـین اسـتنباط
کرد که کار انجام شده و مزد آن باید پرداخت گردد .با توجه به عدم ارائه استدالل دیگری توسـط شـرکت نفـت،
دیوان مبلغ مورد ادعا را به نفع هیوستن حکم میدهد.
 .071قلم  82ـ وقت صرف شده در مورد انشعابات و کارهای مربوطه ـ این ادعا به مبلـغ  3100328/82دالر
امریکا و بابت هزینه برداشتن قطعات لوله کوتاه موقتی و هزینههای اضافی نصب مصالحی است که فاسـتر ویلـر
دیرتر از برنامه تحویل داده بود .هیوستن بهعنوان مدرک اثبات کاری که عمالً انجام شده ،برگهای ساعات کار را
همراه با یادداشتهایی از جلسه مورخ  08شهریورماه  32[ 3102سپتامبر  ]3322ارائه داده که در آن از قول فاستر
ویلر گفته شده است که« :وقت صرف شده برای شروع مجدد کار نصب قطعاتی که دیر تحویل شده ،طبق جدول
پرداختهای مندرج در بخش  4اسناد قرارداد قابل پرداخت است».
 .073شرکت نفت استدالل میکند که قرارداد گچساران به مهندس ناظر اختیار انحصاری میداده اسـت کـه
کار را یا به نرخهای روزانه یا به نرخهای مشخص برآورد کند و هیوستن از این اجازه انحصاری سوءاستفاده کرده
است .شرکت نفت میگوید که مبنایی برای اعطای این مبلغ به هیوستن وجود ندارد.
 .011همانطور که قبالً متذکر گردید ،اگر شرکت نفت بخواهد برای برآورد کـار انجـام شـده طبـق قـرارداد
گچساران ،به اختیار قراردادی خود استناد کند ،میبایست این کار را سریعاً انجام و مراتـب را بـه هیوسـتن اطـالع
میداد .دیوان براساس مدارک موجود نزد خود معتقد است که هیوسـتن از عهـده اثبـات ادعـای خـود بـر آمـده و
بنابراین ،ذیحق به دریافت مبلغ مورد ادعا بابت این کار میباشد.
 .013قلم  22ـ نصب گودال سوخت ) (burn – off pitsـ هیوستن مبلغ  1810122/12دالر امریکـا بابـت
نصب گودالهای سوخت و دودکشهای تخلیه ) (blow-down stacksکـه حسـب اظهـار هیوسـتن پـس از
بازرسی آسکو و فاستر ویلر از خط لوله درخواست شده بود مطالبه کرده است .هیوستن بهعنوان مدرک ،برگهای
ساعات کار مربوطه را تسلیم نموده است.
 .010شرکت نفت اظهار میدارد که هیچ مدرکی برای اثبات ادعا تسلیم نشده ،زیرا بـرگهـای سـاعات کـار
توسط نماینده مجاز امضا نشده است.
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 .011هرچند برگهای ساعات کار تسلیمی هیوستن از طرف مشتری امضا شده و بدین ترتیب ،دلیـل انجـام
کار است ،معهذا دیوان در این مورد قانع نشده است که هیوستن اثبات کرده باشد که کار به درخواست فاستر ویلـر
انجام شده یا اینکه کار اضافهای بوده که قبالً در قیمت یا مشخصات قرارداد پیشبینی نشده بوده است .بنابراین،
دیوان این ادعا را رد میکند.
 .017قلم  23ـ جابهجا کردن لولههای مشعل ( (flare linesدر کارگاه شماره  02گچساران  .GS 20ایـن
ادعا به مبلغ  31،802/22دالر امریکا و بابت جابهجاکردن لولههای مشعل است که حسب ادعا به درخواست فاستر
ویلر انجام شده است .هیوستن در تأیید ادعای خود فقط برگ ساعات کار مربوطه را ارائه داده و شرکت نفت اظهار
میدارد که برگ ساعات کار ،مدرک کافی برای ادعا محسوب نمیشود.
 .011در این مورد نیز دیوان قانع نشده است که هیوستن اثبات کرده باشد که کار به درخواست فاسـتر ویلـر
انجام شده و یا اینکه کار اضافهای بوده که قبالً در قیمت یا مشخصـات قـرارداد پـیشبینـی نشـده بـوده اسـت.
بنابراین ،دیوان این ادعا را رد میکند.
 .010قلم  23ـ احداث تقاطع بتونی در کنار ام 03.ـ هیوستن اظهار می دارد که مبلغ  120280/23دالر امریکا
بابت نصب تقاطعهای بتونی و کارهای مربوط طلبکار است .هیوستن بهعنوان مدرک ،برگهای ساعات کار انجام
شده و یادداشتهایی از جلسه مورخ دهم مهرماه [ 3102دوم اکتبر  ]3322با فاستر ویلر را تسلیم نموده است.
 .014در این مورد نیز شرکت نفت اظهار میدارد که ادله و مدارک کافی در تأیید ادعا ارائه نشده است.
 .011دیوان بعد از بررسی مدارک میپذیرد که هیوستن استحقاق خود را نسبت بـه ایـن مبلـغ کـامالً مـدلل
نساخته و یادداشتهای جلسه منعقده با فاستر ویلر نشان نمیدهد که این کار اضافی بوده است و بنابراین ،ادعا رد
میشود.
 .013قلم  22ـ نصب گودالهای سوخت ) (burn – pitsـ ادعای بعدی به مبلغ  3110238/22دال رامریکـا
بابت نصب گودالهای سوخت است که حسب ادعا پس از بازرسی ،توسط آسـکو و فاسـتر ویلـر درخواسـت شـده
است .در این مورد نیز تنها مدرک تسلیمی ،برگ ساعات کار مربوطه است که به اظهار شرکت نفت ،مدرک کافی
نیست.
 .001در این مورد نیز دیوان قانع نشده است که هیوستن اثبات کرده باشد که کار به درخواست فاسـتر ویلـر
انجام شده یا کار اضافی بوده که قبالً در قیمت یا مشخصات قرارداد پیشبینی نشده بوده اسـت .بنـابراین ،دیـوان
این ادعا را رد میکند.
 .003قلم  23ـ جمع آوری ،اصالح و تعمیر نیزههای حصار ) (palingsـ این ادعا به مبلغ  120342/20دالر
امریکا و بابت کاری است که هیوستن جهت مقابله با کمبود ادعایی مصالح حصارکشـی بـرای پـروژه انجـام داده
است .در اثبات این ادعا ،هیوستن برگهای ساعات کار مربوطه و یادداشتهای جلسه مورخ  00مهرماه 32[3102
اکتبر  ]3322را بهعنوان مدرک کمبود مصالح تسلیم نموده است.
 .000شرکت نفت به فقد مدرک در مورد این ادعا ایراد دارد ،ولی با توجه به ایـنکـه در قـرارداد گچسـاران
مقرر شده بود که آسکو و فاستر ویلر مسئول تهیه کلیه مصالح هستند ،دیوان بـا توجـه بـه جمیـع جهـات نتیجـه
میگیرد که مدارک تسلیمی هیوستن در تأیید این ادعا کافی و قانعکننده بوده و بنابراین ،مبلـغ  120342/20دالر
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مورد ادعا را به نفع هیوستن حکم میدهد.
 .001قلم  33ـ نصب سیستم اصالح شده حفاظت کاتدی (ضد زنگ) ـ هیوستن ادعایی به مبلغ 120342/20
دالر امریکا بابت هزینه نصب سیستم اصالح شده حفاظت کاتدی طرح کرده است .مدرک این ادعا نامهای اسـت
به تاریخ دوم آبانماه  04[ 3102اکتبر  ]3322از فاستر ویلر که در آن تصمیم متخذه به هیوستن اعالم و قید شده
است که «کلیه کارهای اضافی طبق نرخهای مندرج در جدول  4شرایط قـرارداد ،انـدازهگیـری و ارزیـابی خواهـد
شد» .هیوستن همچنین برگهای ساعات کار و محاسبات مربوط را بهعنوان مدرک تسلیم کرده است.
 .007دیوان معتقد است که این ادعا به نحو متقاعدکنندهای اثبات شده است .قرینـه روشـنی وجـود دارد کـه
هیوستن قرار بوده وجه اضافی به نرخ قراردادی دریافت کند .با توجه به عدم ارائه دفاع ماهوی توسط شرکت نفت،
دیوان مبلغ مورد ادعا را به نفع هیوستن مورد حکم قرار میدهد.
 .001قلم 38ـ توقف کار متصدی ابـزار دقیـق ) (instrument fitterــ هیوسـتن مبلـغ  30432/12دالر
امریکا بابت هزینه معطلی یک تکنسین خارجی برای نصب ابزار دقیق از تاریخ ششم آبانماه تا سوم آذرماه 3102
[ 02اکتبر تا  04نوامبر  ]3322که حسب ادعا در اثر نبودن مصالح متحمل شده ،مطالبه میکند .هیوستن بهعنـوان
مدرک ،برگهای ساعات کار را تسلیم نموده که طبق اظهار شرکت نفت برای اثبات ادعا کافی نیست.
 .000دیوان مالحظه میکند که برگهای ساعات کار توسط فاستر ویلر امضـا و در آنهـا مشخصـاً بـه ایـن
واقعیت اشاره شده است که این تکنسین به دلیل نبودن مصالح معطل شده است .با این حال ،قرینـهای حـاکی از
اینکه فاستر ویلر یا شرکت نفت از یک ادعای احتمالی مطلع شده باشند ،وجود ندارد و بنـابراین ،ایـن قسـمت از
ادعا رد میشود.
 .004قلم  32ـ اصالح نقشههای سر چاه ـ هیوستن مبلغ  020123/40دالر امریکا بابت کاری کـه بـه دلیـل
تجدیدنظر در نقشههای سر چاه انجام داده مطالبه و بهعنوان مدرک ،به نامـه مـورخ  02خـرداد  32[ 3102ژوئـن
 ]3322فاستر ویلر استناد میکند که در آن به این نکته اشاره شده است که نقشهها اصالح و به هیوسـتن دسـتور
داده شده است که طبق نقشههای فوق لولهکشی را اصالح کند.
 .001هیوستن بهعنوان مدرک محاسبه این ادعا ،برگهای ساعات کار مربوطه را تسلیم کرده است.
 .003به نظر دیوان این ادعا به قدر کافی مستند است و هم دستور فاستر ویلر و هـم تعیـین کمیـت ادعـا را
نشان میدهد .بنابراین ،دیوان مبلغ  020123/40دالر امریکا به نفع هیوستن حکم صادر میکند.
 .041قلم  43ـ تهیه مواد حفاظت کاتدی ـ آخرین ادعای هیوستن بابت کار اضافی ،به مبلـغ  30231/42دالر
امریکا برای هزینه تهیه و تحویل مصالح مختلفی است که حسب ادعا هیوستن بـــرای سیستم حفاظـت کاتـدی
تهیه کرده است .هیوستن بهعنوان مدرک ،سفارش خریدی به مبلغ ـ 130222/ریال کـه عبـارت «از فاسـتر ویلـر
مطالبه شود» در آن قید شده ،به عالوه برگ ساعات کار برای تحویل آهک که هیوستن از آن بابت ـ 30302/ریال
مطالبه کرده و خالصهای حاوی سایر اجزا مختلف ادعا تسلیم کرده است.
 .043شرکت نفت اظهار میدارد که کار روی سیستم حفاظت کاتدی هـیچگـاه بـه پایـان نرسـید و کوتـاهی
هیوستن سبب ورود خساراتی به خط لوله شد و انکار میکند که هیوستن طلبی از این بابت داشته باشد.
 .040دیوان سفارش خرید را بهعنوان مدرک کافی برای ادعای مربوط به اقالم منـدرج در آن نمـیپـذیرد و
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بنابراین ،آن قسمت از ادعا را همراه با ـ 200802/ریال بابت اقالمی که تنها مدرک آنها این است که در خالصـه
ادعا ذکر شدهاند ،رد میکند .به همین ترتیب ،دیوان معتقد است که هیچ مدرکی دایر بر اینکه آهک به درخواست
فاستر ویلر تحویل شده بوده وجود ندارد و بنابراین ،دیوان این قسمت آخر ادعا را نیز رد میکند.
 .041اجماالً اینکه دیوان  33فقره ادعای مورد اختالف بابت کار اضافی را بهعنوان ادعـای معتبـر یـا بعضـاً
مورد قبول ،پذیرفته است که جمعاً به  103300080/32دالر امریکا بالغ میشوند .با افزودن این مبلغ به اقالمی که
کامالً مورد قبول شرکت نفت است ،جمعاً مبلغ  101230228/42دالر امریکا بابت کار اضافی به دست داده میشود.
 .047اکنون دیوان باید بررسی کند که ضریب تعدیل هزینه تا چه حد باید نسبت به این مبـالغ اعمـال شـود.
همانطور که در بند  388فوق گفته شد ،دیوان نظر داده است که تعدیل هزینـه نسـبت بـه کارهـایی کـه طبـق
دستورهای تغییرکار انجام شده ،به نرخ قراردادی قابل اعمال است ،مگر آنکه صراحتاً به نحو دیگری توافق شـده
باشد .دستورهای تغییر کار میبایست بابت کلیه کارهای اضافی که در فوق مورد حکم واقع شد توسط آسکو صادر
میشد ،غیر از آن مواردی که هیوستن در الیحه معارض خود پذیرفت که مشمول تعدیل نمیشدند ،یعنی قلم 24
به مبلغ ـ 8230822/ریال معادل ـ 30882/دالر امریکا .نظر به اینکه بقیه مبالغ مورد حکم ،تماماً مبتنـی برجـدول
نرخهای قراردادی است ،به نظر دیوان منطقی است که آخرین ضریب تعـدیل هزینـه ،یعنـی  30/14822درصـد،
نسبت به آن مبالغ ،یعنی  101220212/42دالر امریکا ( 101230228/42دالر امریکا منهـای ـ 30882/دالر امریکـا)
اعمال شود که بدین ترتیب کالً مبلغ  102220222/21دالر امریکا یعنی ـ 30882/دالر ـ ( 330/14822درصـد *
 101220212/42دالر امریکا) به دست میآید.
 .041اکنون دیوان باید به موضوع کسورات مالیاتی و حقوقی بیمه اجتماعی پیمانکار بپردازد .از رقـم تعـدیلی
فوق باید  0/0درصد بابت مالیات پیمانکار کسر شود که مبلغ  100320801/00دالر امریکا به طور خالص به دسـت
میدهد .به دالیل مذکور در بند  321فوق ،دیوان الزم نمیداند مبالغ دیگری کسر کند.
 .040طرفین بحثی ندارند که از مبلغ ـ 002220222/دالر مندرج در گواهی پرداخت شماره  ،38هیوستن فقـط
مبلغ ـ 304400222/دالر دریافت کرده است .بنابراین ،دیوان بابت کارهای اضافی که انجام ولـی پرداخـت نشـده،
مبلغ  0،300،801/00دالر امریکا (یعنی  100320801/00دالر منهای  100320801/00دالر که قبالً دریافـت شـده)
به نفع هیوستن حکم صادر میکند.
هـ) استرداد کسورات

 .044هیوستن بازپرداخت مبلغ ـ 302220003/دالر وجوه کسر شده توسط آسکو در طول مدت قرارداد گچسـاران
را که قرار بود پس از صدور گواهی پایان کار طبق ماده «ب»( 43 )0شرایط عمومی بـه هیوسـتن مسـترد گـردد،
درخواست میکند .هیوستن اظهار میدارد که در نتیجه فسخ قرارداد گچساران طبق ماده  04شرایط عمومی ،وی
از تکمیل بقیه کارهای موضوع قرارداد معذور بوده و فسخ قرارداد ،وی را از رعایت هر شـرط قـراردادی مقـدم بـر
پرداخت نیز معذور میدارد .عالوه بر آن ،هیوستن اظهار میدارد که کلیه وجوهی را که مـیبایسـت بابـت حقـوق
بیمه اجتماعی و صندوق کارآموزی تأدیه میکرده ،پرداخته است.
 .041شرکت نفت به این دلیل به استرداد وجوه کسر شده اعتراض دارد که هیوستن نهتنها گـواهی پرداخـت
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حقوق بیمه اجتماعی و صندوق کارآموزی مذکور در ماده «ب»( 43 )0شرایط عمومی را ارائه نـداده ،بلکـه آسـکو
هیچگاه گواهی پایان کار یا گواهی تحویل نهایی در مورد طرح صادر نکرده و هیوستن مدرکی دال بر تخلیه محل
کار یا صدور وسایل به خارج ارائه نداده است .بهعالوه ،شرکت نفـت اظهـار مـیدارد کـه مبلـغ کسـر شـده فقـط
ـ 304420010/دالر امریکا بوده است.
 .043دیوان هیچیک از دو موضع فوقالذکر را صحیح نمیداند .از آنجا که هیوستن طبـق مـاده  04شـرایط
عمومی ،قرارداد گچساران را فسخ نمود ،الزامات مواد  18و  43شرایط عمومی در مورد اقداماتی کـه بایـد پـس از
تکمیل طرح انجام گیرد ،دیگر قابل اعمال نیست .به جای آن ،دیوان معتقد اسـت کـه مبنـای صـحیح حقـوقی و
قراردادی که ادعای هیوستن باید بر آن اساس بررسی شود ،ماده  00شرایط عمومی قرارداد گچساران است که در
ماده  04شرایط عمومی به آن صراحتاً اشاره شده است .ماده ( 00 )1مقرر میدارد کـه شـرکت مبلغـی بـه توافـق
طرفین بابت سود معقول پیمانکار برای کارهای انجام شده به پیمانکار خواهد پرداخت .در متن قـرارداد ،مشخصـاً
به استرداد کسورات اشاره نشده ،بلکه روش دیگری برای پایان دادن به تعهدات طرفین پیشبینی شده اسـت .بـا
توجه به اینکه طرفین نتوانستند به چنین توافقی برسند ،دیوان باید اینک مبلغـی را کـه هیوسـتن طلبکـار اسـت
تعیین کند .البته برای تعیین مبلغی که اکنون هیوستن طلبکار است ،چندین روش وجود دارد که دیـوان مـیتوانـد
آنها را اتخاذ کند .ولی از آنجا که طرفین رهنمودی در این باب به دست ندادهاند ،دیوان نتیجـه مـیگیـرد کـه
معقولترین روش ،تعیین درصد میزان کاری است که هیوستن عمالً تا موقع فسـخ قـرارداد انجـام داده و سـپس
محاسبه سهم مربوط از قیمت قراردادی آن کار و بعد ،تعدیل مبالغی است که هیوستن بر آن اساس واقعاً دریافـت
کرده است.
 .011طرفین راجع به درصد کاری که عمالً انجام شده با یکدیگر اختالفنظر دارند .هیوستن اظهـار مـیدارد
که تا  03شهریورماه  02[ 3102سپتامبر  ]3322حداقل  30/22درصد کار انجام شده بود و تا موقعی که هیوسـتن
محل کار را ترک کرد ،مقدار کار انجام شده به  32/0درصد افزایش یافت .هیوسـتن در تأییـد ایـن اظهـارات بـه
گزارش ماهانه پیشرفت کار مورخ  03شهریورماه  02[ 3102سپتامبر  ]3322که صحت آن بـه تأییـد فاسـتر ویلـر
رسیده و مکاتبات خود با فاستر ویلر و آسکو پس از تعلیق به دلیل فورسماژور استناد میکند .ولی شرکت نفت در
شهادتنامه شهرستانی اظهار میدارد که فقط  22درصد کار انجام شده بوده است.
 .013دیوان مدارک تسلیمی هیوستن ،بهویژه گزارش تأیید شده پیشرفت کار را کـه نشـان مـیدهـد 30/22
درصد کار در اواسط سپتامبر  3322انجام شده بوده ،قانعکننده مییابد .با توجه بـه شـرایط حـاکم در آن زمـان در
ایران و رویدادهای فورسماژوری که در آن اثنا به وقوع پیوست ،بعید به نظر میرسد که هیوستن توانسـته باشـد
قبل از ترک ایران در 34دیماه [ 3102چهارم ژانویه  ]3323کار بیشتری انجام داده باشد .گواهی پرداخت شماره
 30داللت بر آن دارد که هیوستن عمالً وجه  32/0درصد کاری را که بدواً در قرارداد گچساران پیشبینی شده بود
دریافت کرده است .بحثی نیست که هیوستن  322درصد کـار مقـرر طبـق دسـتور تغییـر کـار شـماره ( 08یعنـی
صخرهشکنی) را انجام داده بود ،ولی فقط بخشی از کار اضافی پیشبینی شده انجام شده بود .بـا ایـن فـرض کـه
نسبت کاری که هیوستن بابت آن پول دریافت کرده ،همان نسبتی است که آن شرکت عمالً کار انجـام داده و بـا
توجه به فقد هر قرینه و نشانهای خالف آن ،دیوان میتواند درصد کار اضافی انجام شده را  12/83درصد حسـاب
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کند (ـ 303130331/دالر امریکا به عالوه ـ 3202880342/ریال کـه بـه ترتیـب  12/83درصـد ـ 801220230/دالر
امریکا به عالوه ـ 03800320230/ریال میباشد) .بنابراین ،درصد متوسط تکمیل کار طرح  22/8023درصد خواهد
بود (که کل کار انجام شده به صورت درصد کل قیمت قرارداد است) و بنابراین ،اگـر هیوسـتن حـداقل 22/8023
درصد از کل مابهازایی را که طبق قرارداد گچساران در صورت تکمیل طرح طبق روال عـادی دریافـت مـیکـرد،
وصول کند ،به نظر دیوان مفاد ماده  00ایفا شده است.
 .010اگر هیوستن توانسته بود قرارداد گچساران را تماماً اجرا و کلیه شرایط پرداخت آن را ایفـا کنـد ،قیمـت
مقطوع قرارداد ،یعنی ـ 202240022/دالر امریکا به عالوه ـ 43203020222/ریـال ،بـه عـالوه افـزایش منـدرج در
گواهی پرداخت شماره 30را دریافت میکرد که جمعاً به ـ 3003210130/دالر امریکـا بـه عـالوه ـ23108120230/
ریال بالغ می شود .به این مبلغ باید ارزش ناخالص دستور تغییر کـار شـماره ( 08کـه در گـواهی پرداخـت شـماره
30منظور نشده ) ،یعنی ـ 204020233/دالر امریکا و نیز مبلغ ناخالص افزایش هزینههای مندرج در گواهی پرداخت
شماره  ،30یعنی ـ 2220334/دالر امریکا به عالوه ـ 4204240223/ریال افزوده شود ،به شرح زیر:
مبلغ به دالر امریکا

مبلغ به ریال

23108120230
ــــــــــــــ
4204240223
20402400281
معادل دالری

3003210130
افزایش قیمت قرارداد
204020233
دستور تغییرکار شماره 08
2220334
افزایش هزینه
0400330232
3208300841
1000340242
=
کل ارزش قرارداد
1100220312
=
ارزش خالص قرارداد
خالص طلب هیوستن
0803210130
=
%22/8023
 .011گواهی پرداخت شماره 30حاکی است که هیوستن بهطور خالص ـ 3201340803/دالر امریکا به عـالوه
ـ 424،218،480/ریال دریافت کرده است .بهعالوه ،بهطوری که گواهی پرداخت شماره  1نشان میدهد ،هیوستن
بابت دستور تغییر کار شماره  08مبلغ ـ 400130840/دالر امریکا ،به عالوه ـ 03003220301/ریـال دریافـت کـرده
است .بدین ترتیب ،هیوستن عمالً ـ 3402480123/دالر امریکا (یعنی  3201340803دالر بـه عـالوه ـ400130840/
دالر) و ـ 83202010830/ریال (یعنی ـ 42402180480/ریـال بـه عـالوه ـ 03003220301/ریـال کـه جمعـاً مبلـغ
دریافتی هیوستن را به ـ 0402110382/دالر امریکا میرساند ،دریافت کرده است.
 .017قسمتی از ادعای هیوستن مربوط به مبلغی است که از گواهی پرداخت شماره  38کسر شده است .نظر
به اینکه فقط خالص مبلغ آن پرداخت «علیالحساب» با مبلغ مورد حکم بابت کار اضافی تهاتر مـیشـود (رجـوع
شود به :بند  320فوق) در اینجا دیگر نباید منظور شـود .بنـابراین ،دیـوان بقیـه خـالص طلـب هیوسـتن ،یعنـی
ـ 304420010/دالر امریکا را (که معادل ـ 0803210130/دالر منهـای  0402110382دالر امریکـا اسـت) بـه نفـع
هیوستن حکم میدهد.
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و) ادعاهای متقابل شرکت نفت
یک) درصد کار انجام شده

 .011شرکت نفت ادعای متقابلی به مبلغ ـ 302320200/دالر امریکا بابت اضافهپرداختهای ادعایی به هیوسـتن
برای مقدار کاری که عمالً انجام شده و از جمله ،بازپرداخت مبلغ ـ 304000222/دالری که بابت گـواهی پرداخـت
شماره  38به هیوستن تأدیه شده ،طرح کرده است.
 .010با توجه به تصمیمات دیوان درباره ماهیت ادعاهای هیوستن در ارتباط با قرارداد گچساران ،موضـوعاتی
که ادعای متقابل حاضر بر آن مبتنی است قبالً مورد بررسی واقع شده و لذا ادعای متقابل رد میشود.
دو) تعدیل هزینهها

 .014شرکت نفت ادعاهای متقابلی به مبلغ ـ 220321/دالر امریکا بابت مبـالغی کـه حسـب ادعـا بـرای تعـدیل
هزینهها در طول مدت قرارداد گچساران اضافه پرداخت شده ،طرح کرده است .شرکت نفـت اظهـار مـیدارد کـه
شرط تعدیل هزینهها در ماده 3ـ0ـ 4قراردادگچساران ،بهغلط درباره مبالغ پرداختـی بابـت دسـتورهای تغییـر کـار
شماره  11 ،08 ،00 ،33 ،32 ،31 ،3 ،2 ،8 ،4 ،1 ،0 ،3و  12اعمال شده و در اثر اشتباهات محاسـبه فاسـتر ویلـر،
مبالغ اضافی به هیوستن پرداخت شده است .شرکت نفت بهعنوان مدرک ،دستورهای تغییرکار شـماره  3تـا  42و
اسناد مؤید آنها را تسلیم کرده است.
 .011هیوستن اظهار میدارد که محاسبات شرکت نفت غلط است ،زیرا محاسبات مزبور بر مبنـای ایـن نظـر
شرکت نفت صورت گرفته است که فقط  22درصد طرح انجام شده بوده است.
 .013دیوان قبالً نظر داده است که وجوه پرداختی بابت دستورهای تغییر کار در تمام مواردی که کار اضافی
به نرخهای مندرج در بخش  4قرارداد گچساران برآورد شده ،مشمول تعدیل هزینه است (رجوع شود به :بند 388
فوق) .دیوان یکایک چهارده فقره دستور تغییرکار مورد اشاره شرکت نفت را بررسـی کـرده و معتقـد اسـت کـه از
چهارده فقره مزبور ،تنها دستورهای تغییرکار شماره ( 00 ،32 ،2 ،8،3که بـه تهیـه محـل کمـپ طـرح و خـدمات
رادیوگرافی مربوط می شود) بابت اقالمی است که به نرخهای مندرج در بخش  4قرارداد گچساران برآورد نشدهاند.
بنابراین ،نُه دستور تغییر کار باقیمانده بهدرستی در محاسبات تعدیل هزینه منظور شدهاند.
 .031در مورد پنج فقره دستور تغییر کار مذکور در فوق و ادعای اضـافه پرداخـت ناشـی از اشـتباه محاسـبه،
دیوان مالحظه میکند که وجه کلیه این دستورهای تغییر کار پس از آنکه هر دو شرکت ،یعنـی آسـکو و فاسـتر
ویلر ،مبالغ قابل پرداخت ،از جمله محاسبه تعدیل هزینهها را گواهی کردند ،به هیوستن پرداخت شد .بـرای دیـوان
مشکل است از مدارک موجود دریابد که آیا مبالغ این دستورهای تغییر کار در موقع محاسبه تعدیل هزینهها منظور
شده یا آن طور که از بعضی از برگهای محاسبه تسلیمی شرکت نفت برمیآید ،این مبالغ فیالواقع در آن زمان از
محاسبه مستثنا شده بودند .نظر به اینکه شرکت نفت احراز نکرده است که آیا تمامی ایـن تعـدیلهـا عمـالً بـه
هیوستن پرداخت شده است یا خیر و نیز با توجه به اینکه آن پرداختها در همان زمان توسط آسکو تصویب شده
بود ،دیوان این قسمت از ادعای متقابل را به لحا فقد دلیل رد میکند.
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سه) ضمانتنامه حسن انجام کار

 .033شرکت نفت ادعای متقابلی به مبلغ ـ 32401130022/ریال بابت قصور ادعایی سـی بـورد شـورتی کـامپنی
(«سی بورد») در پرداخت وجه ضمانتنامه حسن انجام کاری که هیوسـتن در ژوئـن  3322بـرای تضـمین اجـرای
قرارداد گچساران به شرکت نفت سپرده طرح کرده است .شرکت نفت اظهار مـیدارد کـه در  38اسـفندماه 3183
[هفتم مارس  ]3321تمامی وجه ضمانتنامه یعنی  32درصد قیمت قرارداد را مطالبه کرد و سـی بـورد از پرداخـت
وجه امتناع نمود .شرکت نفت در تأیید اظهاراتش توجه دیوان را به متن ضمانتنامه جلـب مـیکنـد کـه بخشـی از
اسناد قرارداد را تشکیل میدهد و در آن قید شده است که وجه ضمانتنامه به صرف «اخطار کتبی شـما مبنـی بـر
اینکه (هیوستن) در اجرای قرارداد قصور کرده» عندالمطالبه پرداخت خواهـد شـد« ،بـدون ایـنکـه ملـزم باشـید
مدرکی در تأیید صحت اظهارات خود ارائه دهید» .شرکت نفت همچنین تلکس ارسـالی خـود در مـارس  3321و
پاسخ سی بورد را بهعنوان مدرک تسلیم کرده است.
 .030هیوستن اظهار می دارد که این ادعای متقابل خارج از صالحیت دیوان است ،زیـرا کـه تعهـد پرداخـت
موضوع آن ناشی از قرارداد گچساران نبوده ،بلکه از خود اعتبار اسنادی ناشی میشود و بنابراین ،جزئـی از همـان
«قرارداد ،معامله یا رویداد» به نحو مقرر در بیانیه حل و فصل دعاوی نیست .هیوستن همچنین استدالل مـیکنـد
که حتی اگر دیوان احراز صالحیت میکرد ،باز هم شرکت نفت مبنایی برای مطالبه وجه ضـمانتنامه نمـیداشـت،
زیرا هیوستن تعهدات خود را بابت قرارداد گچساران ایفا کرده بود.
 .031دیوان این ادعای متقابل را به دلیل فقد صالحیت رد میکند ،زیرا ادعـای مزبـور در  03دیمـاه 3103
[ 33ژانویه  ]3323پابرجا نبوده است .شرکت نفت اذعان کرده است که تا مارس  3321وجه ضمانتنامه را مطالبـه
نکرده بود .حتی اگر شرکت نفت حق مطالبه وجه ضمانتنامه را قبل از آن تاریخ نیز میداشت ،تا مطالبه نمـیکـرد
ادعایی ایجاد نمیشد و بنابراین ،ادعای متقابل طبق بند  3ماده  0بیانیه حل و فصـل دعـاوی خـارج از صـالحیت
دیوان است .بهعالوه ،دیوان در بند  303حکم حاضر نظر داد که هیوستن حق داشته قرارداد گچساران را فسخ کند
و در نتیجه ،شرکت نفت حقاً نمیتواند ادعای پرداخت (وجه ضمانتنامه) را طرح نماید.
چهار) پرداخت حقوق نگهبانان

 .037ادعای چهارم شرکت نفت برای بازپرداخت مبلغ ـ 23،820/دالر امریکا است که شرکت نفت حسب ادعا به
نماینده هیوستن ،جمشید ناتان به منظور پرداخت حقوق معوقه نگهبانان کمپ هیوستن در محل گچساران پرداخته
است .شرکت نفت اظهار میدارد که در اوایل سال  ،3322ناتان نامهای از هیوستن به شرکت نفت ارائه داد مبنـی
بر اینکه هیوستن به نامبرده اجازه داده است که به نمایندگی از طرف هیوستن در ایران اقـدام کنـد و درخواسـت
کرد که شرکت نفت این مبلغ را به صورت مساعده بپردازد تا وی بتواند با توجه به مشکالت مالی هیوستن در آن
زمان در ایران ،حقوق نگهبانان را پرداخت کند .شرکت نفت در تأیید اظهارات خـود ،نامـه هیوسـتن را همـراه بـا
تلکسهای متبادله با هیوستن که در آنها هیوستن صراحتاً اجازه پرداخت را داده و همچنین مجوزها و گواهیهـا
پرداخت امضا شده مربوط را ارائه داده است.
 .031هیوستن در دفاع از خود اظهار میدارد که پرداخت ظاهراً بعد از  03دیماه  33[ 3103ژانویه  ]3323به
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عمل آمده و بنابراین ،از حیطه صالحیت دیوان خارج است .در مـورد ماهیـت ادعـا هیوسـتن اظهـار مـیدارد کـه
«مسلماً هیوستن نباید بابت هزینه نگهبانانی که برای حفاظت وسایلی استخدام شده بودنـد کـه سـرانجام توسـط
شرکت نفت و دولت ایران ضبط شد ،وجهی به شرکت نفت بپردازد».
 .030دیــوان مالحظـه مـیکنـد کـه اسنـــاد تسـلیمی شـرکت نفـت نشــــان مـیدهـــد کـــه مبلـغ
ـ 003200222/ریال از این ادعای متقابل در نوامبر  3323به ناتان پرداخـت شـده و بنـابراین ،هـر ادعـایی در آن
مورد ،از حیطه صالحیت دیوان خارج است ،ولی اسـناد مؤیـد پرداخـت یـک مبلـغ ـ 004200222/ریـال جداگانـه،
بهوضوح در آوریل سال  3322تنظیم شده و بدین ترتیب در حیطه صالحیت دیوان است .دیوان دفاع هیوسـتن را
در ماهیت ادعا نمیپذیرد .این هزینهها را آسکو با آگاهی و اجازه هیوستن بهدرستی متحمل شده و بنابراین ،دیوان
مبلغ ـ 004200222/ریال معادل  100328/12دالر به نرخ تبدیل مورد توافق ،بـه نفـع شـرکت نفـت حکـم صـادر
میکند.
پنج) پوسیدگی لوله

 .034ادعای متقابل بعدی شرکت نفت به مبلغ نامشخصی درباره خرابی ناشی از پوسیدگی است که حسب ادعـا
به دلیل آنکه هیوستن قبل از ترک کارگاه ،آب لولهها را پس از انجـام آزمایشـات تخلیـه نکـرده ،رخ داده اسـت.
شرکت نفت اظهار میدارد که این امر موجب پوسیدگی قابل توجهی شده و از عمر مـؤثر خـط لولـه کاسـته و از
دیوان تقاضا کرده است که برای تعیین میزان خرابی کارشناس تعیین کند.
 .031دیوان این ادعای متقابل را باید به لحا فقد دلیل رد کند .بار دلیل برعهده شرکت نفـت اسـت کـه در
صورت تمایل میتوانست کارشناسی تعیین و گزارش وی را بهعنوان مدرک تسلیم کند .شرکت نفت هیچ مـدرکی
در مورد اینکه مسئولیت خسارت ادعایی متوجه هیوستن بوده ارائه نکرده است و به عالوه هیچ مبنایی وجود ندارد
که دیوان بتواند میزان چنین خسارتی را به فرض که حکم به وقوع آن دهد ،تعیین کند.
شش) لطمات وارده به راهها و اراضی کشاورزی

 .033شرکت نفت مبلغ ـ 3220223/دالر امریکا بابت خسارت وارده به راههای منتهی به محـل چـاههـا مطالبـه
کرده که حسب ادعا در نتیجه استفاده از ماشینآالت سنگین توسط هیوستن ایجاد شده است .شـرکت نفـت ادعـا
میکند که قرار بود هیوستن طبق ماده ( 03 )0شرایط عمومی قرارداد گچساران اینگونه خرابیها را تـرمیم کنـد.
در ماده مزبور همچنین قید شده است که «در صورتی که پیمانکار فوراً اقدام به تعمیر نکند ،شرکت تعمیرات الزم
را انجام و هزینه آن را از پیمانکار مطالبه خواهد کرد».
 .111شرکت نفت همچنین اظهار میدارد که هیوستن به بعضی زمینهای کشاورزی که لولههـا را در آنجـا
انبار کرده بود ،لطمه وارد کرده است .شرکت نفت مبلغ غیرمشخصـی در مـورد ایـن دو ادعـا مطالبـه و از دیـوان
درخواست کرده است که کارشناسی برای ارزیابی و برآورد لطمات ادعایی تعیین کند.
 .113دیوان این ادعاهای متقابل را رد میکند ،زیرا شرکت نفت هیچ مدرکی راجع به ورود خسارت به امـوال
خود ویا زیان متحمله در رابطه با آن ارائه نکرده است.
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هفت) استرداد مصالح اضافی

 .110ادعای متقابل بعدی شرکت نفت مربوط است به قصور ادعایی هیوسـتن در اسـترداد مصـالح اضـافی بـه
ارزش ـ 3300222/دالر امریکا به عالوه ـ 400004/دالر امریکا بابت مواد منفجره که آسکو تهیه کرده بود .بخـش
0ـ0ـ 31قرارداد گچساران مقرر میدارد که کلیه مصالح اضافی باید بعد از اجـرای طـرح بـه آسـکو مسـترد شـود.
شرکت نفت اظهار میدارد که هیوستن در موقع ترک محل در ژانویه 3323مصالح اضافی را به وی مسترد نکـرد
و ادعا میکند که مصالح مزبور شامل ـ 020222/کیسه سیمــان به ارزش ـ 220330/دالر و  222کیسـه نـوار بـه
ارزش ـ 3،822/دالر و فوالد به ارزش ـ 400000/دالر امریکا بوده که در نتیجـه قصـور هیوسـتن در محافظـت از
آنها از بین رفته است .عالوه بر آن شرکت نفت اظهار میدارد که آسـکو مـواد منفجـرهای در اختیـار هیوسـتن
گذارده بود که تمامی آنها مصرف نشد و بقیه آنها مسترد نگردیـد .شـرکت نفـت در تأییـد اظهـارات خـود بـه
شهادتنامههای نقاش پور و امیرجانی استناد میکند.
 .111دیوان باید این ادعای متقابل را نیز به لحا فقد دلیل رد کند .شرکت نفت غیر از ذکر آن مصـالح بـه
شرح فوق ،مدرکی در مورد تهیه آن مصالح که مبنای ادعا باشد ارائه نداده و دیوان معتقد است که شرکت نفت از
عهده اثبات ادعای خود برنیامده است.
هشت) هزینه اهمال و تأخیردر شروع مجدد کار

 .117شرکت نفت اظهار میدارد که هیوستن با «ترک غیرموجه محل کار و امتناع از شروع مجدد کارها علیرغم
درخواست های مکرر ...شرایطی را به وجود آورد که ازسرگرفتن کار مستلزم تجدید ساختمـــان یا تکرار کارهـایی
است که قبالً انجام شــده و مبلغ ـ 3302220222/ریـال معـادل ـ 3080212/دالر امریکـا هزینـه برداشـته اسـت.
شرکت نفت اظهار میدارد که هیوستن باید این مبلغ را طبق ماده ( 41 )0شرایط عمومی به شرح زیر بـه شـرکت
نفت بازپرداخت نماید:
«شرکت باید شرح کلیه هزینههای متحمله را که بتواند بهدرستی نشان دهد که در نتیجـه قصـور یـا اهمـال
پیمانکار بوده  ...برای پیمانکار ارسال دارد ...و پیمانکار باید ایـنگونـه هزینـههـا را عندالمطالبـه بـه شـرکت
بپردازد».
 .111با توجه به تصمیم دیوان درباره ماهیت فسخ قرارداد گچساران (رجـوع شـود بـه :بنـد  303فـوق) ایـن
ادعای متقابل رد میشود .عالوه بر آن ،شرکت نفت اثبات نکرده است که اینگونه هزینهها را در نتیجه تـأخیر یـا
اهمال هیوستن متحمل شده یا اینکه چنین هزینههایی را از هیوستن مطالبه کرده است.
نه) استفاده از دستگاه بیسیم

13

 .110شرکت نفت مبلغ ـ 120434/دالر امریکا که حسب ادعا هیوستن بابت استفاده از وسایل مخابراتی طی
مدت اجرای طرح به وزارت پست و تلگراف و تلفن بدهکار است ،مطالبه میکند .شرکت نفت در تأییـد ایـن ادعـا
.13

بدواً مبلغ ـ 120422/دالر امریکا ادعا شده بود.
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اظهار میدارد که نسخه صورتحساب معادل ریالی این مبلغ را تسلیم کرده است.
 .114این ادعای متقابل به لحا اینکه خارج از صالحیت دیوان است رد میشود ،زیرا شرکت نفت ادعـایی
از طرف شخص ثالثی که خوانده این دادرسی نیست ،طرح کرده است.
ده) پرداخت بابت خدمات ارائه شده توسط آسکو

 .111شرکت نفت یک فهرست کامپیوتری از خدماتی که ظاهراً آسکو در مدت قرارداد گچساران برای هیوسـتن
انجام داد و مبلغ آن ـ 330301/دالر امریکا است ،تسلیم و اظهار میدارد که هیوستن آن را پرداخت نکرده است.
 .113هیوستن انکار نمیکند که آسکو خدماتی برای او انجام داده ،ولی اظهـار مـیدارد کـه اسـناد تسـلیمی
شرکت نفت خوانا نیست و نشان نمیدهد که چنین خدماتی واقعاً انجام شده است یا خیر و اگر انجـام شـده ،چـه
موقع انجام شده است.
 .131دیوان معتقد است که شرکت نفت ادعای خود را به طور کامل مستند نساخته است .هرچند قابل تصـور
است که آسکو مبالغی از این بابت از هیوستن طلبکار باشـد ،معهـذا دیـوان نمـیتوانـد میـزان آن را تعیـین کنـد.
بهعالوه ،دیوان مالحظه میکند که در کلیه اسناد تسلیمی این عبارت ذکر شده است« :مبـالغ مـذکور در زیـر بـه
حساب شما منظور گردید» .بدین ترتیب ،این احتمال به وجود میآید که مبالغ مـورد بحـث قـبالً از وجـوهی کـه
آسکو پرداخته بود ،کسر شده باشد .بنابراین ،دیوان این ادعای متقابل را رد میکند.
یازده) خسارت وارده به لحاظ شکایت خواهان در دادگاههای امریکایی

 .133ادعای متقابل بعدی شرکت نفت به مبلغی نامشخص و بابت هزینههایی است که آن شرکت در ارتبـاط بـا
دعاوی حقوقی مطروح توسط هیوستن در دادگاههای فدرال ایاالت متحده ،متحمل شده است .شرکت نفت اظهار
میدارد که هیوستن میبایست بعد از طرح دعوا در این دیوان ،با حسننیت آن دعاوی را پس میگرفت ،نه آنکـه
فقط به تعلیق جریان رسیدگی اکتفا میکرد و در نتیجه ،شـرکت نفـت در دفـاع از خـود در رابطـه بـا آن دعـاوی
متحمل هزینههایی گردیده است.
 .130دیوان این ادعای متقابل را بدون بررسی ماهیت آن به لحا فقد مدرک رد میکند.
دوازده) مالیات و حقوق بیمه اجتماعی

 .131آخــــــرین ادعاهــای متقابــل شــرکت نفــت ،بابــت حقــوق بیمــه اجتماعـــــی تأدی ـه نشــده بــه مبلــغ
ـ 12801880212/ریال است که حسب ادعا پرداخت نشده است ،به عالوه مبلغ نامشخصـی بابـت دیـون مالیـاتی.
شرکت نفت توجه دیوان را به این واقعیت جلب میکند که در ماده  43شرایط عمومی قرارداد گچساران مقرر شده
است که  0درصد از هر پرداخت بابت حقوق بیمه اجتماعی کسـر و در قبـال ارائـه مفاصاحسـاب سـازمان تـأمین
اجتماعی مسترد گردد .شرکت نفت همچنین یادداشتهای جداگانهای راجع به مسئولیت پرداخت و محاسبه مبـالغ
.14

این مدرک یافت نشد.

731

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

مورد ادعا تسلیم کرده است.
 .137دیوان پس از بررسی این مدارک مالحظه میکند که تنها مدرک مربوط به ادعای حقوق بیمه اجتماعی
سندی است به تاریخ هشتم خرداد  03[ 3180مه  ]3328که در آن به «اعالم بدهی مـورخ دهـم آذر [ 3181اول
سپتامبر  »]3324اشاره شده است .دیوان این ادعاهای متقابل را به همان دالیلی که در مـورد قـرارداد اصـفهان ـ
ری شرح داده شد ،رد میکند.
ز) خالصه

 .131بدین ترتیب ،دیوان نظر داده است که هیوستن طبق قرارداد گچساران ،محق به دریافت مبالغ زیرمیباشد:
یک) مبلغ  302020233/30دالر امریکا بابت تعدیل هزینه پرداخت نشده ،به عالوه
دو) مبلغ  003000801/00دالر امریکا بابت کار اضافی و کار انجام شده طبق دستورهای تغییر کار ،به عالوه
سه) مبلغ ـ 304420010/دالر امریکا بهعنوان مبلغ الزمالتأدیه در تاریخ فسخ قرارداد گچساران.
دیوان همچنین نظر داده است که شرکت نفت حق دارد مبلغ  100328/12دالر امریکا بابت ادعاهـای متقابـل
خود نسبت به قرارداد گچساران دریافت کند.
ب) ادعاها و ادعاهای متقابل مربوط به شرکت ملی گاز ایران
 .3ادعاهای ناشی از قرارداد رامین
الف) شرح وقایع

 .130در اوایل سال  3322شرکت گاز برای احداث یک خط لوله گاز از اهواز به نیروگاه رامین (خط لوله رامـین)
از هیوستن مظنه خواست .هیوستن در هفتم اردیبهشتماه  32[ 3102آوریل  ]3322پیشنهــادی به مبلغ مقطـوع
ـ 403020222/دالر امریکا تسلیم کرد که طی توافقنامه  Letter of Intentمورخ دهـم اردیبهشـتمـاه 3102
[ 12آوریل  ]3322مورد قبول شرکت گاز قرار گرفت .هیوستن و شرکت گاز قرارداد شـماره «( 120/0132قـرارداد
رامین») را که از دهم اردیبهشتماه  12[ 3102آوریل  ]3322به مرحله اجـرا درآمـد ،بـرای احـداث خـط لولـه و
کارهای ساختمانی ،مکانیکی و الکتریکی در ایستگاه کمپرسور شماره  0اهواز و نیروگـاه بـرق رامـین و آزمـایش
کامل و راهاندازی آنها امضا کردند .شرکت گاز «مشاورین مهندسی و صنعتی اینتب» («اینتب») را بهعنوان مدیر
ساختمان برای نظارت بر طرح و بررسی صورتحسابها تعیین کرد.
 .134طبق ماده 3ـ 3بخش  8و ماده  33شرایط خاص قرارداد ،هیوستن ملزم گردید کلیه مصالح الزم بـرای
طرح را غیر از خود لولهها و پوشش و مواد لفافپیچی آنها تهیه کند .قرار بود کار خـط لولـه تـا هشـتم مهرمـاه
 12[ 3102سپتامبر  ]3322اجرا شود و قبل از قبول نهایی ،طبق ماده 0ـ0ــ 3بخـش  8بـه مـدت  30مـاه از آن
مراقبت و نگهداری به عمل آید.
 .131طبق شرایط قرارداد رامین ،وجه کلیه مصالح وارداتی باید به دالر امریکا و برای خریـدهای محلـی بـه
ریال ایران پرداخت می شد .بابت احداث خط لوله 82 ،در صد از قیمت مقطوع قرارداد به دالر امریکـا و  42درصـد
به ریال ،به نرخ تبدیل  22/420ریال باید پرداخت میشد .ماده «13الف» شـرایط عمـومی قـرارداد رامـین مقـرر
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میداشت که  00درصد مبلغ قرارداد به صورت مساعده به هیوستن پرداخت شود و بعـد از آن ،هـر مـاه براسـاس
صورتحسابهای تسلیمی هیوستن که مقدار کار انجام شده در آن ماه را نشان میداد ،پرداختهایی بابت پیشرفت
کار به عمل آید .مهندس ناظر مکلف بود ظرف  12روز از ارائه صورتحساب هیوستن ،برای پرداخت ارزش مجـاز
کار انجام شده یک گواهی پرداخت ،صادر کند و شرکت گاز نیز ملزم بود ظرف  12روز از صدور گواهی پرداخـت،
وجه آن را بپردازد.
 .133طبق ماده «ج»3ـ 3شرایط خاص و مواد  13و  42شرایط عمومی ،از هر گواهی پرداخت 32 ،درصد تا
اتمام کار و  00درصد برای استهالک مساعده پرداختی به هیوستن و  0/0درصد دیگـر (بعـد از اعمـال کسـورات
فوق) بابت مالیات پیمانکار باید کسر میشد .قرارداد رامین همچنین مقرر میداشت که کسور مزبـور در دو قسـط
مساوی به هیوستن مسترد شود :اولین قسط بعد از صدور گواهی پایان کار طبـق مـاده ( 14 )0شـرایط عمـومی و
قسط دوم بعد از صدور گواهی تحویل نهایی در خاتمه مدت  30ماهه مراقبت و نگهداری.
 .101در ماده  40شرایط عمومی همچنین قید شده است که شرکت گاز میتوانـد مقـدار کـاری را کـه بـدواً
تعیین شده با صدور دستور تغییر کار افزایش یا تغییر دهد و قیمت قرارداد را بر همان اساس تعدیل نماید .در عمل،
بررسی و تصدیق دستورهای تغییر کار توسط اینتب انجام میشد.
 .103هیوستن کار طرح را در مه  3322آغاز کرد .غیر از چند قلم جزئی که اجرای آنها باقی مانـد ،کـار در
هشتم مهرماه  12[ 3102سپتامبر  ]3322تکمیل و آزمایش شد .در دسامبر  3322هیوستن کار کلیـه طـرحهـا ،از
جمله خط لوله رامین را به دلیل ناآرامیهای داخلی ایران متوقـف کـرد .در مـارس  3323هیوسـتن کـار طـرح را
ازسرگرفت و در سپتامبر  3323آن را به پایان رساند .هیوستن کراراً از شرکت گاز درخواست کرد طبق ماده (14 )0
(قرارداد) ،گواهی الزم برای پایان کار را صادر کند ،ولی طرح تا ژوییه  3322که نمایندگان شرکت گاز نوشتند کـه
«نواقصی مشاهده نگردید و خط لوله  12اینچی تحویل شرکت ملی گاز ایران شد» ،رسماً بازرسی نشـد .پـس از
این بازرسی ،شرکت گاز «گواهی پایان کار» مورخ  31شهریورماه [ 3103چهارم سپتامبر  ]3322را که مبین قبول
کار و اتمام رضایتبخش دوره  30ماهه مراقبت و نگهداری بود صادر کرد .در این گواهی که بـهعنـوان مـدرک در
دیوان موجود است ،نوشته شده است کـه «پرداخـت  02درصـد کسـورات دوره نگهـداری تصـویب مـیشـود» و
«پرداخت بقیه ودیعه دوره نگهداری و تصفیه بقیه حسابها بالمانع است».
 .100هیوستن اظهار میدارد که هرچند وی کلیه تعهدات خود را بابت قرارداد رامین انجام داده ،ولی شـرکت
گاز تعدادی از پرداختهای مقرر در قرارداد را به عمل نیاورده ویا از آن پرداختها مبالغی بهناحق کسـر کـرده و از
شرکت گاز مبلغ ـ 810،223/دالر امریکا که بعداً به ـ 302040212/دالر امریکا افزایش یافت مطالبه میکنـد .ایـن
مبلغ مشتمل بر اقالم زیر است:
 )3ـ 3380344/دالر امریکا (خالص) بابت آخرین پرداخت پیشرفت کار )0 ،مبلغ ـ 2220423/دالر امریکا بابـت
استرداد کسورات،
 )1مبلغ ـ 1880121/دالر امریکا (خالص) بابت صورتحسابهای پرداخت نشده دستورهای تغییر کار،
 )4مبلغ ـ 000232/دالر امریکا برای استرداد مالیات پیمانکار که مـنغیرحـق بابـت ورود مصـالح از پیمانکـار
گرفته شده بود ،و
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 )0ـ 080201/دالر امریکا بابت بازپرداخت حقوق گمرکی و هزینههای مربوط.
ب) پرداخت تأدیه نشده بابت پیشرفت کار

 .101هیوستن مبلغ ـ 3380344/دالر خالص (یعنی ـ 3010202/دالر امریکا منهای مالیات پیمانکار) بهعنوان بقیه
آخرین پرداخت بابت پیشرفت کار که حسب ادعا پرداخت آن تصویب ،ولی هنـوز تأدیـه نشـده ،مطالبـه مـیکنـد.
هیوستن اظهار میدارد که شرکت گاز طبق مفاد قرارداد رامین دستورهای تغییر کار شمار  3و  0و  1را صادر کرد.
با صدور این دستورات ،میزان کار تغییر و قیمت اولیه قرارداد همانطور که در گواهی پرداخت شـماره  8مـنعکس
است به مبلـغ ـ 230042/دالر امریکـا ،یعنـی از ـ 403020222/دالر بــــه ـ 002030042/دالر افـزایش یـــافت،
ولـــی شرکت گاز فقط مبلغ ـ 402320232/دالر از قیمت اولیه قرارداد را پرداخته است .بنابراین ،مبلغ ـ3010202/
دالر امریکا تأدیه نشده باقی مانده است .هیوستن نسخهای از گواهی پرداخت شماره  8را که در تاریخ  32مردادماه
[ 3103نهم اوت  ]3322توسط مقامات شرکت گاز امضا شده ،بهعنوان مدرک تسلیم کرده است.
 .107شرکت گاز انکار نمیکند که از گواهی پرداخت شماره  8مبلغی کسر کرده است و اظهـار مـیدارد کـه
طبق قانون تأمین اجتماعی ایران ،بازپرداخت این مبلغ مشروط به ارائه مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعی است
که هیوستن تسلیم نکرده است و بنابراین ،شرکت گاز حق دارد این مبلغ را نگـه دارد .شـرکت گـاز در تأییـد ایـن
اظهار به ماده 3ـ 3شرایط خاص قرارداد استناد میکند که به وی اجازه داده از اقساط ماهانه پرداختی به هیوستن
مبلغی بابت سهمیه بیمه اجتماعی کسر کند .شرکت گاز همچنین به ماده  02شرایط عمومی استناد مـیکنـد کـه
مقرر میدارد پیمانکار باید از قوانین و مقررات داخلی ایران تبعیت نماید.
 .101طبق ماده 3ـ 3شراط خاص قرارداد رامین ،شرکت گاز ملزم بود ظرف 12روز از تاریخ صدور گواهیهای
پرداخت ،وجه آنها را پس ا ز اعمال کسورات موضوع ماده  13شرایط عمومی و همچنین کسور مالیـات و حقـوق
بیمه اجتماعی ،پرداخت نماید .بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد که چون این پرداخت از نظر ماهیت از نـوع پرداخـت
بابت پیشرفت کار بوده و نه یک پرداخت نهایی ،شرکت گاز حق داشته است از آن پرداخت ،مبالغ مزبـور را کسـر
کند ،ولی به همین دلیل ،مبلغ ـ 3010202/دالر امریکا باید بــه خواسته هیوستن بابت اسـترداد کسـورات افـزوده
شود (رجوع شود به :بندهای 103ـ 108زیر).
ج) استرداد کسورات

 .100هیوستن مبلغ ـ 4230222/دالر امریکا بابت استرداد وجوهی که حسب ادعا پس ازصدور گواهی پایان کـار
در سپتامبر  3322توسط شرکت گاز منغیرحق نگه داشته شده است ،مطالبه میکند و اظهـار مـیدارد کـه طبـق
ماده  13شرایط عمومی ،نیمی از  32درصد کسور نگه داشته شده توسط شرکت گاز به موجب مفاد قرارداد رامـین
میبایست به مجرد صدور گواهی تکمیل فیزیکی خط لوله که حسـب اظهـار حـداکثر هشـتم مهرمـاه 12[ 3102
سپتامبر  ]3322بوده و نیم دیگر آن پس از صدور گواهی تحویل نهایی آزاد میشد .چون شرکت گاز گواهی پایان
کار و گواهی تحویل نهایی مشترکی در  31شـهریورماه  4[ 3103سـپتامبر  ]3322صـادر کـرد ،هیوسـتن اظهـار
میدارد که این وجوه میبایست در همان زمان به وی مسترد میشد ،ولی در واقع شرکت گاز هنوز آن پولهـا را
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نگه داشته است .ادعای اولیه هیوستن بابت استرداد مبلغ ـ 22،123/دالر کسورات بود ،بر این اساس که از کـــل
مبلغ ـ 4230222/دالری که کسر و نگه داشتـــه شده بود ،شرکت گـاز بـه طـور ناخـالص ـ 3208320302/ریـال
(معادل 0030330/08دالر) به هیوستن و مبلغ ـ 3302230344/ریال (معادل  3820444/20دالر) به سازمان تـأمین
اجتماعی پرداخته بود .ولی هیوستن در لوایح بعدی خود حاضر به بستانکار کردن این مبالغ نشده و از شـرکت گـاز
خواسته است که مدرک پرداخت واقعی این مبالغ را ارائه دهد واال وی استرداد تمامی کسورات را مطالبه میکند.
 .104شرکت گاز به این مطلب استناد میکند که اقرار اولیه هیوستن به وصول این مبالغ ،بدان معنا است که
شرکت گاز قبالً وجوه را آزاد یا به نحوی از انحا آن را به بستانکار حساب هیوستن منظور کرده است و بـهعنـوان
مدرک ،یک سند داخلی مؤید پرداخت این مبلغ به هیوستن و مکاتبه با سازمان تأمین اجتماعی مبنی بـر پرداخـت
مبلغ ـ 3300300132/ریال به حساب هیوستن ،ارائه داده است .در مورد مبلغ ـ 220123/دالر باقیمانده ،شرکت گـاز
اذعان دارد که این مبلغ را بدهکار است ،ولی اظهار میدارد که پرداخت آن مشروط به ارائـه مـدرک پرداخـت بـه
سازمان تأمین اجتماعی توسط هیوستن و مفاصاحساب آن سازمان است.
 .101دیوان مقدمتاً متذکر میشود که هیوستن بدواً اقرار کرد که قسمتی از آن مبالغ را شرکت گاز پرداخته و
از آن به بعد ،مدرک دیگری برای اثبات صحت مطالبه تمامی مبلغ ـ 4230222/دالر ارائه نداده است .با توجه بـه
اینکه طبق بند یک ماده  04قواعد دیوان هریک از طرفها مسئول اثبات واقعیاتی است که بـدان اسـتناد کـرده
است دیوان مقرر میدارد که فقط ـ 220123/دالر امریکا از ادعای هیوستن بابت کسورات قابل رسیدگی است.
 .103طبق ماده  13شرایط عمومی ،مبالغ کسورات باید در دو قسط مسـاوی بـه هیوسـتن مسـترد مـیشـد.
همانطور که در فوق نقل گردید (رجوع شود بـه :بنـد  103بـاال) شـرکت گـاز در  31شـهریورماه [ 3103چهـارم
سپتامبر  ]3322گواهی یکجایی بابت پایان کار و تحویل نهایی کار صادر کرد .بنـابراین ،اسـتحقاق هیوسـتن بـه
استرداد کسورات در تاریخ مزبور ایجاد شـد .در مـاده ( 31)0شـرایط عمـومی قیـد شـده اسـت کـه قبـل از ارائـه
مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعی ایران ،آخرین پرداخت به پیمانکار انجام نخواهد شد .همانطور کـه در مـورد
قرارداد اصفهان ـ ری متذکر گردید (رجوع شود به :بند  22فوق) ،دیوان معتقد است که بعد از  31آبـانمـاه 3102
[چهارم نوامبر  )3323رعایت چنین الزامی ساقط گردیده بود .مدارک موجود در دیوان نشـان مـیدهنـد کـه اکثـر
تعهدات هیوستن ،اگر نگوییم تمامی آنها ،بابت پرداخت حقوق بیمه اجتمـاعی در ارتبـاط بـا قـرارداد رامـین ،بـا
پرداخت مستقیم آن حقوق توسط شرکت گاز به سازمان تأمین اجتماعی ایفا شده است (رجوع شود بـه :بنـد 102
فوق) و در نتیجه این پرداخت ،ادعای هیوستن تقلیل یافته است .بنابراین ،استدالل شرکت گاز مبنی بـر ایـنکـه
نباید پرداختی انجام شود به دلیل فوق بیاساس است .دیوان متذکر میگردد که اسناد تسلیم شده توسط شـرکت
گاز بهعنوان مدرک پرداختی قسمتی از این کسورات به هیوستن ،نشان میدهد که مبلغی بابـت مالیـات پیمانکـار
کسر شده است .بنابراین ،دیوان مبلغ ـ 220123/دالر امریکا بابت کسورات به عالوه مبلغ ـ 3010202/دالر کسـر
شده از آخرین پرداخت مربوط به پیشرفت کار که در بند  100فوق بحث شد ،منهای  0/0درصد مالیات پیمانکـار،
یعنی جمعاً مبلغ  4440321/00دالر به نفع هیوستن حکم میدهد.
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د) دستورهای تغییر کار پرداخت نشده

 .111هیوسـتن کـالً مبلـغ ـ 1880121/دالر امریکـا ،یعنـی ـ 1220838/دالر منهــای مالیـات پیمانکـار ،بابــت
صورتحسابهای مربوط به دستور تغییر کار مشتمل بر اقالم زیر مطالبه میکند:
 .3مبلــغ ـ 3040242/دالر امریکا بابت تمیــز کردن مخصوص لولههای تحویلی شرکت گاز،
 .0مبلغ ـ 820412/دالر امریکا بابت کار روی شیر بلوک )،(block valve
 .1مبلغ ـ 830022/دالر امریکا بابت تهیه و نصب یک دستـــگاه خاص انـدازهگیـری در ایسـتگاه کمپرسـور
شماره ،0
 .4مبلغ ـ 430282/دالر امریکا بابت نصب گودال سوخت در نیروگاه رامین،
 .0مبلغ ـ 20232/دالر امریکا بابت تهیه و نصب یک رابط ) (slug catcherدر نیروگاه رامین،
 .8مبلغ ـ 340043/دالر امریکا بابت تهیه مسکن و وسایل نقلیه چند نفر مهندس،
 .2مبلغ ـ 320342/دالر امریکا بابت تهیه سه راهـیهـا و رابـطهـای کـاهشدهنـدهای (tee pieces and
) reducersکه در نقشههای اصلی پیشبینی نشده بود،
 .2مبلغ ـ 400428/دالر امریکا بابت بتونکاری اضافی در نیروگاه رامین ،و
 .3مبلغ ـ 340323/دالر امریکا بابت تعویض کابل نیرو در ایستگاه کمپرسور شماره 00
 .113هیوستن در تأیید ادعای خود راجع به لزوم پرداخت وجه این دستورهای تغییر کـار ،صورتحسـابهـای
صادره و مکاتبات انجام شده در همان زمان ،حاکی از اینکه شرکت گاز یا نماینـده وی یعنـی اینتـب ،هریـک از
اقالم را به ترتیب ،به شرح زیر قبول کرده است ،به دیوان ارائه داده است.
 .3اصالحیه شماره  2قرارداد ،در ارتباط با بخش  ،2ماده 0ــ0ــ 1کـه مقـرر مـیدارد« ،عملیـات تمیزکـاری
مکانیکی ...بهعنوان کاری اضافه بر حدود کارها محسوب و هزینه آن به پیمانکار پرداخت خواهد شد».
 .0نامه مورخ  00خردادماه  30[ 3102ژوئن  ]3322اینتب حاوی اذعان به ایـنکـه حـقالزحمـه کـار «طبـق
نرخهایی که به توافق طرفین برسد ،پرداخت خواهد شد».
 .1نامه مورخ  00خردادماه  3[ 3102ژوئن  ]3322اینتب مبنی بر اجازه خرید وسایل که وجـه آن «بـهعنـوان
یک قلم اضافی به نرخی که طرفین توافق کنند» باید پرداخت شود.
 .4نامه و صورتحسـاب مـورخ  01آذرمـاه  34[ 3102دسـامبر  ]3322هیوسـتن کـه در آن ،بـه اقـرار مـورخ
33مردادماه [3102دوم اوت  ]3322اینتب مبنی بر اینکه کار خارج از حدود اولیه قرارداد رامین بوده ،اشـاره شـده
است.
 .0نامه و صورتحساب مورخ  02آذرماه  33[ 3102دسامبر  ]3322هیوستن که در آن به درخواست مورخ سوم
تیرماه  04[ 3102ژوئن  ]3322اینتب برای تهیه آن قلم ،اشاره شده است.
 .8نامه و صورتحساب مورخ  30آذرماه [ 3102ششم دسامبر  ]3322هیوستن که بـه نامـه مـورخ  32تیرمـاه
[ 3102نهم ژوییه  ]3322اینتب اشاره میکند.
 .2نامه و صورتحساب مورخ  02آذرماه  33[ 3102دسامبر  ]3322هیوستن که به اصالحیه شماره  8قـرارداد
رامین اشاره میکند.
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 .2نامه و صورتحساب مورخ  02آذرماه  33[ 3102دسامبر  ]3322هیوستن مبنی بر درخواست صـدور دسـتور
تغییرکار برای بتونریزیهای اضافی که اشاره به استثنای موضوع بند  0پیوست شماره  0توافقنامـه مـورخ هفـتم
اردیبهشتماه  02[ 3102آوریل  ]3322دارد ،و
 .3نامه مورخ  12بهمنماه  33[ 3102فوریه  ]3322هیوستن مبنی بر درخواست وجه بابت کار اضـافی طبـق
تلفن آقای خلیلی [رئیس طرح شرکت گاز] به آقای وایت.
 .110شرکت گاز در مورد جزئیات خاص ادعاها فقط دو دفاع اقامه کرده است .اول اینکـه مسـکن و وسـیله
نقلیه مندرج در قلم  8به درخواست اینتب ارائه شده و برای کارمندان خود او بوده و در نتیجه ،هزینههای ناشـی از
آن برعهده اینتب بوده و نه شرکت گاز و در قرارداد بین شرکت گاز و اینتب قید شده است که اینگونه هزینهها را
اینتب باید متحمل شود .ثانیاً اینکه نیاز به تهیه قطعـات منـدرج در قلـم  2ناشـی از قصـور هیوسـتن در رعایـت
استانداردهای فنی شرکت گاز بوده است .هیوستن هر دو این ادعاهای مشـخص را انکـار و اظهـار مـیکنـد کـه
دستورهای تغییرکار حقاً قابل انتساب به شرکت گاز است و باید پرداخت شود.
 .111شــرکت گاز بهعنوان یک دفاع کلی اظهار میدارد که وی مجموعــــاً فقـــط پرداخـت ـ0840824/
دالر بابت دستورهای تغییرکار تصویب نموده و تصمیم وی در مورد ارزش اینگونه کارها الزماالجـرا بـوده اسـت،
زیرا طبق ماده  32شرایط ویژه ،قیمت نهایی قرارداد باید با تصویب شرکت گاز توسط مهندس ناظر تعیین شود.
 .117شرکت گاز سپس اظهار میدارد که چون برخی تعهـدات قـراردادی راجـع بـه نحـوه تصـویب و ثبـت
دستورهای تغییر کار رعایت نشده ،وجهی به هیوستن قابل پرداخت نیست .بـا ایـن حـال ،آن شـرکت قـبالً مبلـغ
 0300203/41دالر امریکا بابت کار به هیوستن پرداخته و بقیه آن را برای تضمین اجرای تعهدات بیمـه اجتمـاعی
هیوستن نگه داشته است .شرکت گاز بهعنوان مدرک پرداخت مبلغ فوق ،دو فقــره یادداشت داخلی تسلیم نموده،
حاکی از اینکه آن شرکت تصویب کرده است که مبلغ ـ 3002220222/ریال به هیوستن پرداخت گردد.
 .111دیوان مالحظه میکند که هیوستن مدارکی تسلیم نموده ،مبنی بر اینکه شرکت گاز یا اینتب کار انجام
شده را درخواست کرده است و هیوستن در همان موقع بابت مبالغی که اکنون مورد مطالبه است برای شرکت گاز
صورتحساب فرستاده است .شرکت گاز مدرکی حاکی از اینکه در تاریخ صدور صورتحساب به آن اعتـراض کـرده
باشد ارائه نداده و همچنین جزئیات چگونگی و زمان محاسبه رقم متفاوت ـ 0840824/دالری را (که قبول دارد بر
ذمه او است) تسلیم نکرده است.
 .110شرکت گاز اظهار میدارد که مدرک این برآورد ،گواهی پرداخت نهـایی شـماره  2مـورخ سـوم تیرمـاه
 04[ 3182ژوئن  ]3323است که فقط در الیحه ماه مارس  3322شرکت گاز که با تأخیر ثبت و مورد اعتـراض
واقع شد ،بهعنوان مدرک تسلیم گردید .گواهی مزبور برای دورهای با تاریخ شروعی نامشخص در سـال  3322تـا
تاریخ صدور گواهی است و مؤید پرداخت مبلغ ـ 3208010033/ریال الزمالتأدیه بابت دسـتور تغییـر کـار شـماره 0
است ،منهای ـ 3002220222/ریالی که حسب ادعا به صـورت مسـاعده پرداخـت شـده و در نتیجـه ،مانـده مبلـغ
الزمالتأدیه ـ 108010033/ریال است .هرچند این مدرک بهروشنی دلیل ارزیـابی شـرکت گـاز از برخـی کارهـای
اضافی انجام شده توسط هیوستن است ،با این حال ،هیچ نکتهای در گواهی وجود ندارد که دیوان بتواند براسـاس
آن تعیین کند که آیا گواهی یادشده مربوط به کار اضافی است که مبنای ادعای هیوستن را تشکیل مـیدهـد یـا
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خیر .دستور تغییر کار شماره  0بهعنوان مدرک به دیوان ارائه نشده وگرنه بدون شک مسـأله را روشـن مـیکـرد.
دیوان همچنین به این واقعیت توجه دارد که گواهی مزبور در اواسط سال  3323صادر شده ،در حالی که هیوسـتن
کار را (غیر از یک مورد استثنا) در سال  3322انجام داده است .همانطور که در مورد قرارداد گچساران بحث شـد
(رجوع شود به :بند  012فوق) ،دیوان بر این نظر است که شرکت گاز تنها در صورتی که بتوانـد نشـان دهـد کـه
بهدرستی و بهفوریت در تهیه برآورد اقدام کرده ،میتواند به ماده  32شرایط ویژه استناد کند و دیوان معتقـد اسـت
که شرکت گاز چنین کاری نکرده است.
 .114عین این مالحظات در مورد ماده  30شرایط ویژه و ماده  82شرایط عمومی که در ایـنجـا مـورد پیـدا
میکنند ،صادق است .ماده  30شرایط ویژه در مورد قیمت هرگونه تغییر کار قید میکند که باید «با مـذاکره بـین
مهندس ناظر و پیمانکار تعیین شود» و در خاتمه آن آمده است که« :در صورت عدم حصـول توافـق ،قیمتـی کـه
مهندس ناظر تعیین میکند باید به کار رود» .ماده  82شرایط عمومی که به ارزیابی تغییر کار نیـز مربـوط اسـت،
میگوید« :در صورت عدم حصول توافق ،نرخهای پیشنهادی مهندس ناظر قطعی خواهد بود .همـانطـور کـه در
مورد مفاده  32شرایط ویژه گفته شد شرکت گاز برای استناد به این مواد باید بتواند نشان دهد که در موقـع خـود،
مذاکراتی درباره قیمت جریان داشته و برآورد نهایی مهندس ناظر به هیوستن اطالع داده شده ،لکـن آن شـرکت
چنین امری را اثبات نکرده است .با توجه به اینکه در آن زمان اعتراضی به صورتحسابهای هیوستن نشده است،
دیوان رقم بزرگتری که هیوستن مطالبه کرده ،یعنی ـ 1220838/دالر امریکا را صحیح میداند.
 .111دیوان همچنین معتقد است که پرداختهایی مانند آنچه که در قلم  8مورد اختالف است ،در مواد 0ـ33
و 4ـ 33شرایط ویژه قرارداد رامین صراحتاً پیشبینی شدهاند .اینکه آیا شرکت گاز واقعاً حق دارد چنین وجوهی را
از اینتب وصول کند یا خیر ،ارتباطی به این ادعا ندارد .شرکت گاز همچنین نتوانسته اثبات کنـد کـه کـار اضـافی
مندرج در قلم  2در نتیجه تخلف هیوستن ایجاد شده است .بنابراین ،شرکت گاز بابت هر دو ادعـا مسـئول اسـت.
دیوان همچنین معتقد است که شرکت گاز از استناد به تشریفات قرارداد برای دفاع از این ادعا ممنوع اسـت ،زیـرا
که آشکارا اجازه پرداخت قسمتی از وجه را داده و در نتیجه از چنین شرایطی اعراض نموده است.
 .113آخرین مسألهای که دیوان باید بررسی کند این است که آیا از مبلغ مورد درخواست بایـد 0300203/41
دالری که شرکت گاز ادعا میکند قبالً به هیوستن یا به حساب وی پرداخته کسر شود یا خیر .شرکت گاز تعدادی
دستور پرداخت داخلی دستنوشته ،همراه با گواهی پرداخت شماره  2قرارداد که تأیید میکند شرکت گاز پرداخـت
چنین مبلغی را در سال  3323تصویب کرده ،تسلیم نموده است ،ولی دیوان مدرکی مشاهده نکرده که نشان دهـد
این وجوه هیچگاه به هیوستن پرداخت شده یا اینکه این مبالغ پرداختی مربوط به کـار مـورد بحـث بـوده اسـت.
هیوستن بهنوبهخود دریافت هر وجهی را انکار میکند .بنابراین ،دیوان باید نتیجه گیرد که این مبلغ واقعاً پرداخت
نشده است.
 .171همانطور که در بند  103فوق تشریح شد ،دیوان بر این نظر است که شـرط مقـرر در بنـد  0مـاده 31
شرایط عمومی مبنی بر تحصیل مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی قبل از دریافـت آخـرین پرداخـت ،سـاقط
شده و بنابراین ،پرداخت نهایی باید به هیوستن به عمل آید .شرکت گاز تصدیق کرده است که ایـن ادعـا از نـوع
پرداخت نهایی است و بنابراین ،به نظر دیوان پس از کسر مالیـات پیمانکـار ،مبلـغ ـ 1880121/دالر امریکـا قابـل
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پرداخت است.
هـ) بازپرداخت مالیات پیمانکار

 .173هیوستن اظهار میدارد که مصالحی جمعاً به ارزش ـ 4820821/دالر امریکا در ارتباط با قرارداد رامـین بـه
ایران وارد کرده و مدرک آن ،نامه مورخ  02آذرماه  32[3102دسامبر  ]3322به شـرکت گـاز و فهرسـت ضـمیمه
نامه ،حاوی اقالم و ارزش آنها است .هیوستن ادعا میکند که علیرغم شرایط صریح مندرج در مـاده  22شـرایط
عمومی و نیز در ماده  32شرایط ویژه قرارداد که هیوستن را از پرداخت مالیات پیمانکار بر اینگونـه واردات معـاف
میسازند ،شرکت گاز منغیرحق  0/0درصد مالیات از پرداختهای خود به هیوستن بابت این اقـالم ،یعنـی جمعـاً
مبلغ ـ 000232/دالر امریکا کسر کرده است.
 .170شرکت گاز کسر این مبلغ ویا مبنای محاسبه آن را انکار نمیکند ،ولی استدالل مینماید که این مبـالغ
به حساب هیوستن به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت شده و «استرداد مبالغ مزبور موکول به تسلیم اسـناد
الزم برای تصفیه نهایی دیون مالیاتی و منوط به صدور مفاصاحساب مالیاتی توسط آن وزارتخانه میباشد».
 .171دیوان مالحظه میکند که شرکت گاز انکار نمیکند که این مبلغ کسر شده و قرارداد رامـین نیـز کسـر
این مبلغ را مشروط به صدور چنین گواهی مالیاتی نمیکند .ماده  32شرایط ویـژه مقـرر مـیدارد« :پیمانکـاران از
پرداخت مالیات پیمانکاران نسبت به ارزش سیف ) (CIFمصالحی که پیمانکار به نام [شرکت گاز] بـه ایـران وارد
میکند ،معاف خواهد بود».
بدین ترتیب ،روشن است که شرکت گاز اشتباهاً این مبلغ را از پرداختهای خود به هیوستن کسر کرده اسـت
و دیوان نیز حکمی به مبلغ ـ 000232/دالر امریکا به نفع هیوستن صادر میکند.
و) بازپرداخت حقوق و عوارض گمرکی

 .177هیوستن اظهـــار میدارد که شرکت گاز از بازپرداخت مبلـغ ــ 302110323/ریـال معـادل ـ 080201/دالر
امریکا که هیوستن بابت عوارض گمرکی ،سود بازرگانی ،حق ثبت و عوارض بندری ورودی مصالح و وسایل خـط
لوله رامین متحمل شده ،خودداری کرده است .هیوستن اظهار میدارد که طبق شرایط بازرگـانی (پیوسـت چهـار)
توافقنامه خود ،کلیه این اقالم وارداتی «از پرداخت عوارض ،سود بازرگانی ،حق ثبت و عوارض بنـدری و گمرکـی
معاف هستند» .هیوستن در تأیید ادعای خود نامه مورخ  00آذرمـاه 38[ 3102دسـامبر  ]3322بـه شـرکت گـاز و
صورتحساب منضم به نامه به همان تاریخ را که حاوی ریز هزینهها است تسلیم نموده است.
 .171شرکت گاز در مقام دفاع اظهار میدارد« :شرکت گاز بهموقع درباره موضوع تحقیق به عمل آورده و بـه
این نتیجه رسیده است که حقوق گمرکی مورد ادعای خواهان بههیچوجه مربوط به شرکت گاز نبـوده و بنـابراین،
قابل پرداخت نیست».
شرکت گاز همچنین اظهار میدارد که این وسایل بدون پرداخت مالیات ،برای قرارداد گچساران شرکت نفـت
به ایران وارد شده است.
 .170دیوان مالحظه میکند که مدرکی در تأیید ادعای شرکت گاز تسلیم نشده است که نشان دهد وسـایلی
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که بازپرداخت [حقوق گمرکی] آنها مطالبه شده ،برای قرارداد گچساران تهیه شده بوده و بنـابراین ،دیـوان ایـن
استدالل را بیاساس دانسته آن را رد میکند.
 .174دیوان همچنین مالحظه میکند که در نامه مورخ  00آذرمـاه  38[ 3102دسـامبر  ]3322هیوسـتن بـه
شرکت گاز ،بازپرداخت [حقوق گمرکی] «طبق اصالحیه شماره  0قرارداد و به اسـتناد مـاده 8ــ 08شـرایط ویـژه
قرارداد» در خواست شده است .ماده مزبور مقرر میدارد[ :هیوستن] مسئول پرداخت کلیه هزینـههـای مربوطـه ،از
جمله ولی بدون قید انحصار ،حق ثبت سفارش ،کارمزد بانکی ،باربری ،حقوق بندری و هرگونه هزینـه الزم دیگـر
برای تهیه مصالح و لوازم وارداتی خواهد بود ...ولی [شرکت گاز] تنها بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معافیـت
تحصیل خواهد کرد یا مسئول پرداخت آنها خواهد بود.
ماده  30شرایط عمومی مقرر میدارد که «مفاد شرایط عمومی و شرایط ویژه بر مفـاد هـر سـند دیگـری کـه
جزئی از قرارداد را تشکیل دهد ،حاکمیت خواهد داشت» .بنابراین ،مفاد ماده 8ـ 08شرایط ویـژه بـر آنچـه کـه در
شرایط بازرگانی پیوست توافقنامه هیوستن نقل شده است حاکم میباشد .اصالحیه شماره  0قرارداد رامین بهعنوان
مدرک نزد دیوان وجود ندارد .با توجه به فقد هر مدرک مستقیمی مبنی بر اصالح ماده 8ـ 08شـرایط ویـژه ،ایـن
ادعا تابع شروط مصرح در آن است و بنابراین ،هیوستن فقط ذیحق به دریافت حقـوق گمرکـی و سـود بازرگـانی
متحمله است و نه هزینه دیگری.
 .171در پیوست نامه مورخ  00آذرماه  38[ 3102دسامبر  ]3322هیوستن ریز انواع مختلف هزینـههـایی کـه
هیوستن جمعاً به مبلغ ـ 301200021/ریال متحمل شده مندرج است .طبق نامه مزبور ،بقیه هزینهها مشتمل است
بر «سایر هزینههای نقدی و غیرمستقیم ،هزینههای باالسری ،مالیات و سود ،معادل  10درصـد» .اقالمـی کـه در
پیوست مزبور بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی نشان داده شدهانـد بـه ترتیـب عبارتنـد از :ـ 1200234/ریـال و
ـ 0130403/ریال.
 .173بنابراین ،با توجه به عدم ارائه هر مدرک معارض ،دیوان مبلغ ـ 0400140/ریال معـادل  20830/08دالر
امریکا به نرخ تبدیل قراردادی بابت این قلم از ادعا به نفع هیوستن حکم صادر میکند.
ز) خالصه

 .111بدین ترتیب ،دیوان نظر داده است که هیوستن بابت قرارداد رامین ذیحق به دریافت مبالغ زیر است:
یک) مبلغ 3210444/10دالر امریکا بابت استرداد وجوهی که طی مدت قرارداد رامین نگه داشته شـده اسـت،
به عالوه
دو) مبلغ ـ 1180121/دالر امریکا بابت کار انجام شده طبق دستورهای تغییرکار ،به عالوه
سه) مبلغ ـ 000232/دالرامریکا بابت بازپرداخت مالیات پیمانکار که منغیرحق کسر شده ،به عالوه
چهار) مبلغ  20830/08دالر امریکا بابت بازپرداخت حقوق و عوارض گمرکی.
بنابراین ،دیوان مبلغ  0210012/33دالر امریکا به طور خالص بابت قرارداد رامین به نفع هیوستن حکم صـادر
میکند.
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 .0ادعاها و ادعاهای متقابل ناشی از قرارداد تعویض خط لوله گازرسانی تهران
الف) شرح وقایع

 .113در  03شهریورماه  30[ 3102سپتامبر  ]3322شرکت گاز توافقنامهای صادر و قرارداد دیگری برای برداشتن
و تعویض دو قسمت جداگانه لوله ،جمعاً به طول  00کیلومتر در مسیر یـک خـط لولـه  12اینچـی انتقــــال گـاز
طبیعی قم به تهران و احداث یک خط لوله موقتی کنارگـذر روبـاز ( 38 )above – grade bypassاینچـی بـا
هیوستن منعقد کرد ،به طوری که در هنگام تعویض خط لوله  12اینچی ،وقفهای در تحویل گاز به تهران حاصـل
نشود .این قرارداد با شماره  120/8203یا تحت عنوان قرارداد تعویض خط لوله گازرسانی تهـران مشـخص شـده
است.
 .110مبلغ قرارداد تعویض خط لوله گازرسانی تهران به طور مقطوع ـ 80202220222/ریال تعیـین شـده بـود
که طبق ماده 0ـ 3شرایط ویژه 42،درصد آن به ریال و  82درصد دیگر به دالر امریکا به نرخ رسمی تبدیل بانـک
مرکزی قابل پرداخت بود.
ماده  33شرایط ویژه مقرر میداشت که مبلغ ـ 31202220222/ریال بهعنوان مساعده بـه هیوسـتن پرداخـت
شود .در ماده  3شرایط ویژه و ماده  13شرایط عمومی قرارداد پیشبینی شده بود که مابقی مبلغ قرارداد ،به اقساط
ماهانه براساس صورتوضعیت های تسلیمی هیوستن به مهندس نـاظر ،یعنـی آقـای سـمیعی از اداره طـرحهـای
مهندسی شرکت گاز ،حاکی از مقدار کار انجام شده در آن ماه پرداخت شود .شرکت گاز موظف بود ظرف  12روز
از ارائه گواهی پرداخت موقت مهندس ناظر که خود آن نیز باید ظرف  12روز از دریافت صـورتوضـعیت ماهانـه
هیوستن ارائه میشد ،قسط مربوط را بپردازد.
 .111در ماده  3شرایط ویژه تحت عنوان «گواهی و پرداخت» همچنین کسر مبالغی از هـر پرداخـت موقـت،
بهویژه  00درصد برای استهالک مساعده پرداختی طبق ماده  33شرایط ویژه و  0درصد بابت سهمیه سازمان بیمه
اجتماعی و نیز کسر مالیاتها پیشبینی شده بود .در متن ماده ( 13 )1شرایط عمومی ،به کسر یـک رقـم ( 32ده)
درصد و کسر مالیاتها اشاره شده ،ولی در عمل ،شرکت گاز  32درصد از هر پرداخت را تا تکمیل کار ،بـه عـالوه
مالیات کسر میکرد.
 .117مواد  43و  40شرایط عمومی به مهندس ناظر اجازه میداد که با صدور دستور تغییر کار ،میزان و حدود
کار را تغییر دهد و هرگونه تغییر الزم در قیمت قرارداد در اثر صدور آن دستور را تعیین کند .مـاده ( 43 )0شـرایط
عمومی مقرر میدارد که چنانچه پیمانکار تغییری را که شفاهاً توسط مهندس ناظر پیشنهاد شده ،کتباً تأییـد کنـد،
چنین تأییدی از ناحیه پیمانکار به منزله دستور رسمی مهندس ناظر خواهد بود ،مگـر آنکـه مهنـدس نـاظر بعـداً
خالف آن را کتباً اظهار نماید.
 .111همانطور که در باال گفته شد ،توافقنامه مربوط به قرارداد تعویض خـط لولـه گازرسـانی تهـران در 03
شهریورماه  30[ 3102سپتامبر  ]3322صادر شد .به دلیل ناآرامیهای داخلی ایران ،هـیچ سـند رسـمی بـهعنـوان
قرارداد در آن زمان امضا نشد و هیوستن کار روی قرارداد تعویض خط لولـه گازرسـانی تهـران را در اواخـر سـال
 3322به دلیل فورسماژور ،همراه با سایر طرحهای خود به حالت تعلیق درآورد .هنگامی که هیوستن توانسـت در
اکتبر  3323کار را ازسرگیرد ،شرایط کارکردن در ایران به نحو قابل توجهی تغییر کرده و بهویژه مزد کار و هزینـه
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مصالح باال رفته بود .هیوستن و شرکت گاز توافق کردند قیمت قرارداد را افزایش دهند و در برنامه کار تجدیـدنظر
کنند .با افزایش قیمت به مبلغ معینی توافق نشد ،ولی افزایش مزبور در نامه مـورخ  33مهرمـاه  33[ 3102اکتبـر
 ]3323شرکت گاز به هیوستن که بخشی از قرارداد تعویض خط لوله گازرسانی تهران را تشکیل میدهد مـنعکس
گردید .در قسمت ذیربط نامه آمده است که:
 ... .3شرکت متعهد میشود به منظور کسب دستور راجع به جبران هزینههای پیمانکـار دررابطـه بـا تغییـرات
فوقالذکر به سازمان برنامه و بودجه مراجعه کند (که قبالً این کار را کرده است).
 .0براساس دستورالعملی که سازمان برنامه و بودجه درباره میزان و نحوه جبران هزینههای اضافی فوقالـذکر
برای ما صادر خواهد کرد ،ما متعهد میشویم برای تعیین مبلغ عادالنه و معقولی بابـت هزینـههـای اضـافی شـما
بالفاصله با نماینده مجازشما وارد مذاکره شویم .به محض حصول توافق در مورد مبلغ یاد شده ،متعهد مـیشـویم
آن مبلغ را در بانکی که تعیین خواهید کرد به حساب بستانکار شما واریز نماییم.
این نامه جز الینفک قرارداد تلقی خواهد شد و بر هر شرط معارضی که در قرارداد وجود داشـته باشـد ،حـاکم
خواهد بود.
هیوستن قبالً طی نامه مورخ  01شهریورماه  34[ 3102سپتامبر  ،]3323یعنی قبل از شـروع مجـدد کـار ،بـه
شرکت گاز اطالع داده بود که هیوستن الزم میداند قیمت قرارداد به ـ 23202420222/ریال افزایش یابد.
 .110هیوستن کار طرح تعویض خط لوله گازرسانی تهران را ازسرگرفت و این کار بعـد از وقفـه دیگـری از
نوامبر  3323تا فوریه  3322به نحو مقرر تکمیل و به شرکت گاز تحویل داده شد .شرکت گاز متعاقباً دستور کار
اصــالحی شـماره  0مــورخ  02مهرمــاه  30[ 3103اکتبــر  ]3322را صــادر و افــزایش بهایــــی فقــط بــه میـزان
ـ 1802100302/ریال را اجازه داد که بدیـــن ترتیب ،کـــل مبلغ قرارداد به ـ 23301330803/ریال بالغ گردید .دو
گواهی پایان کار موقت و نهایی به صورت یکجا برای هر دو خط لوله [ 38و  12اینچی] در  34بهمـنمـاه 3103
[سوم فوریه  ]3323توسط شرکت گاز صادر گردید.
 .114هیوستن اظهار میدارد که گرچه وی کلیه تعهدات خود بابت قرارداد تعویض خط لوله گازرسانی تهـران
را ایفا کرده ،شرکت گاز برخی وجوه مقرر طبق قرارداد را نپرداخته یا از آنها مبالغی منغیرحق کسر کـرده اسـت.
هیوستن مبلغ ـ 302020201/دالر امریکا شامل )3 :مبلغ ـ 0300134/دالر امریکا بابت پرداختهـای تأدیـه نشـده
پیشـرفت کـار )0 ،مبلـغ ـ 200220303/دالر امریکـا بابـت دسـتورهای تغییرکـار و ادعاهـای متفرقـه ،و  )1مبلـغ
ـ 3040012/دالر امریکا بابت استرداد کسورات از شرکت گاز مطالبه میکند.
 .111دیوان قبل از رسیدگی به ماهیت ادعاها متذکر میشود که در قـرارداد تعـویض خـط لولـه گازرسـانی
تهران ،نرخ تبدیل ثابتی که طرفین به کار برند مشخص نشده ،بلکه نرخ رسمی بانک مرکزی برای ایـن منظـور
مقرر گردیده است (رجوع شود به :بند  100باال) .از مدارک موجود در دیوان به نظر میرسد که طرفین عمالً نـرخ
 22/0ریال به ازای یک دالر امریکا را در این قرارداد به کار بردهاند و خواهان نیز محاسبات خود را بـر آن اسـاس
انجام داده است .با توجه به عدم اعتراض به این نرخ ،دیوان نیز نرخ مـذکور را بـرای تمـام تبـدیلهـای الزم در
رابطه با قرارداد تعویض خط لوله گازرسانی تهران اعمال میکند.
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ب) پرداختهای تأیید نشده بابت پیشرفت کار

 .113هیوستن ادعا میکند که شـرکت گـاز پـس از تصـویب دو قلـم افـزایش کـه کـل قیمـت قـرارداد را بـه
ـ 23301330802/ریال رساند و گواهی پرداخت شماره  33مورخ  00مهرماه  34[ 3103اکتبر  ]3322داللت بـر آن
دارد ،تنها مبلغ ـ 82003430082/ریال به طـور ناخـالص پرداختـه و ـ 1204020220/ریـال بقیـه ،منهـای مالیـات
پیمانکار را که طبق ادعای هیوستن معادل ـ 0300130/دالر امریکا به نرخ هـر دالر امریکـا =  22/0ریـال اسـت،
نپرداخته است.
 .101شرکت گاز انکار نمیکند که قیمت قرارداد به ـ 23301330802/ریال افزایش یافت ،ولی اظهار مـیدارد
که حق داشت بقیه مبلغ افزوده شده قرارداد را تا ارائه مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی نگه دارد .شرکت گاز
به شهادتنامههای آقای اسداهلل علیرضایی دیزیچه ،مهندس ناظر(«شهادتنامه علیرضایی») و آقـای کیهـان افشـار
ارومیه ،رئیس طرح («شهادتنامه افشار»)( ،استناد میکند .ماده 4ـ 3شرایط ویژه و ماده ( 13 )1شرایط عمومی بـه
شرکت گاز حق میدهد که  0درصد از مبالغ الزمالتأدیه طبق گواهیهای پرداخت ،نگه دارد (در این شهادتنامهها)
همچنین گفته شده است که شرکت گاز به منظور همراهی و مساعدت با هیوستن که با مشـکالت مـالی روبـهرو
بود« ،قبول نمود که پنج درصد را از گزارشهای پیشرفت کار کسر نکند» .در دنباله شـهادتنامه علیرضـایی آمـده
است که در زمان تصفیه گواهی پرداخت شماره  ،33هیوسـتن  34/03درصـد کـار طـرح را تکمیـل کـرده بـود و
بنابراین ،شرکت گاز تصمیم گرفت طبق ماده 4ـ 3شرایط ویژه قرارداد تا ارائه مفاصاحساب بیمه اجتماعی توسـط
پیمانکار  0/43درصد باقیمانده کل مبلغ قرارداد را نگه دارد.
 .103افشار در شهادتنامه خود همچنین اظهار میدارد که هیوستن نمیتواند قبـل از صـدور گـواهی تحویـل
نهایی ،آخرین پرداخت را تماماً مطالبه کند و در واقع چنین گواهیای صادر نشده است .شرکت گاز نامه مورخ اول
آذرماه  00( 3182نوامبر  )3323خود به هیوستن را بهعنوان مدرک تسـلیم نمـوده کـه در آن بـه قصـور ادعـایی
هیوستن نسبت به خارج کردن یک وسیله وارد شده به ایران به منظور استفاده در طرح اشاره و قید شده است که:
«بنابراین ،تا تعیین تکلیف وسیله فوق ،گواهی پایان کار در حال حاضر ،قابل صدور نیست».
 .100دیوان مالحظه میکند که گواهی پرداخت شماره  33توسط نمایندگان شرکت گاز امضا و هم افـزایش
قیمت قرارداد و هم مبالغ پرداختی در آن قید شده است .دیوان همچنین مالحظه میکند که ماده 4ـ 3شرایط ویژه
صراحتاً کسر  0درصد از هر پرداخت موقت را تا ارائه مفاصاحساب سازمان تأمین اجتمـاعی مجـاز دانسـته اسـت.
هیوستن مدرکی ارائه نداده که نشان دهد وی چنین مفاصاحسابی را تحصیل کرده یـا بـه شـرکت گـاز ارائـه داده
باشد .لکن گواهی پرداخت شماره  33حاکی است که فقط  34/03درصد کار در این زمان انجام شده بـود .بحثـی
نیست که رقم مندرج در گواهی پرداخت شماره  33به هیوستن پرداخت شده و مبلغ مـورد اخـتالف موضـوع ایـن
ادعا  0/4درصد قیمت قرارداد ،یعنی ارزش مابقی کاری است که در این گواهی پرداخت منظور نشده است .غیر از
گواهی مشترک پایان کار موقت و نهایی ،هیچ گواهی پرداختی بابت بقیه این کـار صـادر نشـده اسـت .بنـابراین،
دیوان بر این نظر است که شرکت گاز حق داشته حداقل تا صدور گواهی پرداخت بعدی یا گواهی پایان کار ،ایـن
مبلغ را نگه دارد و بنابراین ،این قسمت از ادعا حقاً مطالبه بقیه قیمـت قـرارداد محسـوب مـیشـود و نـه مطالبـه
پرداختهای تأدیه نشده بابت پیشرفت کار .بنابراین ،مبلغ این ادعا به مبلغی که در بندهای 120ــ 184زیـر مـورد
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رسیدگی واقع میشود ،افزوده میگردد.
 .101از آنجا که تصمیم دیوان درباره استرداد کسورات و حق کسر حقوق بیمه اجتمـاعی ،در مبلـغ خـالص
رأی بابت ادعاهای هیوستن برای پرداخت وجه دستورهای تغییر کار و سایر ادعاهای متفرقه تأثیر میگذارد ،دیوان
ابتدا موضوع تکمیل کار و استرداد کسورات را بررسی و سپس اقدام به بررسی ادعاهـای مربـوط بـه کـار اضـافی
خواهد نمود.
ج) استرداد کسورات

 .107هیوستن استرداد مبلغ ـ 3040012/دالر کسوراتی (یعنی  32درصد مبلغ کلیه گواهیهای پرداخـت تأدیـه
شده توسط شرکت گاز) را که حسب ادعـا شـرکت گـاز بعـد از اتمـام کـار و انقضـای دوره مراقبـت و نگهـداری
منغیرحق نگه داشته است ،مطالبه میکند .پیرو تصمیم دیوان در بند  180فوق ،باید مبلغ ـ 1204020220/ریال به
رقم مزبور افزوده شود.
 .101شرکت گاز تصدیق میکند که این مبلغ را از مبالغ پرداختی به هیوستن کسر کرده ،ولی اظهار مـیدارد
که طبق ماده 4ـ 3شرایط ویژه قرارداد ،تا زمانی که هیوستن کلیه تعهدات خود را بابت قرارداد تعویض خـط لولـه
گازرسانی تهران انجام نداده و گواهی تحویل نهایی صادر نشده ،این وجوه قابل استرداد نیست.
 .100ادعاهای مربوط به استرداد کسورات به سه دسته جداگانه تقسیم میشوند .ماده 1ـ 3شرایط ویژه مقـرر
میدارد که کلیه مبالغی که بابت خط لوله موقت  38اینچی کسر میشود (کـه در پیوسـت «د» میـزان آن 04/24
درصد ذکر شده) باید پس از تکمیل خط لوله  12اینچی مسترد گردد .ماده 4ـ 13شرایط عمـومی همچنـین مقـرر
میدارد که شرکت گاز باید پس از صدور گواهی پایان کار ،نیمی از مبالغ کسر شـده بابـت خـط لولـه  12اینچـی
(یعنی  12/32درصـــد) را مسترد کند .طبق ماده 0ـ 13شرایط عمومی ،شرکت گاز ملزم بود بقیه کسـورات را در
تاریخ انقضای دوره  30ماهه مراقبت و نگهداری که از تاریخ صدور گواهی پایان کار شروع میشد ،آزاد کند ،تنهـا
به این شرط که مهندس ناظر تأیید نماید که پیمانکار کلیه تعهدات خود را ایفا کرده است.
 .104طرفین راجع به اینکه آیا گواهی تحویل نهایی واقعاً صادر شده است یا خیر ،توافـق ندارنـد .هیوسـتن
استدالل میکند که دو گواهی مشترک پایان کار موقت و نهایی در ژانویه  3323صادر شد و وی آنها را به دیوان
تسلیم کرده است .در گواهیهای مزبور قید شده است کـه کـار در دو مرحلـه ،بـه ترتیـب در  32فـروردین و 30
مهرماه [ 3103هفتم آوریل و هفتم اکتبر  ]3322تکمیل شد .شرکت گاز منکر آن است که گواهی تحویل نهـایی
صادر شده و در تأیید این اظهار به نامه مورخ اول آذرماه  00[ 3182نوامبر  ]3323خود استناد میکند که در آن به
هیوستن اطالع داده است که هرچند دوره یـک سـاله مراقبـت و نگهـداری در  01مهرمـاه  30[ 3182اکتبـــــر
 ]3323منقضی شده ،تا صدور یا تعیین تکلیف یک دستگاه ماشین ســـاچمــهســایی و پاشیــدن رنگ اولیـــه
( (shot – blasting and priming machineکه حسب ادعا بـرای اسـتفاده در طـرح تعـویض خـط لولـه
گازرسانی تهران به ایران وارد شده ،گواهی پایان کار قابل صدور نیست .شرکت گاز همچنین اظهار میدارد که در
ازای دیون مختلفی ،جمعاً به مبلغ ـ 33302240033/ریال که حسب ادعا شـرکت گـاز بابـت مصـالح و خـدمات از
هیوستن طلبکار است ،وی حق دارد این وجوه را نگاه دارد.
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 .101موضوعاتی که دیوان باید راجع به آنها تصمیم گیرد ،عبارتند از اینکه آیا شرایط قـراردادی مقـدم بـر
استرداد این وجوه ایفا شده است یا خیر و در صورتی که ایفا شده ،آیا شرکت گاز حق دارد کماکـان ایـن وجـوه را
برای پرداخت دیون ادعایی هیوستن نگاه دارد یا خیر.
 .103نظر به اینکه قرار بود کلیه کسورات مربوط به خط لوله  38اینچی به مجرد تکمیل خط لوله  12اینچی
آزاد شوند ،الزم است شرایط قراردادی ناظر بر تکمیل این کار بهدقت مورد بررسی واقع شوند .مـاده 1ــ 3شـرایط
ویژه مقرر میدارد که:
عطف به بند «ب» فرعی فوق ،وجوهی که شرکت در مورد خط لوله کنارگذر موقت  38اینچـی نگـه داشـته
شده ،باید به مجرد تکمیل خط لوله  12اینچی به طور کامل آزاد و به پیمانکار مسترد گردد.
طبق ماده «ص»( 3 )3شرایط عمومی ،تاریخ تکمیل کارها «تاریخی است که در آن مهندس ناظر کتباً اتمـام
کارها را گواهی کند» .از اسناد موجود نزد دیوان روشن اسـت کـه طبـق تعریـف فـوق ،هیوسـتن از تـاریخ تهیـه
گواهیهای پایان کار توسط آقای علیرضایی ،مهندس ناظر ،محق به دریافت کسورات مربـوط بـه خـط لولـه 38
اینچی بوده است .در هر دو گواهی ذکر شده است که تاریخ تهیه آنها هشتم بهمنماه  3103بوده که مطابق 02
ژانویه  3323در تقویم میالدی است .در هر دو گواهی همچنین تاریخ مؤخری ،یعنی  34بهمـنمـاه [ 3103سـوم
فوریه  ]3323بهعنوان تاریخ امضای آقای غالمعلی کشکولی رئیس اداره طرحهای شرکت گاز ذکر شده است.
 .141حق استرداد نیمی از کسور مربوط به خط لوله  12اینچی نیز در تـاریخ صـدور ایـن گـواهیهـا ایجـاد
میشود که حاوی تأیید مهندس ناظر است ،مبنی بر اینکه «پرداخت  02درصد ودیعه تعمیر بالمانع است» 02 .در
صد آخر قرار بود فقط بعد از انقضای مدت  30ماهه مراقبت و نگهداری آزاد شـود .طبـق مـاده «ط»( 3)3و مـاده
0ـ 13شرایط عمومی ،قرار بود این  30ماه از آخرین تاریخ مصرح در گواهیهای پایان کـار ،یعنـی از  30مهرمـاه
 2[ 3103اکتبر  ]3322شروع شود.
 .143دیوان مالحظه میکند که احراز شده است که کار طرح تعویض خط لوله گازرسانی تهران در 30مهرماه
[ 3103هفتم اکتبر  ]3322کامالً به پایان رسید و بنابراین ،هیوستن در آن تاریخ حـق داشـت  322درصـد بهـای
قرارداد را دریافت کند .البته تنها با این محدودیت که شرایط قراردادی ناظر بر استرداد وجوهی که عمالً کسر شده
بود ،رعایت گردد و ضمناً اگر گواهیهای پایان کار بهموقع صادر شده بود ،هیوستن وجوه مربوط به خـط لولـه 38
اینچی و نیمی از وجوه مربوط به خط  12اینچی را اندکی بعد از آن و مسلماً قبل از تاریخ اجرای بیانیههای حـل و
فصل دعاوی دریافت میکرد.
 .140دیوان معتقد است هنگامی که شرکت گاز اقرار میکند که کار به نحو رضایتبخش انجام شده ،نبایـد از
تأخیر خود در صدور گواهیهای پایان کار فایده برد .بنابراین ،دیوان بقیه مبلغ قـرارداد را کـه بابـت  0/43درصـد
باقیمانده کار الزمالتأدیه است ،همراه با استرداد کلیه کسورات مربوط به خط لوله  38اینچی و نیمی از وجوه کسر
شده بابت خط لوله  12اینچی ،یعنی  80/20در صد از کسورات  32درصـد را بـه نفـع هیوسـتن حکـم مـیدهـد.
پرداخت این مبلغ منوط به ارائه مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعی نیسـت ،زیـرا آن شـرط تنهـا مربـوط بـه 0
درصدی است که شرکت گاز حق داشت از پرداختهای مربوط به پیشرفت کار طبق ماده «ج»0ـ 3شـرایط ویـژه
کسر کند و دیوان نظر داده است که هیچیک از این دو مبلغ از نوع پرداخت بابت پیشرفت کار نیستند.
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 .141با توجه به رأی دیوان مبنی بر اینکه ادعای هیوستن در مورد مبالغ تأدیه نشده بابت پیشرفت کـار ،بـه
پرداخت بقیه مبلغ قرارداد و استرداد کسورات مربوط میشود (رجوع شود :به بند  180فوق) دیوان اینک باید مبلـغ
الزمالتأدیه به هیوستن را محاسبه کند .براساس افزایشهای مندرج در گواهیهای پرداخت شـماره  2و  33مـورخ
 02مرداد و  00مهرماه  33[ 3103اوت و  34اکتبر  ]3322و دستور کار اصالحی شماره  0مورخ  02مهرماه 3103
[ 30اکتبر  ]3322دیوان معتقد است که دو رقم جداگانه به شرح زیر ،به قیمت اولیه قرارداد افزوده شده است:
ـ 80202220222/ریال
قیمت اولیه قرارداد
ـ 0408820022/ریال
گواهی پرداخت شماره 33
ـ 1802100302/ریال
دستور کار اصالحی شماره 0
ـ 23301330802/ریال
مبلغ اصالحی قرارداد
گواهی پرداخت شماره  33همچنین داللت بر آن دارد که هیوستن مبلـغ ـ 82003430802/ریـال بـه صـورت
ناخالص دریافت کرده است .بنابراین ،هیوستن حق دارد ابتدا مبلغ مورد ادعا بابت بقیـه قیمـت قــــرارداد ،یعنـی
ـ 1204430330/ریـــال را [که عبـــارت اســت از ـ 23301330802/ریال منهای ـ 82003430802/ریال) ،منهای
 0/0درصد مالیات پیمانکار دریافت کند که مبلغ ـ 1801100040/ریال به طور خالص به دست میآیـد .چـون ایـن
مبلغ بابت پرداخت هزینه کاری است که عمالً انجام شده ،دیوان الزم نمیداند طبق ماده 1ــ 13شـرایط عمـومی
 32درصد از آن کسر کند ،زیرا این سپرده برای تضمین حسن انجام کار است و به نظر دیوان ،این شرط ایفا شده
است .ثانیاً هیوستن حق دارد  80/20درصد مبلغی که عمالً نگه داشته شده به وی بازپرداخـت گـردد .مبلـغ کسـر
شده  32درصد رقم ناخالص ـ 82003430802/ریال ،یعنی ـ 8200340388/ریـال اسـت و بـدین ترتیـب ،هیوسـتن
ذیحق به دریـــافت ـ 4302180112/ریال ( 80/20درصد *  8200340388ریال) منهـای مالیـات پیمانکـار ،یعنـی
ــ 1304420213/ریـال بـه صـورت خـالص ،بـه عـالوه ـ 1801100004/ریـال مـذکور در فـوق اسـت کـه جمعـاً
ـ 2002280223/ریال طلب وی از این بابت میباشد.
 .147بنابراین ،دیوان حکمی به مبلغ  302240212/21دالر امریکا بابت این ادعاهـا بـه نفـع هیوسـتن صـادر
میکند .ادعای استرداد بقیه کسورات که زودتر از  30مهرماه [ 3182هفتم اکتبر  ]3323قابل پرداخت نمیبود ،به
لحا فقد صالحیت رد میشود ،چون ادعای مزبور در  03دیماه  33[ 3103ژانویه  ]3323پابرجا نبوده است.
 .141دیوان همچنین این اظهار شرکت گاز را رد میکند که به دلیـل دیـون ادعـایی هیوسـتن در رابطـه بـا
قرارداد تعویض خط لوله گازرسانی تهران ،کسورات نباید مسترد شود .این دیون ادعایی جزئـی از ادعـای متقابـل
شرکت گاز را تشکیل میدهد که در زیر بحث شده و مورد رسیدگی قرار میگیرد.
د) دستورهای تغییر کار و ادعاهای متفرقه

 .140هیوستن مبلغ ـ 200220303/دالر امریکا پس از کسر  0/0درصد مالیات پیمانکـار ،بابـت  34فقـره دسـتور
تغییرکار و ادعاهای متفرقه ناشی از اجرای قرارداد تعویض خط لوله گازرسانی تهران که حسب ادعا پرداخت نشده،
مطالبه کرده است .اگر ضمن مدت قرارداد تعویض خط لوله گازرسانی تهران بابت این کار بـه هیوسـتن پرداخـت
شده بود ،شرکت گاز حق داشت طبق ماده «ج»0ـ 3شرایط ویژه از این پرداختها مبالغی کسر کنـد .ولـی بحثـی
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نیست که خود شرکت گاز این شرط را در مورد پرداختهای مربوط به پیشرفت کار اعمال نکرده و بنابراین ،دیوان
نیز اکنون الزم نمیداند که از هیچیک از مبالغ مورد حکم در این قسمت ،رقمی کسر کند .پنج فقـره از ادعاهـای
مورد بحث از دستورهای تغییر کار ناشی میشوند که ابتدا مورد رسیدگی قرار میگیرند.
یک) تهیه وسایل نقلیه و مسکن

 .144هیوستن مبلغ ـ 001040222/ریال ،معادل ـ 200341/دالر امریکا [منهای مالیات پیمانکار] بابت هزینههـای
قابل بازپرداخت موضوع مواد 0ـ 32و 4ـ 32شرایط ویژه برای تهیه مسکن و وسایل نقلیه کارمندان شرکت گاز تـا
پایان اسفندماه  3102که حسب ادعا به درخواست شرکت گاز متحمل شده است ،مطالبه میکند .هیوستن در تأیید
ادعای خود به نامه مورخ  33فروردینماه  13[ 3103مارس  ]3322ارسالی به شـرکت گـاز همـراه بـا خالصـهای
حاوی صورت اسامی و جزئیات تعداد روزهایی که ادعا بر آن مبتنی است ،استناد میکند .مبـالغ مـورد ادعـا بابـت
مسکن و وسایل نقلیه ،طبق نرخهای مندرج در پیوست «ج» قرارداد تعویض خط لوله گازرسانی تهـران محاسـبه
شده و هزینه دیگری نیز به مبلغ ـ 4200222/ریال بابت استفاده از دستگاه بیسیم اتومبیل به مـدت  022روز بـه
نرخ  3،022ریال در روز مطالبه شده است.
 .141شرکت گاز اذعان دارد که مبلغ ـ 002820322/ریال از این ادعا را نپرداخته ،ولی ادعا میکند که قسمتی
از مانده مبلغ مورد مطالبه بابت هزینههایی است که سافینکو تکنیکال اینسپکشن («سافینکو») ،مشاورین شـرکت
گاز در امر بازرسی طرح ،متحمل شدهاند و ضمناً تعداد روزهایی که هیوسـتن مبنـای ادعـای خـود قـرار داده نیـز
نادرست است .شرکت گاز در تأیید موضع خود ،نامه مورخ  08بهمـنمـاه  30[ 3103فوریـه  ]3323هیوسـتن بـه
سافینکو را که در آن هیوستن اظهار داشته است که «طلب خود را از سافینکو به مبلـغ ـ 3120222/ریـال وصـول
کرده و دیگر طلبی از سافینکو ندارد و همچنین یادداشت داخلـی مـورخ دهـم دیمـاه  13[ 3103دسـامبر ]3322
شرکت گاز را ارائه داده است .در این سند ،به مانده طلب هیوستن به مبلغ ـ 002200422/ریال اشاره و به اسـتفاده
سافینکو از وسایل نقلیه اذعان شده است .شرکت گاز همچنین دو نامه از هیوستن به تاریخهای  04شـهریورماه و
 30مهرماه  30[ 3103سپتامبر و چهارم اکتبر  ]3322ارائه داده اسـت کـه حسـب ادعـا ،داللـت برکـاهش تعـداد
روزهایی دارد که ادعا بر آن مبتنی است.
 .143دیوان مالحظه میکند که نرخهای مندرج در پیوست «ج» قرارداد تعویض خط لوله گازرسـانی تهـران
حاوی ـ 30022/ریال کرایه روزانه استفاده از دستگاه بیسیــم اتومبیل نیست ،بلکـه نـرخ روزانـه ـ 40322/ریـال
«شامل کلیه هزینههای مربوط» در آن قید شده است .ماده 4ـ 32شرایط ویژه مقرر میدارد که کلیه وسایل نقلیـه
باید «مجهز و در وضعیت قابل قبولی از نظر مهندس ناظر» باشند .با توجه به فقد مدرک دیگری در تأیید هزینـه
اضافی مربوط به بیسیم اتومبیل ،دیوان معتقد است که ادعای مربوط به وسایل نقلیـه فقـط بـه میـزان ـ40322/
ریال در روز پذیرفتنی است .بنابراین ،ادعای هیوستن به ـ 403430222/ریال کاهش داده میشود.
 .111دیوان استدالل شرکت گاز را مبنی بر اینکه آن شرکت مسئول هزینههای متحملـه توسـط کارمنـدان
سافینکو نیست ،نمیپذیرد .در مواد 0ـ 32و 4ـ 32شرایط ویژه قرارداد تعویض خط لوله گازرسانی تهـران تصـریح
شده است که هزینههای هیوستن بابت ارائه اینگونه خدمات برای «کارمندان مهندس ناظر» باید بازپرداخت شود.
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دیوان معتقد است که نامه مورخ  08بهمنماه  30[ 3103فوریه  ]3323تأیید نکـرده و بـه هـر نحـو حـاکی از آن
نیست که هزینههای متحمله توسط سافینکو همان هزینههایی است که شرکت گاز طبق قرارداد تعویض خط لوله
گازرسانی تهران مسئول آنها بوده و مبنای این ادعا را تشکیل میدهد .دیوان همچنین اسـتدالل شـرکت گـاز را
نمیپذیرد که تعداد روزهایی که ادعا بر آن مبتنی است کاهش یافته است .نامههای هیوستن به شـرکت گـاز کـه
بهعنوان مدرک تسلیم شده ،به خدمات ارائه شده در سال  3102اشاره دارند ،در حالی که ادعا مبتنی بـر خـدماتی
است که در سال  3102ارائه شدهاند.
 .113با توجه به عدم اعتراض شرکت گاز در همان زمان به صورتحساب ماه مارس هیوستن و نیـز فقـد هـر
مدرک مشخصی در رد جزئیات آن صورتحساب ،دیوان حکمی به مبلـغ ـ 403430222/ریـال منهـای  0/0درصـد
مالیات پیمانکار ،یعنی مبلغ  88،112/88دالر امریکا به طور خالص به نفع هیوستن صادر میکند.
دو) تهیه ماده ضد زنگ )(inhibitor

 .110هیوستن مبلغ ـ 300122/دالر امریکا بابت هزینه متحمله برای تهیه یک ماده ضد زنگ (که به آب اضافه
میشود) برای استفاده در خط لوله کنار گذر برای شرکت گاز مطالبه میکند .هیوستن بهعنوان مدرک ،نامه مـورخ
 00مردادماه  38[ 3103اوت  ]3322را مبنی بر مطالبه وجه این قلم ارائه داده است.
 .111شرکت گاز مسئولیت این ادعا را نمیپذیرد و ادعا میکند که ماده 0ـ3ــ 4مشخصـات فنـی منـدرج در
مجلد دوم قرارداد تعویض خط لوله گازرسانی تهران تصریح میکند که هیوستن باید این مواد ضـد زنـگ را تهیـه
کند و بنابراین ،این کار ،کار اضافی محسوب نمیشود .شرکت گاز در تأیید این اظهار به شهادتنامههای علیرضایی
و افشار استناد میکند.
 .117دیوان قبول دارد که در مشخصات فنی پیشبینی شده است که هیوستن در ارتباط با آزمایش خط لوله،
باید مواد ضد زنگ را تهیه کند و بنابراین ،این قلم را نمیتوان بهعنوان یک تغییر یا کار اضافی تلقی کرد و دیوان
این قسمت از ادعا را رد میکند.
سه) تعویض لوله موجود در تقاطعهای سرپوشیده جادهها و رودخانهها

 .111هیوستن ادعایـــی بـــه مبلغ ـ 004330142/دالر امریکا (منهای مالیات پیمانکار) معادل ـ32202220222/
ریال بابت کار تعویض لوله در نقاط مختلف تقاطع سرپوشیده جادهها ،راهآهـن و رودخانـههـا طـرح کـرده اسـت.
هیوستن در تأیید ادعای خود ،نامه مورخ  04آبانماه  30[ 3102نوامبر  ]3323خود به شرکت گاز حاوی اعالم این
مبلغ برای انجام کار و نسخهای از یادداشت داخلی مورخ  00بهمنماه  34[ 3102فوریه  ]3322شرکت گاز را کـه
هزینه کار در آن ـ 30202220222/ریال برآورد و به هیوستن اعالم شده بود ،ارائه کرده است.
در آوریل  3322هیوستن در پاسخ به این نامه اعالم کرد که نمیتواند کار را به این قیمت انجام دهد .عـالوه
بر آن ،هیوستن نامه مورخ هشتم مردادماه  12[ 3103ژوییه  ]3322شرکت گـاز را مبنـی بـر درخواسـت «انجـام
اقدامات فوری الزم در تقاطع رودخانه قرهچای» تسلیم نموده است.
 .110شــرکت گاز انـــکار نمـیکنـد کـه کـار انجـام شــــده ،ولــــی هزینـههـای هیوستـــن را فقـط
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ــ 4000820222/ریـال بــرآورد کـــــرده اســت .شــرکت گــــــاز همچنـین اظهــار مـــــیدارد کــــه هـیچگــاه
ـ 32202220222/ریال مظنه اولیه هیوستن را قبـول نکـرده و ملـزم بـه پـذیرفتن پیشـنهاد اولیـه خـود بـه مبلـغ
ـ 3002220222/ریال نیست ،زیرا این برآورد نیز به تصویب مقامـات ذیصـالح شـرکت گـاز نرسـید .شـرکت گـاز
همچنین به ماده  34شرایط ویژه استناد میکند که میگوید هزینه هر تغییری باید توسط مهندس ناظر و پیمانکار
مورد مذاکره واقع شود و در صورت عدم حصول توافق ،قیمت پیشنهادی مهندس ناظر قبول خواهد شد.
 .114دیوان مالحظه میکند که هیچیک از طرفین مدرکی حاکی از محتوای مذاکرات مـورد اشـاره در نامـه
مورخ هشتم مردادماه  12[ 3103ژوییه  ]3322تسلیم نکرده است .در قرارداد تعویض خط لوله گازرسـانی تهـران
تصریح شده است که در صورت عدم توافق ،قیمت پیشنهادی مهندس ناظر باید به کار رود .طبق مـاده  0شـرایط
ویژه ،رئیس اداره طرحهای مهندسی شرکت گاز بهعنوان مهندس ناظر تعیین شده است.
بنابراین ،رقم ـ 3002220222/ریال ،قیمت پیشنهادی مهندس ناظر در این مـورد محسـوب مـیشـود .دیـوان
مالحظه میکند که قبل از اجرای واقعی کار ،هیوستن به این برآورد اعتـراض کـرده بـود؛ ولـی در مـتن قـرارداد
نکتهای وجود ندارد که دیوان برآورد دیگری را بر آن استوار سـازد .بنـابراین ،دیـوان مبلـغ ـ 3002220222/ریـال،
معادل  301420032/21دالر امریکا به نفع هیوستن حکم صادر میکند کـه پـس از کسـر مالیـات پیمانکـار ،مبلـغ
خالص حکم  300210424/00دالر امریکا خواهد بود.
چهار) تقاطعهای سرپوشیده اضافی در کیلومترهای 310ـ 311و 333

 .111هیوسـتن مبلـغ ـ 4000010/دالر امریکـا (منهـای مالیـات پیمانکـار) یعنـی ـ 1202220222/ریـال بابـت
هزینههای متحمله برای غالفگذاری خط لوله در تقاطع جادهها مطالبه میکند .هیوستن بهعنوان مدرک این قلم
ادعا ،نامهای به تاریخ  33فروردینماه  13[ 3103مارس  ]3322مبنی بر مطالبه مبلغ مورد ادعای فعلی ،ارائـه داده
است.
 .113شرکت گاز اذعان دارد کـه کـار انجـام شـده ،ولــــی اسـتدالل مـیکنــــد کـه مبلـغ بـدهی فقـط
ـ 004220222/ریال است .در تأیید این ادعا ،شرکت گاز دو مدرک ارائه کرده است .یکی نامه مورخ هفتم اسفندماه
 [ 3102فوریه  ]3322خود که در آن ،دستور شروع کار را به هیوستن داده و متذکر شده که هزینـه مـورد بررسـی
است و بعداً نتیجه به اطالع شما خواهد رسید و دیگری یادداشـت داخلـی مـورخ هفـتم مـــــردادماه 03[ 3103
ژوییه  ]3322کـــه از آن چنین مستفـــاد میشـــود که کار ـ 004220222/ریال ارزش دارد.
 .131هرچند در یادداشت تسلیمی شرکت گاز اشاره شده است که آن شرکت در مه  3322یک برآورد داخلـی
از هزینه تهیه کرده ،مطلبی حاکی از اینکه بعد از وصول نامه هیوستن ،شرکت گاز به مبلغ مـورد ادعـا اعتـراض
کرده یا در هر زمانی برآورد کمتر خود را به هیوستن اطالع داده باشد ،وجود ندارد .بنـابراین ،نامـه هیوسـتن تنهـا
مدرک همزمان است که در مورد ارزش کاری که باید انجام میشد ،بین طرفین مبادله شده اسـت .بـرای دیـوان
شگفتآوراست که شرکت گاز بههیچوجه به مطالبه چنین مبلغ بزرگی از طرف هیوستن پاسخ نداده ،بهویـژه ایـن
که ریز اقالم یا جزئیات آن مبلغ ارائه نشده بود .دیوان مالحظه میکند که هرچند ماده 0ـ 40شرایط عمـومی بـه
مهندس ناظر اجازه میدهد که نرخ چنین کاری را در صورت لزوم تعیین کند ،چنین نرخی و لـو ایـنکـه بـه قـدر
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کافی مستند باشد ،باز هم میتواند مبنای اختالف بعدی بین طرفین قرار گیرد و مرجع صالحی مانند این دیوان آن
را مورد تجدیدنظر قرار دهد .همانطور که در مورد قرارداد رامین گفته شد (رجوع شود به :بند  118فـوق) شـرکت
گاز تنها در صورتی میتواند به مفاد ماده  34شرایط ویژه استناد کند که موضوع را در اسرع وقت با هیوستن مطرح
کرده باشد .دیوان معتقد است که شرکت گاز مدلل نساخته است که قیمت این کار را مهندس ناظر تعیین کرده تـا
آن مبلغ نسبت به مبلغ مورد ادعای هیوستن حاکم شناخته شود .بنابراین ،دیوان مبلغ ـ 1202220222/ریال معـادل
 4200302/88دالر امریکا بعد از کسر مالیات پیمانکار ،به نفع هیوستن حکم میدهد.
پنج) کار اضافی در ترمینال لوله در دروازه شهر ری

 .133هیوستن ادعایی به مبلغ ـ 420408/دالر امریکا (ـ 002020222/ریال) منهای مالیـات پیمانکـار ،بابـت کـار
اضافی در دروازه شهر ری طرح کرده است .هیوستن ادعا میکند که شرکت گاز از وی خواست که خط لولـه را در
 82متری داخل محوطه محصور ببندد ،حال آنکه در ماده 34ـ1ـ 3بخش  0درباره حدود کارها قید شده است که
خط لوله «از کیلومتر صفر دروازه شهر ری خارج از محوطه محصور» باید شروع شود .هیوستن بهعنـوان مـدرک،
نامه مورخ  34فروردینماه [ 3103سوم آوریل  ]3322را مبنی بر مطالبه مبلغی که اینک مورد ادعا است ،ارائه داده
است.
 .130شرکت گاز اظهار میدارد که کار اضافی عمالً شامل  20متر خط لوله اضافی بود و نـه  82متـری کـه
هیوستن ادعا میکند ،ولی هیوستن عمالً کار خود را  00متر خارج از دروازه شروع کرد .بنابراین ،شرکت گاز هزینه
این  00متر را از کار اضافی کسر کرده است .شرکت گاز دو بـرآورد از  02متـر بقیــــه کـار ،یکــــی بـه مبلـغ
ـ 302020222/ریـــال ( 340082/12دالر امریکا) و دیگری بـه مبلـغ ـ 2220222/ریـال ( 30303/22دالر امریکـا)
بدون مدرکی در تأیید محاسبات خود ،ارائه داده است.
 .131شرکت گاز انکار نمیکند که  02متر کار انجام شده یا اینکه بابت این کار اضافی مبلغی بدهکار اسـت.
هیوستن مدرکی حاکی از درخواست شرکت گاز برای انجام  82متر کار به دیوان ارائه نداده است .با توجه به عـدم
اعتراض به صورتحساب هیوستن در آن زمان و نیز تأخیرشرکت گاز در ارائه محاسبات خود و تناقضات موجـود در
آنها ،دیوان پنج ششم مبلغ مورد ادعای هیوستن ،یعنی  110822/11دالرامریکا منهـای مالیـات پیمانکـار ،یعنـی
جمعاً  130210/42دالر امریکا به نفع هیوستن حکم صادر میکند.
شش) نرمهریزی لوله )(padding of pipes

 .137هیوستن مبلغ ـ 4220223/دالر امریکا (منهای مالیات پیمانکار) بابت بازپرداخت هزینههای متحمله بـرای
نرمهریزی زیر لولهها در تمامی طول خط ،مطالبه و ادعا میکند که ماده 1ـ1ـ 3در مورد حدود کارها مقرر میدارد
که هیوستن قرار بود فقط در «نواحی صخرهای در صورت لزوم» نرمهریزی کند و اظهار میدارد کـه شـرکت گـاز
بعداً درخواست کرد که تمامی طول خط نرمهریزی شود .هیوستن بهعنوان مـدرک ،نسـخهای از نامـه منضـم بـه
صورتحساب ارسالی به شرکت گاز در تاریخ  34فروردینماه [ 3103سوم آوریل  ]3322را تسلیم کرده است.
 .131شرکت گاز خود را بابت این مبلغ مدیون نمیداند و ادعا میکند که نرمهریزی در متن قـرارداد تعـویض
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خط لوله گازرسانی تهران پیشبینی شده بود و بنابراین بهعنوان کـار اضـافی قابـل مطالبـه نیسـت .شـرکت گـاز
همچنین انکار میکند که به هیوستن دستور داده باشد که سراسر خط لوله را نرمهریزی کند و بـهعنـوان مـدرک،
نامه مورخ دهم خردادماه  13[ 3103مه  ]3322خود به هیوستن را ارائه داده که ضمن آن توجه هیوستن به مـاده
1ـ1ـ 3بخش  0جلب شده است که مقرر میدارد نرمهریزی لوله به عهده پیمانکار است و مطالبـه هزینـه کـار رد
شده است.
 .130هیوستن مدرکی درباره تغییر ادعای الزامات قرارداد توسط شرکت گاز ارائـه نـداده اسـت .مـاده 0ــ43
شرایط عمومی مقرر میدارد که دستور شفاهی مهندس ناظر تنها در صورتی بـهعنـوان دسـتور تغییـر کـار تلقـی
میشود که کتباً توسط پیمانکار تأیید گردد و بعداً خالف آن کتباً اظهار نشود .نامه مورخ دهم خردادماه 13[ 3103
مه  ]3322شرکت گاز بدون تردید به منزله چنین اظهار خالفی است و بنابراین ،دیوان این ادعا را رد میکند.
هفت) هزینههای توقف کار در کیلومترهای صفر و 31

 .134هیوستن مبلغ ـ 1880338/دالر امریکا (منهای مالیات پیمانکار) بابت هزینـههـای ناشـی از تـأخیر در کـار
کیلومتر صفـــر در اواخر  3323که حسب ادعـــا شرکت گـــاز مسبب آن بود و مبلغ ـ 8400822/دالر امریکا
(منهای مالیات پیمانکار) بابت تأخیرهای مشابه در کار کیلومتر  32که حسب ادعا شرکت گاز باعـث آن نیـز بـوده
مطالبه کرده است .طبق ماده  2شرایط ویژه ،شرکت گاز میبایست گاز قسـمتهـایی از خـط لولـه  12اینچـی را
تخلیه میکرد و بعد از تکمیل و راهاندازی خط لوله کنارگذر  38اینچی آن را به هیوستن تحویل میداد .هیوسـتن
ادعا میکند که شرکت گاز در تحویل هر دو قسمت تأخیر کرد و بدین ترتیب موجب شد کـه کـارگران و وسـایل
هیوستن معطل بمانند .هیوستن در تأیید این ادعاها نامه مورخ نهم آذرمـاه  12[ 3102نـوامبر  ]3323حـاوی ریـز
اقالم هزینه  31روز معطلی در کیلومتر صفر جمعاً به مبلغ ـ 0002210002/ریال و نامه مورخ  04بهمـنمـاه 3102
[ 31فـــوریه  ]3322حاوی شـــرح هزینههای یک ماه معطلــی در کیلومتر  32جمعـاً بـه مبلـغ ـ4000020122/
ریال را ارائه داده است .هیوستن همچنین اظهار میدارد که کارکنان و وسایل وی در نتیجه قصور شرکت گـاز در
مواقع دیگری غیر از آنچه که در این نامهها استناد شده نیز معطل ماندهاند و مبلغ ـ 3210203/دالر امریکـا نیـز از
آن بابت مطالبه میکند.
 .131شرکت گاز مسئولیت هر تأخیری را که احتماالً در تحویل لوله در کیلومتر صفر روی داده باشد انکـار و
استدالل میکند که هیوستن مدرک معتبری در تأیید ادعایش ارائه نـداده و محاسـبات منـدرج در نامـه هیوسـتن
بیاساس است .شرکت گاز در دفاع از خود ،نامه مورخ هشتم خردادماه  03[ 3103مه  ]3322خود بـه هیوسـتن را
ارائه داده که در آن به هیوستن اطالع داده بود که طبق مفاد قرارداد تعویض خط لوله گازرسانی تهران ،درخواست
وی برای وجه اضافی قابل قبول نیست و همچنین به یک نامه قبلی بـه تـاریخ نهـم دیمـاه  12[ 3102دسـامبر
 ]3322که جزء مدارک موجود نیست ،اشاره شده است.
 .133در مــورد ادعــای هزینــههــای معطلـی در کیلــومتر  ،32شــرکت گــاز اذعــان دارد کـه هیوســتن مبلــغ

15

 .15رقم ادعا از ـ 303280411/دالر امریکا به مبلغ فوق تقلیل یافته است.
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ـ 300230008/ریال طلبکار است .شرکت گاز در تأییـد اظهـار خـود مبنـی بـر ایـنکـه بـرآورد وی از ارزش کـار
تعیینکننده است ،به ماده  34شرایط ویژه استناد میکند.
 .711دیوان مالحظه میکند که شرکت گاز در مه  3322به یکی از دو قلم یا بـه هـر دو قلـم مـورد مطالبـه
اعتراض کرده است .اشاره به یک نامه قبلی ماه دسامبر  3322مبهم است ،زیرا هیوستن این اقالم را تا اواخر سال
 3323مطالبه نکرده بود ،گو اینکه بدون شک کار طرح را در  3322آغاز کرد ،ولی چون آن نامـه جـزء مـدارک
نیست ،دیوان نمی تواند آن را مبنای استنتاج قرار دهد .هیوستن توجه دیوان را به شرط خاصی از قـرارداد تعـویض
خط لوله گازرسانی تهران که ادعای هزینه اضافی خود را بر آن مبتنی ساخته باشد ،جلب نکرده است و هیچیک از
طرفین نیز درباره مفاد ماده  02شرایط عمومی در مورد «دسترسی پیمانکار به کارگـاه» بحـث نکـردهانـد .در بنـد
فرعی «ب» این ماده قید شده است که در صورتی که کار پیمانکار در نتیجه قصور شرکت در تحویل کار به تأخیر
افتد« ،مدت مقرر برای تکمیل کارها به همان نسبت تمدید ،ولی وجه اضافهای از این بابت پرداخت نخواهد شد».
 .713دیوان معتقد است که وضعیت پیشبینی شده در این ماده ،به قدر کـافی شـباهت بـه وضـعی دارد کـه
اینک مورد اختالف است و لذا قیاساً قابل اعمال است .بنابراین ،در نبود شرط خاصی در قرارداد تعویض خط لولـه
گازرسانی تهران مبنی بر پرداخت این قبیل هزینهها و با توجه به اینکه مبلغ قرارداد مزبور مقطـوع بـوده ،دیـوان
معتقد است که هیوستن غیر از مبلغ ـ 300230008/ریال ( 320213/02دالر امریکا) که شرکت گاز صراحتاً پذیرفته
است ،ذیحق به دریافت خسارت بابت این تأخیر نیست .بنابراین ،دیوان ایـن مبلـغ را منهـای  0/0درصـد مالیـات
پیمانکار ،یعنی  32،213/24دالر امریکا به طور خالص به نفع هیوستن مورد حکم قرار میدهد.
هشت) توقف کار در اثر تأخیر در تحویل لوله

 .710هیوستن ادعای جداگانهای به مبلغ ـ 2800214/دالر امریکا (منهـای مالیـات پیمانکـار) بابـت هزینـههـای
معطلی ناشی از قصور ادعایی شرکت گاز در تحویل بهموقع لوله طرح کرده است .هیوسـتن اظهـار مـیدارد کـه
شرکت گاز بین ماههای سپتامبر و دسامبر  3322لولههای  38اینچی برای کار احداث خط لوله را تحویل نداد و در
نتیجه ،در اجرای کار هیوستن وقفه و تعطیلهایی ایجاد نمود .هیوستن به ماده 3ـ 32شرایط ویژه بهعنوان مبنـای
این ادعا استناد کرده که در آن قید شده است که« :اگر لولههایی که شرکت باید تهیه کند ،طوری تحویل نشـود
که پیمانکار بتواند به طور مستمر کار کند و مدت تکمیل کار تمدید شود ،هزینه اضـافی مـدت تمدیـد بـه عهـده
شرکت گاز خواهد بود» .هیوستن بهعنوان مدرک مبلغ ادعایش ،نامه و صورتحساب مـورخ  03آذرمـاه 02[ 3102
دسامبر  ]3322با ضمائم آن را ارائه داده است .مبلغ مورد ادعا شامل ـ 32،032،232/ریال هزینه تعطیل و  12روز
معطلی کمپ و وسایل از  04آذرماه تا  01دیمـاه  30[ 3102دسـامبر  3322تـا  31ژانویـه ( ]3322کـذا) معـادل
ـ 1808180222/ریال است .در نامه ضمیمه صورتحساب هیوستن ،به این قلم دوم بهعنوان بخشی از مدت تمدیـد
اشاره و همچنین به شرکت گاز اعالم شده است که هیوستن بابت کار مـدت تمدیـد شـده ،متحمـل هزینـههـای
اضافی خواهد شد.
 .711شرکت گاز انکار میکند که باعث تأخیر در تحویل لولههای الزم شده و میگوید حتی اگر تأخیری هم
روی داده هیوستن باید چنین احتمالی را پیشبینی میکرد و قبل از آنکه اسناد قرارداد را در اواخر سال  3323بـا
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تأخیر امضا کرد ،برای آن چارهای میاندیشید .شرکت گاز اظهار میدارد که فهرست اقالم متفرقه منـدرج در مـاده
4ـ 3بخش  0قرارداد تعویض خط لوله گازرسانی تهران ،حاوی صورت کاملی از اقالم اضـافی مـورد توافـق طـی
مذاکرات سال  3323میباشد و باید چنین فرض کرد که هیوستن هر تغییر دیگری در اوضاع و احوال را کـه قبـل
از امضای اسناد قرارداد در واقع از آن آگاه بوده پذیرفته است .شرکت گاز همچنین به ماده 4ـ 32شـرایط عمـومی
استناد میکندکه صراحتاً هر ادعای مالی یا جز آن را غیر از بابت تمدید مدت قـرارداد در چنـین اوضـاع و احـوالی
ممنوع کرده است.
 .717دیوان استدالالت شرکت گاز را نمیپذیرد .در ماده 4ـ 3بخش  0مطلبی حاکی از اینکه این فهرسـت،
حاوی صورت کاملی از اقالم است ،وجود ندارد و شرکت گاز مدرک دیگری نیز در تأیید این اظهار تسـلیم نکـرده
است .در مورد اعمال ماده 4ـ 32شرایط عمومی ،دیوان معتقد است که طبق ماده  30شرایط عمومی و بند  0خـود
قرارداد ،شرایط ویژه ،حاکم بر شرایط عمومی است و بنابراین ،هیوستن ذیحق است طبق ماده 3ـ 32شرایط ویـژه
غرامت دریافت کند.
 .711معذلک هیوستن حق دارد طبق آن ماده ،هزینه اضافی هر مقدار تمدید مدت انجام کار را دریافـت کنـد
(خط تأکید افزوده شده است) ،ولی نه الزاماً برای کلیه هزینههای معطلی .همانند تأخیرهای مربوط به تحویل خط
لوله ،مقررات مشخصی در قرارداد تعویض خط لوله گازرسانی تهران وجود ندارد که هیوستن بر مبنـای آن بتوانـد
وجه اینگونه هزینهها را دریافت کند .در برنامه زمانی مورد توافق در سپتامبر  ،3323آخر فوریـه  3322بـهعنـوان
تاریخ تکمیل پیشبینی شده بود (پیوست «ب» قرارداد) .هیوستن غیر از نامه مورخ  03آذرماه  02[ 3102دسـامبر
 ]3322مدرکی حاکی از ارتباط بین تاریخهای تمدید شده تکمیل کار [آوریل و اکتبر  ]3322با ایـن علـت خـاص
تأخیر ،به دیوان ارائه نداده است .در این نامه به نیاز به تمدید برنامه تکمیل کار بعضی مراحل طـرح اشـاره شـده،
ولی مبالغ مورد مطالبه بابت هزینههای مستقیم ناشی از تعطیل در ماههای سپتامبر و اکتبر و نـوامبر  3322اسـت،
به عالوه  12روز معطلی برآوردی در آینده که حسب اظهار «جزئی از تمدید مدت» است و دو سوم ارزش ادعـا را
تشکیل می دهد .توضیح داده نشده است که هیوسـتن چگونـه توانسـت مـدت معطلـی را در موقـع تحریـر نامـه
پیشبینی کند .هرچند در نامه جزئیات نرخ روزانه مبنای محاسبه ادعا شرح داده شده ،ولی نامه مزبور مبنایی برای
این نتیجهگیری به دست نمیدهد که مدت قرارداد در اثر تأخیر در تحویل لولهها  12روز تمدید شده بـوده اسـت.
در واقع ،در نامه ذکر شده است که «هرگاه وضعیت روشن شد ،ما برنامه اصالحی کار را تسلیم خواهیم کرد» .نـه
یک چنین برنامه اصالحی کار و نه مدرک دیگری به دیوان تسلیم نشده است که نشان دهد قصور شرکت گاز در
تحویل بهموقع لوله ،مبنای تمدید مدت تکمیل کار به مدت  12روز یا هر مدت دیگری بوده است.
 .710دیوان معتقد است که هیوستن به نحوی متقاعدکننده اثبات نکرده است که هزینههای مورد مطالبه بـه
نحو مقرر در ماده 3ـ 32شرایط ویژه قرارداد تعویض خط لوله گازرسانی تهران ،بـه هزینـه اضـافی تمدیـد مـدت
تکمیل کار مربوط بوده است و نه به هزینههای معطلی .بنابراین ،ادعای حاضر رد میشود.
نه) هزینههای متحمله برای برش و جوشکاری مجدد به علت کمبود لوله

 .714هیوستن ادعایی به مبلغ ـ 302400330/دالر امریکا (منهای مالیات پیمانکار) بابت هزینههـایی کـه حسـب
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ادعا طبق درخواست شرکت گاز بابت برش و جوشکاری مجدد تقریباً  102محل اتصال معیـوب لولـههـا متحمـل
شده ،اقامه کرده است .هیوستن بهعنوان مدرک دو نامه به تاریخهای  02دیماه  3102و  34فـروردینمـاه 3103
[ 32ژانویه و سوم آوریل  ]3322ارائه داده که در آنها صورت ریز هزینههای واقعی درج و به شرکت گـاز اطـالع
داده شده است که بازپرداخت هزینههای اضافی مربوطه مطالبه خواهد شد.
 .711شرکت گاز بحثی ندارد که این کار به درخواست وی انجام شده ،ولی درلوایح تسـلیمی در سـال 3322
اظهار داشته است که طبق نرخهای مندرج در پیوست «ج» قرارداد تعویض خط لوله گازرسـانی تهـران ،هیوسـتن
فقط حق دارد مبلغ ـ 3800282/ریال ( 31،832/20دالر امریکا) از آن بابت دریافت کند.
 .713در ماده «هـ»( 43 )3شرایط عمومی قید شده است که مهندس ناظر میتواند از هیوستن بخواهد «هـر
نوع کار اضافی الزم برای تکمیل کارها را انجام دهد ...و ارزش احتمالی کلیه اینگونه تغییرات کار در تعیین قیمت
قرارداد منظور خواهد شد» .ماده  40شرایط عمومی مقرر میدارد که این قبیل کارها «در صورتی که مهندس ناظر
چنین تشخیص دهد ،به نرخهای مندرج در قـرارداد بـرآورد خواهـد شـد» .دیـوان مالحظـه مـیکنـد کـه اغلـب
فعالیتهایی که حقالزحمه آنها مطالبه شده در پیوست «ج» مشخص نشدهاند و عدم اعتراض به برآورد یا ارائـه
برآورد دیگری توسط شرکت گاز یا مهندس ناظر در آن زمان ،این قرینه را رد نمیکند که مبالغی که طبق مدرک
مطالبه شده ،صحیح است .یک قلم خاص از کار در پیوست «ج» ذکر شده که نرخ آن ـ 00842/ریال برای هر قلم
برش و پخ زدن ) (bevelلوله  12اینچی است .گرچه هیوستن این نرخ را بهعنوان مبنای محاسبات خود به کـار
برده ،اما به این دلیل که کار را با دست انجام داده و نه با ماشین 022 ،درصد اضافه کارمزد برای این کار مطالبـه
کرده است .هیوستن مدرکی حاکی از اینکه کار باید با دست انجـام مـیشـده ویـا شـرکت گـاز مشخصـاً چنـین
درخواستی کرده ،ارائه نداده است .بنابراین ،دیوان مبلغ ـ 2102120204/ریال منهای دو قلم اضـافه هزینـهای کـه
بابت کار یدی جمعاً به مبلغ ـ 802240222/ریال مطالبه شـده ،منهـای  0/0درصـد مالیـات پیمانکـار ،یعنـی مبلـغ
ـ 8100830200/ریال معادل  2320444/22دالر امریکا به نفع هیوستن حکم صادر میکند.
ده) ترکیدن لوله در کیلومترهای  4/4و 3

 .731هیوستن دو فقره ادعا بابت هزینههای ناشی از ترکیدن لوله به مبلغ ـ 14،220/دالر امریکا و ـ3120124/
دالر امریکا (منهای مالیات پیمانکار برای هر دو مورد) طرح کرده است .هیوستن اظهار میدارد که ترکیدن لوله در
کیلومتر  2/2ناشی از «عیب مخفی» لولهای بود که شرکت گاز تهیه کرده و ترکیدن لوله در کیلـومتر  3هنگـامی
رخ داد که دیواره لوله تحت فشار ترک برداشت .هیوستن ادعا میکند که طبق ماده 0ـ 4شرایط ویـژه ،مسـئولیت
هر دو رویداد مذکور برعهده شرکت گاز بوده است .هیوستن در تأیید ادعاهایش ،نامه مورخ نهم آذرماه 12[ 3102
نوامبر  ]3323خود به شرکت گاز را همراه با صورت ریز هزینه تعمیر ترکیـدن لولـه در کیلـومتر  2/2و نامـههـای
مورخ  12مرداد و  00مهرماه  03[ 3103اوت و  34اکتبر  ]3322خود در مورد ترکیدن لولـه در کیلـومتر  3تسـلیم
نموده است .صورتریز هزینههای مربوط به این قسمت از ادعا ارائه نشده است.
 .733شرکت گاز هرگونه مسئولیتی را بابت ترکیدن لوله در کیلومتر  2/2انکار و استدالل مـیکنـد کـه مـاده
1ـ 32شرایط عمومی در این مورد قابل اعمال است که طی آن هیوستن ریسک زیان یا خسارت وارده به لولهها را
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در تاریخ تحویل پذیرفته و بنابراین ،قبل از این حادثه ،ریسک خسارت به هیوستن منتقل شده بوده است .شـرکت
گاز بهعنوان مدرک این واقعیت ،نامههای مورخ هشتم خرداد و اول و  00آبانماه  03[ 3103مه و  01اکتبـر و 31
نوامبر  ]3322خود به هیوستن را ارائه کرده که در آنها ،ادعای هیوستن به این دلیل که شرکت گاز نمیتوانسـته
لوله را بازرسی کند یا جزئیات کافی در مورد شماره سری لولهها به دست آورد تا هزینه را از سازنده مطالبه کنـد،
رد شده است.
 .730در مورد ترکیدن لوله در کیلومتر  ،3شرکت گاز مسئولیت خود را انکار نمیکند ،ولی اظهار مـیدارد کـه
طبق برآورد وی ،فقط مبلغ ـ 003030100/ریال قابل پرداخت است و این برآورد طبق مفاد ماده  34شـرایط ویـژه
برای هیوستن الزامآور است.
 .731در ماده 0ـ 4شرایط ویژه ،به عیوب مخفی لولههای تحویلی شرکت گاز صراحتاً اشـاره شـده اسـت .در
این ماده نهتنها گفته شده است که «شرکت گاز مسئول کلیه ریسکهای پیامـد و تعمیـر چنـین عیـوب [مخفـی]
است» ،بلکه همچنین قید شده است که «شرکت هزینههای خارج از شـمول بیمـهنامـه را خواهـد پـذیرفت» .در
صفحه حاوی عنوان شرایط ویژه ذکر شده است که این شرایط بر شرایط عمومی حـاکم خواهـد بـود و بنـابراین،
دیوان باید به جای مفاد متعارض ماده 1ـ 32شرایط عمومی ،مفاد بند 0ـ 4شرایط ویژه را اعمال کند ،به طوری که
شرکت گاز ملزم به تقبل کلیه هزینههای ناشی از لولههای معیوب باشد ،به استثنای معایبی که مشمول بیمه بوده
است .هرچند دیوان مقدمتاً استدالل شرکت گاز را تا حدودی موجه میداندکه آن شرکت باید بتواند لوله را بازرسی
کند تا تأیید نماید که در واقع آن عیب مخفی بوده ،ولی این واقعیت که تاریخ اولین درخواست موجـود در سـوابق
برای چنین بازرسی هشتم خردادماه  03[ 3103مه  ]3322بوده ،حال آنکه حادثـه در هشـتم مهرمـاه 12[ 3102
سپتامبر  ]3323یعنی هشت ماه قبل از آن رخ داده ،این استدالل را بیاثر میکند .بدین دلیل و با توجـه بـه عـدم
ارائه هر مدرکی از ناحیه شرکت گاز مبنی بر اینکه حادثه ،علت دیگری غیر از عیب مخفی در لوله تحویلی داشته
و با توجه به عدم ارائه برآورد دیگری از این کار ،دیوان مبلغ مورد ادعا بابت ترکیدن لوله در کیلومتر  2/2را به نفع
هیوستن مورد حکم قرار میدهد.
 .737در مورد ترکیدن لوله در کیلومتر  ،3شرکت گاز قبول مسئولیت کرده است ،ولی بـه میـزان ادعـا ایـراد
میگیرد .دیوان معتقد است که چون شرکت گاز مسئولیت خسارت را پذیرفته است ،تنها در صورتی مـیتوانـد بـه
ماده  34شرایط ویژه استناد کند که برآورد خود را بهموقع ارائه دهد .به دیوان اطالع داده نشده اسـت کـه بـرآورد
شرکت گاز چه موقع و بر چه اساس انجام شده و مدرکی نیز دال بر اینکه در آن زمان به صورتحسـاب هیوسـتن
اعتراض شده باشد ،وجود ندارد .بنابراین ،شرکت گاز نتوانسته اثبات کند که مهندس ناظر بهـایی بـرای ایـن کـار
تعیین و به هیوستن اعالم کرده و بدین ترتیب ،هیوستن ذیحق است تمامی مبلغ مورد ادعا را دریافت کند.
 .731به دالیل پیشگفته ،دیوان بابت این دو قلم ادعا ،حکمی به مبلغ ـ 3210083/دالر امریکا ،منهای مالیات
پیمانکار ،یعنی مبلغ  3810213/02دالر امریکا به طور خالص به نفع هیوستن صادر میکند.
یازده) کار مربوط به تکیهگاههای پل

 .730هیوستن ادعایی به مبلغ ـ 820024/دالر امریکا (منهای مالیات پیمانکار) بابت هزینههای اضافی که حسب
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ادعا در نتیجه لزوم احتراز از برخورد با تکیهگاههای بتونی زیر پل موجود در یک جـاده واقـع در مسـیر خـط لولـه
متحمل شده ،اقامه کرده است .هیوستن در تأیید ادعای خود ،نامه مورخ دهم آذرماه [ 3102اول دسامبر  ]3323را
مبنی بر مطالبه این مبلغ اضافی ،تسلیم کرده است.
 .734شرکت گاز اظهار میدارد که مسئول هزینههای اضافی که هیوستن به این نحو متحمل شـده نیسـت،
زیرا نامبرده از وجود چنین تکیهگاههایی در زمان امضای اسناد قرارداد در اکتبر  3323آگاه بود و تمامی اقالمی که
نیازمند هزینه اضافی بود در ماده 4ـ 3بخش  0قرارداد اصالحی فهرست شـدهانـد .شـرکت گـاز نامـه مـورخ اول
آبانماه  01[ 3103اکتبر  ]3322ارسالی به هیوستن را که در آن ،موضع شرکت گاز تشریح و مبلـغ مـورد ادعـای
هیوستن رد شده است ،همراه با مکاتبات دیگر فیمابین در ماههای سپتامبر  3322تـا ژوییـه  3322تسـلیم داشـته
است.
 .731از این مکاتبات مشاهده میشود که هیوستن ابتدا در اوت  3322از مشکل احتمالی اطالع حاصل کرد و
از شرکت گاز خواست که مانع ادامه کار ساختمان [روی تکیهگاههای پل] شود .هیوستن تـا پـنجم آذرمـاه 3102
[ 08نوامبر  ]3322با شرکت گاز در ارتباط بود و وجود مانع مزبور و این و اقعیـت را کـه ادامـه عملیـات بایـد بـه
صورت یدی صورت گیرد و مستلزم هزینه اضافی قابل توجه است ،به شرکت گاز اطالع داد .اولین اطالعیه کتبـی
مبنی بر اینکه هیوستن متحمل هزینههای اضافی خواهد شد در هفتم مهرماه  03[ 3102سـپتامبر  ]3322یعنـی
بیش از یک سال قبل از آنکه اسناد قرارداد عمالً امضا شوند به شرکت گاز ارسال شد .بنابراین ،مسألهای که باید
روشن شود این است که امضای بعدی اسناد رسمی قرارداد احتماالً چه اثری در موضع طرفین داشته است.
 .733ماده  8شرایط عمومی و مشخصات ساختمان تصریح میکند که فرض بر این است که پیمانکـار کلیـه
مسائل مؤثر در اجرای کارها را بررسی کرده و از آنها اطالع کامل دارد و وجه اضافی بابت آنها مطالبه نخواهـد
کرد .در ماده 1ـ 8شرایط عمومی قید شده است که پیمانکار اگر «ضمن اجرای کارها» با موانع یا شرایطی مواجـه
شود که برای یک پیمانکار با تجربه منطقاً قابل پیشبینی نمیبوده ،در آن صورت ،میتواند بازپرداخت هزینه کـار
اضافی را درخواست کند ،مشروط بر اینکه فوراً به مهندس ناظر اطالعیه کتبی دهـد .شـرکت گـاز یـک سلسـله
مکاتبات با هیوستن را بهعنوان مدرک ارائه داده که نشان میدهد هیوستن از وجود تکیـهگـاههـای پـل در موقـع
امضای قرارداد تعویض خط لوله گازرسانی تهران در اکتبر  3323آگاه بوده است.
 .701از این مکاتبات روشن است که هیوستن اولین بار در  13مردادماه  00[ 3102اوت  ]3322یعنی پـس از
تسلیم مناقصه خود ،ولی قبل از صدور توافقنامه در مورد طرح ،این مشکل احتمالی را به شرکت گاز اطالع داد .به
همین نحو ،روشن است که شرکت گاز ادامه این کار مسـبب مـانع را در مـاه اکتبـر  ،3322یعنـی پـس از آنکـه
هیوستن کار طرح را آغاز کرد ،تصویب نمود و هیوستن بالفاصله به تصویب کار اعتراض نمود .در قسمت ذیـربط
نامه مورخه  04مهرماه  38[ 3102اکتبر  ]3322شرکت گاز آمده است:
«به اطالع میرساند که کار نصب ...با اجازه قبلی شرکت گاز اجرا میشود .اجازه نصب ...در نتیجه تأیید ایـن
موضوع داده شد که [تکیهگاههای بتنی] مزاحمتی در انجام تعمیرات احتمالی آتی در خط لوله مورد نظر فراهم
نخواهند کرد».
 .703دیوان معتقد است که ادامه یا تعطیل کار مسبب مانع کامالً در اختیار شرکت گاز بود و هیوسـتن کـراراً
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در آن موقع به شرکت گاز اعتراض کرد .دیوان همچنین بر این نظر است که در رابطه با ماده  8شـرایط عمـومی،
تاریخ اجرای قرارداد تعویض خط لوله گازرسانی تهران طبق بند  1قصدنامه  02مهرماه  30[ 3102اکتبـر ،]3322
یعنی  12روز پس از تاریخ صدور توافقنامه بوده است.همانطور که در باال متذکر گردیـد ،هیوسـتن ابتـدا پـس از
وصول نامه مورخ  04مهرماه  38[ 3102اکتبر  ]3322شرکت گاز بود که اطالع حاصل کرد شرکت گاز کار مسبب
مانع را تصویب کرده و بدین ترتیب ،میتوان فرض کرد که اختالف طرفین از  08مهرماه  32[ 3102اکتبر ]3322
پدید آمد که تاریخ اعتراض هیوستن به تصویب کار و دادن اخطار رسمی به شرکت گاز اسـت ،مبنـی بـر ایـنکـه
هیوستن متحمل هزینههای اضافی خواهد شد .گرچه عاقالنه میبود که هیوستن به این موضـوع و هـر موضـوع
مورد اختالف دیگر در موقعی که اسناد قرارداد عمالً در اواخر  3323امضـا شـدند اشـاره کنـد ،ولـی دیـوان هـیچ
نکتهای در تأیید استدالل شرکت گاز نمییابد که ماده 4ـ 3بخش  0قرارداد از نظر طرفین ،حاوی صورت کاملی از
اقالم نیازمند تغییر بوده است .بنابراین ،دیوان بر این نظر است که با امضـای بعـدی اسـناد قـرارداد از ایـن ادعـا
اعراض نشده است .شرکت گاز به مبلغ ادعا اعتراضی نکرده است و بنابراین ،دیوان تمامی مبلغ ادعا را منهای 0/0
درصد مالیات پیمانکار ،یعنی مبلغ  080328/12دالر امریکا به نفع هیوستن حکم میدهد.
دوازده) حق بیمه اضافی

 .700ادعای بعدی هیوستن بابت استرداد حق بیمه است به مبلغ ـ 080438/دالر امریکا (منهای مالیات پیمانکار)
که زاید بر میزان مجاز در قرارداد تعویض خط لوله گازرسانی تهران ،از او کسر شده است .در قسمت ذیـربط مـاده
3ـ 4شرایط ویژه آمده است:
مبلغ قرارداد موقتاً شامل یک رقم ـ 200222/ریال در هر کیلومتر بابت هزینه بیمههـای مقـرر طبـق شـرایط
عمومی قرارداد است .پس از ارائه صورتحسابهای پرداختی ،حق بیمه واقعی به پیمانکار بازپرداخت خواهد شد.
در بند  8یادداشتهای کلی و توضیحات قید شده است:
پیمانکار در پیشنهاد مناقصه خود اظهار داشته است که مبلغ مناقصه موقتاً شامل ـ 200222/ریال در هـر کیلـومتر
است ،زیرا جزئیات طرح به قدر کافی توصیف نشده تا مظنه رسمی حق بیمه گرفته شود .به مجرد آنکه جزئیـات
طرح روشن شد ،نرخ بیمه استعالم و سپس رقم فوقالذکر عنداللزوم افزوده یا کاسته خواهد شد.
بنابراین ،هیوستن اظهار میدارد که شرکت گاز مسئول پرداخت هر مبلغ اضـافه بـر ـ 200222/ریـال * =(00
ـ 404020222/ریال) است ،زیرا طول خط لوله طرح  00کیلومتر بود .هیوستن اظهار میدارد که همانطور که نامه
مورخ پنجم مهرماه  02[ 3102سپتامبر  ]3323مدلل میسازد ،آن شرکت جمعاً مبلغ ـ 800020222/ریال بابت حق
بیمه پرداخته و بنابراین ،ذیحق است که ما بهالتفاوت این دو رقم ،یعنی ـ 302820222/ریال را پس بگیرد.
 .701شرکت گاز اظهار میدارد که حق بیمه پرداختی طبق قرارداد بابت  00کیلومتر خـط لولـه نبـوده ،بلکـه
برای  324کیلومتر است که  00کیلومتر آن لوله  12اینچی و  00کیلومتر دیگـر لولـه  38اینچـی بـود و بنـابراین،
هیوستن مسئول است تا ـ 202420222/ریال حق بیمه بپردازد و نه ـ 404020222/ریال .شرکت گاز در تأییـد ایـن
اظهار ،به یادداشت مورخ چهارم مردادماه  08[ 3103ژوییه  ]3322متبادلـه بـین دو شـرکت اسـتناد مـیکنـد کـه
بهوضوح حاکی است که هیوستن قبالً از اعتراض شرکت گاز آگاه بوده است.
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 .707دیوان مالحظه میکند که هر دو تفسیر عبارت «در هر کیلومتر» منطقـی اسـت .ایـن عبـارت بـدواً در
پیشنهاد مناقصه هیوستن به کار رفت که هرچند مسلماً به موضوع مربوط است ،لکن بهعنوان مـدرک نـزد دیـوان
موجود نمیباشد .بهعالوه ،هیوستن صورتحسابهای پرداخت شده مقرر در ماده 3ــ 4شـرایط ویـژه را بـهعنـوان
مدرک ارائه نداده است .دیوان معتقد است که هیوستن مدرک کافی برای اثبات حق خود نسبت به این مبلغ ارائه
نداده است و بنابراین ،دیوان این ادعا را رد میکند.
سیزده) افزایش هزینه ناشی از تأخیر در برنامه

 .701هیوستن ادعایی بابت افزایش هزینه به مبلغ ـ 300220284/دالر امریکا (منهـای مالیـات پیمانکـار) طـرح
کرده که حسب ادعا بابت «غرامت معقول و منصـفانه» طبـق نامـه مـورخ  33مهرمـاه  33[ 3102اکتبـر ]3323
شرکت گاز که جزئی از اسناد قرارداد را تشکیل میدهد ،الزمالتأدیه است .هیوستن اظهار میدارد که کـار طـرح را
با این شرط ازسرگرفت که شرکت گاز با تجدیدنظر در قیمت قرارداد و به منظور بازپرداخت هزینههـای اضـافی و
غیرقابل پیشبینی که هیوستن در نتیجه حوادث ایران متحمل شده بود ،موافقت کند .هیوستن بهعنـوان مـدرک،
نامه مورخ  01شهریورماه  34[ 3102سپتامبر  ]3323ارسالی به شرکت گاز دایر بر مطالبـه ـ 23202420222/ریـال
قیمت افزایش یافته را همراه با نامه بعدی شرکت گاز به تاریخ  33مهرماه  33[ 3102اکتبر  )3323تسـلیم نمـوده
است .در نامه اخیرالذکر آمده است :بعد از کسب موافقت سـازمان برنامـه و بودجـه («سـازمان برنامـه») «متعهـد
میشویم که فوراً با نماینده مجاز شما برای تعیین مبلغ منصفانه و معقولی بابت جبران هزینـههـایی کـه متحمـل
شدهاید مذاکره کنیم» .قیمت قراردادی مورد درخواست هیوستن مبین  00درصد افزایش قیمـت اسـت کـه طبـق
بریدههای جراید تسلیمی هیوستن[ ،این درصد] معادل نرخهای تورمی است که در آن زمان در ایـران رایـج بـوده
است.
 .700بحثی نیست که شرکت گاز در  02مهرماه  30[ 3103اکتبر  ]3322با افزایش مبلغ قـرارداد بـه میـزان
ـ 1802100302/ریال که ـ 33002220202/ریال کمتر از مبلغ درخواستی هیوستن بود ،موافقت کرد و هیوستن این
مبلغ را در اوایل سال  3323دریافت نمود .هیوستن اظهار میدارد که این مبلغ غرامت منصفانه و معقـول نبـوده و
برای جبران هزینههایی که وی عمالً متحمل شده کافی نبوده است و بنابراین ،بقیه مبلغ اولیه در خواستی خـود،
یعنی ـ 33002220202/ریال را از شرکت گاز مطالبه میکند.
 .704شرکت گاز اظهار میدارد که  8درصد افزایش مصوب وی ،غرامت «معقول و کافی» بوده است .شرکت
گاز بریدههای جراید را بهعنوان مبنای معتبری برای اصالح بهای قرارداد نمیپذیرد و اظهار میدارد کـه افـزایش
هزینه الزم را به هیوستن پرداخته است.
 .701بنابراین ،مسألهای که در دیوان مطرح است ،این است که آیا مبلغی که شرکت گـاز پرداختـه غرامـت
منصفانه و منطقی است یا نه و اگر نیست چه غرامتی منصفانه و معقول است .هیوستن مدرکی در مـورد افـزایش
هزینهها به دیوان ارائه نداده است تا دیوان بتواند اظهارات وی را در برابر آن مدارک بسنجد .هیوستن نمـیتوانـد
خودبهخود به رقم مذکور در نامه مورخ  01شهریورماه  34[ 3102سـپتامبر  ]3323خـود اسـتناد کنـد ،زیـرا شـرط
مشخصی که در اسناد قرارداد گنجانده شده و طرفین را ملزم به مذاکره درباره غرامت منصفانه و معقول میسـازد،
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آن رقم را منتفی میکند .به همین نحو ،شرکت گاز نیز که خود را ملتزم بـه انجـام مـذاکرات آتـی کـرده اسـت،
نمیتواند صرفاً به برآورد خود استناد کند.
 .703طرفین بحثی ندارند که مقداری افزایش در قیمت قرارداد موجه بوده است .در نبود هیچ راهنمای قابـل
اعتمادی در تعیین مبلغ منصفانه و معقول ،دیوان به صالحدید خود ،نیمی از مبلغ مورد ادعا یعنـی ـ0802210300/
ریال منهای  0/0در صد مالیات پیمانکار ،یعنی  2020832/33دالر امریکا به طور خالص بـه نفـع هیوسـتن مـورد
حکم قرار میدهد.
چهارده) بازپرداخت مالیات پیمانکار

 .711هیوستن بازپرداخت مبلغ ـ 330413/دالر امریکا که حسب ادعا شـرکت گـاز مـنغیرحـق از گـواهیهـای
پرداخت مربوط به مصالح وارده به ایران برای طرح کسر کرده است ،مطالبه میکند .ماده  38شـرایط ویـژه مقـرر
میدارد که هیوستن از پرداخت مالیات پیمانکار بر ارزش سیف ) (CIFمصالحی که به ایـن نحـو وارد وارد شـده،
معاف است .هیوستن بهعنوان مدرک مبلغ ادعا ،نامه مورخ هفتم مهرماه  03[ 3102سپتامبر  ]3323خود را تسـلیم
کرده که ارزش کل مصالح وارده تا آن تاریخ در آن ـ 0220201/دالر امریکا ذکر شده است .در نامه مزبـور ،توجـه
شرکت گاز به اطالعات مفصل مربوط به «درخواستهای واردات مصالح» هیوستن که در اختیار شرکت گاز بـوده
و خالصه آن اطالعات در پیوستهای نامه آمده ،جلب شده است.
 .713شرکت گاز بحثی ندارد که وجوه مورد بحث کسر شده ،ولی اظهار میدارد که آن وجوه را طبق قـوانین
مالیاتی ایران به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخته است و وقتی هیوستن اظهارنامه مالیاتی را تسلیم کنـد ،آن
مطالبات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 .710همانند قرارداد رامین (رجوع شود به :بندهای 143ـ 144فوق) هیوستن طبق قرارداد تعویض خـط لولـه
گازرسانی تهران نیز از پرداخت مالیات پیمانکار معاف است و بنابراین ،حق دارد مبالغی را که [شرکت گـاز] از ایـن
بابت کسر کرده پس بگیرد .نظر به اینکه شرکت گاز به مبلغ مورد ادعا اعتراضی نکرده ،دیوان حکمی بـه مبلـغ
ـ 330413/دالر امریکا به نفع هیوستن صادر میکند.
هـ) ادعاهای متقابل شرکت ملی گاز ایران
یک) احکام صادره توسط دادگاه عمومی تهران

 .711شرکت گاز دو فقره ادعای متقابل در ارتباط با احکام صادره از دادگاه عمومی تهران علیه هیوسـتن ،بــــه
نفع عـــدهای از کارمندان سابق هیوستن ،به ترتیب به مبلـغ ـ 3200200020/ریـال و ـ 003880403/ریـال طـرح
کرده است .شرکت گاز در تأیید ادعای خود ،نسخ یادداشتها و اجراییههای صادره از دادگاه را بهعنوان مدرک این
احکام تسلیم نموده است.
 .717دیوان این دو ادعای متقابل را به لحا فقد صالحیت رد میکند ،زیرا شـرکت گـاز ادعاهـا را از طـرف
اشخاص ثالثی طرح میکند که طبق بیانیه حل و فصل دعاوی مشمول تعریف «ایران» نمیشوند.
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دو) کاالهای تهیه شده

 .711ادعای متقابل بعدی شرکت گاز به مبلغ ـ 3000440028/ریال است که از قصور ادعایی هیوستن در پرداخت
قیمت کاالها و خدماتی که شرکت گاز به موجب قرارداد تعویض خط لوله گازرسـانی تهـران ارائـه کـرده ،ناشـی
میشود .این اقالم همان دیونی است که در بند  120فوق مورد اشاره واقع شدند .مدارک تسلیمی شـرکت گـاز در
تأیید ادعای خود ،عبارت است از یک یادداشت داخلی بـه تـاریخ  02مردادمـاه  33[ 3103اوت  ]3322کـه در آن
تعدادی وسایل فهرست گردیده ،ولی ارزش آنها ذکـــر نشده و یادداشت داخلـــی مـــورخ  03آبانمـاه 3103
[ 30نوامبـــر  ]3322که مبلغ ـ 3208380028/ریال بابت ارزش مواد عایقکاری ( )coating materialsنشـان
میدهد که حسب اظهار برای هیوستن تهیه شده و دو یادداشت به تاریخهای  12مهـر و  30آبـانمـاه 00[ 3103
اکتبر و ششم نوامبر  ]3322بهعنوان مدرک هزینه خدمات رادیوگرافی به مبلغ ـ 300420222/ریال که حسب ادعـا
از ژوییه تا اکتبر  3322برای هیوستن انجام شده است.
 .710هیوستن هیچ مسئولیتی بابت این ادعاها نمیپذیرد و اظهار میدارد که مبنای ادعاهای متقابـل روشـن
نیست و تا حدودی که مبتنی بر مطالبه هزینه تکمیل کار توسط شرکت گاز است ،مدرکی وجود نـدارد کـه نشـان
دهد هیوستن باید طبق قرارداد تعویض خط لوله گازرسانی تهران اینگونه هزینهها را متحمل میشد.
 .714ماده 0ـ 32شرایط ویژه مقرر میدارد که پیمانکار باید کلیه مصالح را غیر از آنچه کـه در اسـناد قـرارداد
بهعنوان مصالح تحویلی شرکت [گاز] تعیین شده است ،تهیه کند .ماده  02شرایط ویژه هیوستن را ملزم مـیکنـد
کلیه خدمات و وسایل رادیوگرافی را تأمین نماید و بنابراین ،قرینهای است بر اینکه اینگونه امـور طبـق قـرارداد
تعویض خط لوله گازرسانی تهران جزء مسئولیت هیوستن بوده است .هیوستن وصول این کاالها و خدمات را انکار
نمیکند و بدین ترتیب ،در درجه اول متعهد به پرداخت بهای آنها میباشد .بنابراین ،دیوان باید تعیین کند که آیا
مکاتبات داخلی تسلیمی شرکت گاز ،مدرک کافی برای ادعای متقابل هست یا خیر.
 .711دیوان بر این نظر است که اسناد مربوط به تهیه مصالح صرفاً برآوردهایی است کـه طبـق قیمـتهـای
رایج بازار محاسبه شده و مدرک کافی برای ادعا محسوب نمیشود .در مورد اسناد مربوط به خدمات رادیـوگرافی،
دیوان معتقد است که در مجموع ،این اسناد و مدارک کافی برای نشان دادن مبلغ ادعا است و در همان زمان تهیه
شده و بنابراین ،دیوان مبلغ ـ 300420222/ریال معادل  030302/40دالر امریکا به نفع شـرکت گـاز حکـم صـادر
میکند.
سه) ضمانتنامه بانکی شماره 3/011

 .713شرکت گاز با استناد به اینکه هیوستن «تعهدات قراردادی خود را به نحو رضایتبخش» انجام نداده است،
ادعای متقابلی به مبلغ ـ 8002220222/ریال بابت ضمانتنامه شماره  3/010مفتوح توسط هیوستن بـرای تضـمین
حسن انجام کار خود ،طرح کرده است .شرکت گاز در تأیید این ادعای متقابـل ،مـدرکی از بانـک تجـارت (بانـک
ایرانیان سابق) ارائه داده است که نشان میدهد ضمانتنامه به نحو صحیح به درخواست شرکت گاز تمدید شـده و
بانک تجارت هنوز مسئول پرداخت وجه آن است.
 .771دیوان مالحظه میکند که همانند ادعای متقابل مطروح توسط شرکت نفت در رابطه با قرارداد اصفهان
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ـ ری ،این ادعای متقابل هم از طرف بانک تجارت و هم از طرف شرکت گاز طرح شده است .این مبنـای ادعـای
متقابل با نص گواهی پایان کار صادره توسط مهندس ناظر شرکت گاز که مـیگویـد« :ابطـال ضـمانتنامه حسـن
انجام کار شماره  3/010مربوط به این قرارداد ...بالمانع است» ،تناقض دارد .با توجه بـه ایـن عبـارت و نیـز رأی
دیوان مبنی بر اینکه هیوستن تعهدات خود را طبق قرارداد تعویض خط لوله گازرسانی تهران نقض نکرده ،مطالبه
وجه ضمانتنامه جایز نیست و دیوان بدون لزوم بررسی مسـأله صـالحیت خـود ،ادعـای متقابـل را در ماهیـت رد
میکند.
چهار) خسارت تأخیر

 .773ادعای متقابل چهارم شرکت گاز به مبلغ ـ 40022202220222/ریال بابت خساراتی است کـه حسـب ادعـا
شرکت گاز و ایران در نتیجه تأخیر ادعایی هیوستن در اجرای قرارداد تعویض خط لوله گازرسانی تهـران متحمـل
شدهاند .شرکت گاز اظهار میدارد که در نوامبر  3323کارمندان خارجی هیوستن «بدون اطالع شرکت گاز ،ایـران
را ترک کردند و در نتیجه عمالً موجب تعطیل عملیات طرح شدند» .شرکت گاز ادعا میکند که طرح بدین سـبب
به مدت پنج تا شش ماه به تأخیر افتاد تا اینکه هیوستن در فوریه  3322کار را زیر نظر جمشید ناتـان بـهعنـوان
مدیر محلی خود ازسرگرفت و شرکت گاز به منظور تأمین نیازهای مشتریانش مجبور شد معادل  82درصد ظرفیت
خط لوله ،نفت گاز به بهای لیتری  00ریال خریداری کند و طی مدت پنج ماه ،هـر روز مبلـغ  122میلیـون ریـال
بپردازد.
 .770هیوستن تقاضا دارد این ادعای متقابل به لحا فقد دلیل رد شود و اضافه میکند که مـاده  82شـرایط
عمومی قرارداد تعویض خط لوله گازرسانی تهران (فورسماژور) وی را از مسئولیت هر تأخیر ناشی از انقالب معاف
میسازد و در هر حال ،این ادعا بابت خسارت تبعی است که طبق ماده 4ـ 4شرایط ویژه صراحتاً بـه شـرح زیـر از
وی سلب مسئولیت میکند:
«پیمانکار مسئول هیچگونه زیان غیرمستقیم ویا تبعی نخواهد بود.
 .771دیوان این ادعای متقابل را رد میکند .هیوستن مسئول خسارت ناشی از شرایط فورسمـاژور حـاکم در
زمان انقالب و تصرف سفارت ایاالت متحده در نوامبر  3323نیست .در متن گواهیهای پایان کـار تصـریح شـده
است که کار به «دالیل موجه» به تأخیر افتاده و این عبارت در حکم اقرار شرکت گاز است بر اینکه تأخیر معلول
تخلف هیوستن نبوده است .بهعالوه ،حتی اگر طرح دچار تأخیر نیز شده باشد،که شرکت گاز چنین مطلبی را اثبات
نکرده ،هیوستن طبق ماده 4ـ 4شرایط ویژه از مسئولیت چنین زیانهایی صراحتاً معاف شده است.
پنچ) استرداد پرداختهای علیالحساب

 .777شرکت گاز بازپرداخت مبلغ ـ 32002220222/ریالی را که حسب ادعا به صورت علیالحساب بـه هیوسـتن
پرداخته است ،مطالبه میکند .شرکت گاز در تأیید این ادعا ،مکاتبات داخلی مبنـی بـر اجـازه پرداخـت سـه فقـره
(مساعده) جداگانه جمعاً به مبلغ ـ 3002220222/ریال در ماههای مارس ،ژوییه و دسـامبر  3322و نامـه مـورخ 00
دیماه  30[ 3103ژانویه  ]3323هیوستن مبنی بر اعالم وصول مساعدههایی جمعاً به مبلغ ـ 3002220222/ریال و
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یادداشت داخلی مورخ  38بهمنماه [ 3103پنجم فوریه  ]3323دایر بر توصیه پرداخت مبلغ ـ 3202220222/ریـال
دیگر و یک دستور دستنوشته به تاریخ اول اسفندماه  02[ 3103فوریه  ]3323مبنی بر اجـازه پرداخـت آن مبلـغ
منهای  0/0درصد مالیات را تسلیم کرده است .هیوستن اظهار میدارد که تعهدات قراردادی خود را در برابر شرکت
گاز انجام داده و بنابراین ،شرکت گاز مستحق پس گرفتن وجهی نیست .هیوستن همچنین اظهار میدارد که قبالً
مبلغ ـ 4202220222/ریال از رقم ناخالص مساعدههای تأدیه شده در سال  3323را در قبال مطالبات خـود بابـت
افزایش هزینههای ناشی از تأخیر پایاپای کرده است (رجوع شود به :بند  408فوق).
 .771دیوان مالحظه میکند که پرداخت دو رقم مساعده ـ 0202220222/ریال و ـ 3002220222/ریالی که در
مارس و ژوییه  3322تأدیه آنها به هیوستن تصویب شده بود ،قبل از صدور گواهی پرداخـت شـماره  33صـورت
گرفت که حاکی از «کل مبالغ پرداختی تا این تاریخ» به مبلغ ـ 82003430082/ریال و «پرداختهـای قبلـی» بـه
مبلغ ـ 812،032،432/ریال است .شرکت گاز مدرکی حاکی از اینکه این مساعدهها در مجمـوع مبـالغ منـدرج در
گواهی پرداخت شماره  33منظور نشده بوده ،ارائه نکرده است .از آنجا که دیوان نظر داده است که هیوستن حـق
داشته کل مبلغ مندرج در گواهی پرداخت شماره  33را دریافت کند ،ادعاهای مربوط بـه ـ 8002220222/ریـال در
ماهیت رد می شوند .همانطور که در بند  444فوق متذکر گردید ،هیوستن تصدیق کرده است که دو فقره پرداخت
جمعاً به مبلغ ـ 4202220222/ریال در اوایل سال  3323دریافت نموده است .چنین به نظر میرسد که یـک فقـره
پرداخت به مبلغ ـ 1202220222/ریال بابت بقیه افزایش تأیید شده طبق گواهی پرداخت شماره  33بوده و در رقـم
(کل مبالغ پرداختی تا این تاریخ) منعکس شده بوده است .هیوستن قبالً این مبلغ را در برابر مطالبـات خـود بابـت
افزایش هزینههای ناشی از تأخیر ،پایاپای کرده است .با توجه به رأی دیوان در ماهیت ادعای هیوستن (رجوع شود
به :بند  403فوق) این قسمت از ادعا نیز رد میشود .در نتیجه ،مسألهای که باقی مـیمانـد مبلـغ ـ3202220222/
ریال آخرین پرداخت است که در فوریه  3323تصویب شده بود .این مبلغ نمیتواند بقیه افزایش مندرج در گـواهی
پرداخت شماره  33باشد ،زیرا در خود گواهی ذکر شده است که «مبلغ ـ 3202220222/ریـال بـهعنـوان مسـاعده
تأدیه شده که باید از پرداخت فعلی کسر گردد» .معذلک چون شرکت گاز اظهار داشته است که این مبلـغ در مـاه
فوریه  3323یا بعد از آن پرداخت شد ،روشن است که هیچ ادعایی برای بازپرداخت آن نمیتوانسته در  03دیمـاه
33[ 3103ژانویه  ]3323پابرجا بوده باشد و بنابراین ،این قسمت آخر از ادعای متقابل شرکت گـاز بـه لحـا فقـد
صالحیت رد میشود.
شش) حقوق بیمه اجتماعی

 .770شرکت گاز ادعای متقابل به مبلغ ـ 0000280422/ریال بابت حقوق بیمه اجتماعی تأدیه نشده طـرح کـرده
است .شرکت گاز یک الیحه تکمیلی جداگانه درباره محاسبه ادعای دیون بیمه اجتماعی تسلیم کرده اسـت ،ولـی
در این مورد نیز همانند ادعاهای متقابل حقوق بیمه اجتماعی مطروح توسط شرکت نفت در ارتباط با قراردادهـای
اصفهان ـ ری و گچساران ،تنها مدارکی که شرکت گاز در تأیید محاسـباتش تسـلیم نمـوده ،دو نامـه از سـازمان
تأمین اجتماعی به ترتیب به تاریخ پنجم و  32بهمنماه  00[ 3182ژانویه و هفتم فوریه  ]3320اسـت .در نتیجـه،
این ادعای متقابل نیز به دالیل ابرازی در مورد قرارداد اصفهان ـ ری در بند  330فوق ،رد میشود.
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هفت) عدم اعاده لوله

 .774شرکت گاز ادعا میکند که هیوستن با عدم تحویل لولههای  12اینچی موجود که بهعنوان قسمتی از کـار
طرح برداشته بود و به همین نحو ،با عدم استرداد لولههای  38اینچی که تا راه افتـادن مجـدد خـط لولـه اصـلی
موقتاً آن را مورد استفاده قرار داده بود ،قرارداد را نقض کرده است .مواد 0ـ4ـ 3و 31ـ0ـ 3قرارداد در مـورد حـدود
کارها ،هیوستن را ملزم میکرد که لولههای مزبور را برای تعیین تکلیف آنها توسط شرکت گاز به انبـار لولـه آن
شرکت پس بفرستد .شرکت گاز مدرکی در مورد این قصور ادعایی تسلیم نکرده و در نتیجه ،این ادعای متقابل به
لحا فقد دلیل رد میشود.
هشت) حق بیمه الزمالتأدیه به شرکت سهامی بیمه ایران

 .771آخرین ادعای متقابل شرکت گاز به مبلغ ـ 401820222/ریال بابت حقوق بیمهای است که حسـب ادعـا در
مورد بیمهنامه شماره  02/30002/03تأدیه نشده است .مدرک ایـن ادعـا ،نامـه مـورخ  02شـهریورماه 32[ 3183
سپتامبر  ]3320شرکت بیمه است .این ادعای متقابل به لحا فقد صالحیت رد میشود ،زیرا شرکت گاز ادعا را از
طرف شرکت بیمه طرح میکند که طرف این دادرسی نیست.
نه) دیون مالیاتی

 .773همانطور که در بند  334فوق بحث شد ،شرکت گاز و شرکت نفت ادعاهای خود درباره مالیات بر درآمـد
تأدیه نشده را توأماً طرح کردهاند و بنابراین ،ادعای متقابل حاضر نیز به دالیل مندرج در بند  334فوق رد میشود.
و) خالصه

 .711بدین ترتیب ،دیوان نظر داده است که هیوستن حق دارد بابت قرارداد تعویض خط لولـه گازرسـانی تهـران
مبالغ زیر را دریافت کند:
یک) مبلغ  108230202/22دالر امریکا بابت کارهای انجام شده طبق دستورهای تغییر کار و ادعاهای متفرقه،
به عالوه
دو) مبلغ  302240212/21دالر امریکا بابت بقیه قیمت قرارداد و استرداد کسورات.
 .713دیوان همچنین نظر داد که شرکت گاز حق دارد مبلغ ـ 004230222/ریال بابت خدمات رادیوگرافی کـه
به هیوستن ارائه داده دریافت کند که طبق نرخ مورد توافق در قرارداد ،به  030302/40دالر امریکا بالغ میشود.
ج) ادعای سلب مالکیت
 .3شرح وقایع و اظهارات

 .710آخرین ادعای هیوستن که خواسته آن بدواً ـ 200320202/دالر امریکا بود ،بابت سـلب مالکیـت ادعـایی از
ماشینآالت و اموال هیوستن توسط ایران ،طرح شده است .خواسته این ادعا بعـداً بـه ـ 204220302/دالر امریکـا
افزایش یافت ،به عالوه یک قلم هزینه باربری که در جلسه استماع به ـ 330222/دالر امریکا محدود شد و بدین
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ترتیب ،جمع کل خواسته ـ 204320302/دالر امریکا است.
 .711هیوستن اظهار میدارد که برای ایفای تعهداتش طبق قراردادهای مختلف ،مقادیر قابل توجهی وسـایل
و مصالح تخصصی ساختمانی به ایران وارد یا به طرق دیگری تهیه نمود .در اوایل سال  3323اغلب وسـایلی کـه
در قراردادهای اصفهان ـ ری گچساران و رامین مورد استفاده بودند ،در انبار اصلی ماشینآالت هیوسـتن در اهـواز
انبار شده بود .وسایلی که هنوز در قرارداد تعویض خط لولـه گازرسـانی تهـران بـه کـار مـیرفـت ،در تأسیسـات
جداگانهای در علیآباد قرار داشت.
 .717در هر چهار قرارداد قید شده است که عنوان مالکیت وسایل وارداتی به ایران به منظور اجرای کـار بـه
مجرد تحویل در محل ،برحسب مورد به شرکت نفـت یـا شـرکت گـاز منتقـل مـیشـود و ایـن عنـوان مالکیـت
علیاالصول بعد از تکمیل طرح و طبق شرایطی کـه در هـر قـرارداد متفـاوت بـود ،مجـدداً بـه هیوسـتن منتقـل
میگشت .هیچیک از طرفین ادعا نکرده است که این شرط اثری بر مالکیت نهـایی هیوسـتن نسـبت بـه وسـایل
وارداتی داشته ،یا چنین نظری در کار بوده و برای دیوان محرز است که هیوستن از لحا ادعـای حاضـر کماکـان
مالک این وسایل است .به همین ترتیب ،برای دیوان روشن است که ماده 0ـ 38شرایط عمومی قرارداد گچساران،
هیوستن را ملزم میکرد اقدام به خارج کردن این وسایل یا فروش آنها با پرداخت عوارض گمرکی ،قبل از انتقال
مالکیت کند.
 .711هیوستن اظهار میدارد که در ماه مه  3323افراد مسلح و اعضای کمیته انقالب اهواز کنترل تأسیسـات
وی را در اهواز به دست گرفتند و وسایل مزبور را ظاهراً به موجب سندی به امضای فرماندار اهواز مبنی بر اجـازه
ضبط وسایل هیوستن «برای کارهای عمرانی» منطقه توقیف کردند .این سند بهعنوان مـدرک در دیـوان موجـود
نیست .هیوستن این حوادث را طی مکاتبات انجام شده بین  00تیر تا دهم آذرماه  31[ 3102ژوییه و اول دسـامبر
 ]3323به اطالع شرکت گاز رسانید .ولی هیوستن فوراً در آن زمان به این اقدامات اعتراضـی نکـرد ،حـال آنکـه
طبق شهادتنامه معارض آقای جی دبلیو .گالی ،مدیر وقت ماشینآالت هیوستن ،آقای تینکـر ،سرپرسـت خـارجی
16
وسایل در محل ،تقریباً مدت پنج روز ضمن این حوادث در منزل خود بازداشت بود.
 .710گرچه دسترسی به محوطه کامالً در کنترل مأموران کمیته بوده ،بـا ایـن حـال ،هیوسـتن مـیتوانسـت
وسایلی را که مورد نیاز کمیته نبود ،از اهواز خارج کند .هیوستن شروع به خارج کردن هرچـه بـیشتـر از و سـایل
نمود و اقالمی را برای استفاده در قرارداد تعویض خط لوله گازرسانی تهران به تأسیسات علیآبـاد منتقـل و سـپس
برای حمل به یکی از بنادر فرستاد .هیوستن اظهار میدارد که بدین ترتیب توانسـت تقریبـاً نیمـی از وسـایل را از
ایران خارج کند ،ولی بعد از نوامبر  3323کمیته انقالب اهواز نیز مثل کمیته علیآباد اجازه نـداد وسـایل دیگـری
برای حمل به خارج از اهواز منتقل شود .نمایندگان هیوستن به درخواست اجازه صدور وسایل از شرکت نفت ادامه
دادند ،ولی حسب ادعا پاسخی دریافت نکردند.
 .714هیوستن اظهار میدارد که در نتیجه این حوادث ،وسایل [باقیمانده] که حسب اظهار بسیاری از آن تنها
 .16هم در شهادتنامه آقای گالی و هم درشهادتنامه آقای ناصر اصفهانیان ،معاون ارشد هیوستن (رجوع شود به :بنـد  402زیـر) تـاریخ
این حوادث مارس  3323ذکر شده است.
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در ارتباط با احداث و نگهداری خط لوله قابل استفاده بود ،توسط دستگاههای دولتی ایران ضـبط و مـورد اسـتفاده
واقع شد .هیوستن اظهار میدارد که بهویژه فعالیتهای کمیتههای محلی انقـالب در اعمـال کنتـرل بـر محوطـه
انبارها و در نتیجه بر وسایل ،طبق تصمیم دیوان در حکم شماره 338ـ3ـ 1مورخ  03اسـفندماه  33[ 3180مـارس
 ]3324صادره در پرونده ویلیام ال .پریـرا اسوشـیایـتس و جمهـوری اسـالمی ایـران (کـه در 5 Iran –U.S.
 C.T.R. 198به طبع رسیده) ،اقدام دولت ایران محسوب میشود.
 .711بنابراین ،هیوستن ادعا میکند که هم طبق حقوق بینالملل و هم به موجـب عهدنامـه مـودت ،روابـط
اقتصادی و حقوقی کنسولی منعقد بین ایاالت متحده امریکا و ایران که در  04مردادماه  30[ 3114اوت  ]3300به
امضــا رس ـید و در  08خردادمــاه  38[ 3118ژوئــن  ]3302بــه اج ـرا در آم ـد234U.N.T.S.92,T.I.A.S.No.3853,8 .
( U.S.T.900عهدنامه مودت) غرامتی معادل ارزش عادله وسایل باقیمانده در ایـران ،یعنـی ـ 204320302/دالر امریکـا
قابل پرداخت است .محاسبه هیوستن در مورد ارزش وسایل ،بر ارزیابی آقای ناصر اصفهانیان ،نایب رئـیس ارشـد
هیوستن در سال  3322مبتنی است که از اسناد حسابداری داخلی و اطالعات شخصی و منتشره اسـتخراج شـده
است .در تأیید این ارزیابی ،شهادتنامههای دیگری از آقای گالی و شخصی به نام تی .دبلیو .کارپنتر ،یک ارزیـاب
و مأمور حراج مستقل ،ارائه شده است.
 .713ایران در لوایح خود انکار میکند که سلب مالکیت قابل انتساب به آن دولت است و اظهار میدارد کـه
هیچ مدرکی در اثبات ضبط ادعایی ،یا اینکه ایران ویا یکی از تقسیمات یا واحدهای تحت کنترل ایران به نحوی
از انحا از تأسیسات و موجودی انبار هیوستن استفاده کرده باشد ،ارائه نشده است.
 .701شرکت نفت و شرکت گاز نیز هر دو مسئولیت ضبط ادعایی را انکـار مـیکننـد .شـرکت نفـت اظهـار
میدارد که هرگز در وسایل متعلق به هیوستن دخل و تصرف نکرده و اسـتفادهای نیـز از هـیچیـک از آن وسـایل
ننموده است .شرکت گاز اظهار میدارد که هیچیک از وسایل هیوستن در ید وی نیست و نه شرکت گاز و نه ایران
هیچگونه دخل و تصرفی در وسایل مزبور نکردهاند و در حقیقت ،هیوستن اجازه داشت هر وسـیلهای را کـه دیگـر
برای طرح نیاز نداشت ،خارج کند .هم شرکت نفت و هم شرکت گاز نتیجه گرفتهاند که هر وسیلهای که در ایران
باقی مانده تعمداً رها شده ،زیرا ارزش آن کمتر از هزینه حمل برای صــــدور به خارج بوده اسـت .شـرکت نفـت
ادعای متقابلی نیز به مبلغ ـ 02801300442/ریال بابت حقوق گمرکی که حسب ادعا در مورد وسایل باقیمانـده در
ایران قابل پرداخت بوده ،طرح کرده است.
 .703شرکت نفت در مقام دفاع در مقابل این ادعا به شهادتنامه زاد و شهادتنامههای آقای محمود قدرتیپور،
رئیس امور ماشینآالت ساختمانی و حمل و نقل شرکت گاز «شهادتنامه قدرتیپور» و شـهادتنامه آقـای جمشـید
ناتان ،نایب رئیس ارشد هیوستن در امور مربوط به ایران درسالهای 23ـ« 3322شهادتنامه ناتان» استناد میکند.
در شهادتنامه زاد استدالل شده است که «نهایت مساعدت برای حمـل وسـایل باقیمانـده مـذکور» بـه هیوسـتن
معمول گردید .شرکت نفت در تأیید این استدالل ،نسخ نامههای خود به ادارات مختلف گمرک به تاریخهایی بین
 03آذرماه  3102و  02بهمنماه  02[ 3102دسامبر  3322و نهم فوریه  ]3322مبنی بر درخواست ترخیص برخـی
از وسایل ،همراه با «درخواست صدور و پروفورماهای صادراتی» ” ،“Refsخـود هیوسـتن بـه تـاریخ  12تیرمـاه
 03[ 3102ژوییه  ]3323و تعدادی بارنامه تسلیم کرده است .هیوستن اظهار مـیدارد کـه بارنامـههـای تسـلیمی
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شرکت نفت مربوط به اقالمی است که وی قادر بود آنها را خارج کند و اظهار میدارد کـه «هـیچیـک از اقـالم
مندرج در پیوست [ 12فهرست اموال مصادره شده خواهان] در ا سـناد صـادراتی کـه خوانـدگان ارائـه نمـودهانـد،
منعکس نیست» .در شهادتنامه زاد همچنین به تلکس داخلـی مـورخ  02مهرمـاه  33[ 3102اکتبـر  ]3323آقـای
آیکستاد ،مدیر طرح هیوستن اشاره و استناد شده است که حاوی فهرست وسایلی است که هیوسـتن مـیخواسـته
صادر کند و اقالمی که به گفته آقای ایکستاد «آن قدر فرسوده ویا اوراق شده بود که حمل آنها بیفایده بود» در
آن مشخص شده است .کلیه این اقالم در فهرست وسایل مصادره شده ادعایی تسلیمی هیوسـتن ذکـر شـدهانـد.
شرکت نفت اظهار میدارد که این تلکس نشان میدهد که هیوستن تعمداً آن اقالم را در ایران بـاقی گذاشـت تـا
متحمل هزینه باربری و حمل که بیش از ارزش آنها بوده نشود و این فرض در شهادتنامه ناتان نیـز تأییـد شـده
است.
 .700و باالخره قدرتیپور در شهادتنامه خود به ارزیابی خواهان از وسایل ایراد گرفتـه و ارزیـابی دیگـری بـه
مبلغ ـ 303220341/دالر امریکا براساس ارزش دفتری استهالکی وسایل که طبق اظهار وی ،روش درست بـرای
تعیین ارزش صحیح و واقعی آنها است ،پیشنهاد کرده است.
 .0تصمیم دیوان

 .701چون موضوع ضابطه و محاسبه غرامتی که در یک ادعای سلب مالکیت باید اعطا شود ،منوط به احراز این
واقعیت است که ضبط مستلزم پرداخت غرامتی روی داده ،دیوان ابتدا به بررسی واقعیات مورد بحث میپردازد.
الف) مصادره توسط کمیته انقالب اهواز

 .707دلیل اساسی خواهان در ادعای ضبط این است که کمیته محلی انقـالب ،کنتـرل محوطـه انبـار را در مـه
 3323به دست گرفت .همانطور که در فوق متذکر شد «سندی» که ظاهراً فرماندار اهواز امضا کرده و اجازه این
عمل را داده ،بهعنوان مدرک موجود نیست .مدرکی نیز در پرونده نیست کـه حـاکی از اعتـراض هیوسـتن در آن
زمان باشد .در عوض ،مدارک حاکی است که خواهان در واقع توانست تعداد زیادی از وسایل را بعد از آن تـاریخ از
ایران خارج کند و خود وی نیز به این امر معترف است .به همین نحو،کلیه طرفهای دعوا نیز تصدیق کردهاند که
برخی از اقالم در ایران باقی ماندهاند.
 .701دیوان براساس مدارک موجود نزد خود معتقد است که هیوستن به حکایـت مکاتبـات بعـدی خـود بـا
شرکت نفت (رجوع شود به :بند  400فوق) از دسترسی کامل به برخی از وسایل موجود در محوطـه انبـار اهـواز،
ممنوع شده بود و چنین مداخلهای ناشی از اقدامات کمیته انقالب اهواز بوده است .طبق تصمیم دیوان در پرونـده
یریرا ،ایران باید مسئول اقدامات کمیته انقالب شناخته شود؛ ولی دیوان باید نهتنها مسئولیت آن اقدامات را مـورد
بررسی قرار دهد ،بلکه باید ببیند که آیا آن اقدامات طبق حقوق بینالملل ،ضبط مستلزم پرداخت غرامت محسوب
میشود یا خیر.
 .700دیوان معتقد است که در مورد اقالم ضبط شده توسط کمیته انقالب برای استفاده ایران ،ضبطی صورت
گرفته که مستلزم پرداخت غرامت است .دیوان همچنین بر این نظر است که این ضبط همـانطـور کـه تلکـس
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مورخ  02مهرماه  33[ 3102اکتبر  ]3323آقای آیکستاد نشان میدهد ،کلیه وسایل موجود در محوطه انبار اهواز را
شامل نشده است (رجوع شود به :بند  483فوق) .بنابراین ،دیوان با دو مسأله روبهرو است :اول ،مشخص کـردن و
ارزیابی آن دسته از وسایل که به این نحو مصادره شده و دوم تعیین این مسأله که آیا حوادث بعدی که منجـر بـه
عدم صدور سایر وسایل به خارج شد نیز در حکم ضبط بوده است یا خیر.
ب) عدم صدور وسایل به خارج

 .704هیوستن ادعا میکند که بعد از نوامبر  3323کمیتههای انقالب اهواز و علیآباد هر دو مانع شدند کـه بقیـه
وسایل حمل و خارج شود .همانطور که در بند  404فوق متذکر گردید ،طبق قرارداد گچساران هیوستن ملزم بـود
برای صدور وسایل به خارج یا فروش وسایل وارداتی طبق آن قرارداد اقدام کند .حتی اگر در سایر قراردادها چنین
اقدامی صراحتاً الزامی نمیبود ،باز هم هیوستن باید اثبات کند که برای خارج کردن وسایل ،کلیه اقـدامات معقـول
را معمول داشته تا بتواند از عهده اثبات این امر بر آید که زیانهای متحمله توسط وی معلول فعل یـا تـرک فعـل
ایران بوده و ناشی از قصور خود وی نبوده است.
 .701هیوستن اظهار میدارد که وضع موجود هم در اهواز و هم در علیآباد بعد از نوامبر  3323تغییـر کـرد.
بنابراین ،برای اثبات چنین ادعایی ،هیوستن الزاماً باید مدارکی در مورد حوادثی که رخ داده و موجب چنـین تغییـر
وضعیتی شده به دیوان ارائه دهد .ولی خواهان چندان مدارک مستقیمی از تغییر اوضاع و احوال در نوامبر  3323یا
بعد از آن ارائه نشده است .هیوستن اظهار میدارد که موانعی در صدور وسـایل او ایجـاد شـد ،ولـی هـیچ مـدرک
مستقیمی در مورد کوششهای بینتیجه خود برای صدور مابقی وسایل ارائه نکرده است .گرچه آقـای اصـفهانیان
در شهادتنامه خود اظهار داشته است که هیوستن کماکان بعد از نوامبر  3323به درخواست اجـازه صـدور وسـایل
ادامه داد ،ولی کمیته اهواز این درخواستها را رد میکرد ،معهذا مدرکی حاکی از اقدام به خـارج کـردن وسـایل از
محوطه انبار اهواز که پاسداران انقالب مانع آن شده باشند یا مدرکی حاکی از مخالفت با درخواست صدور وسایل،
ارائه نکرده است .به همین نحو ،مدرکی حاکی از اینکه اجازه صدور برخی از وسایل داده شده ،ولی اجـازه صـدور
بقیه وسایل داده نشده باشد ویا حتی مدرکی حاکی از اعتراض هیوستن در آن زمان ،وجود ندارد .نامه مورخ دهـم
آذرماه  [ 3102اول دسامبر  ]3323که طی آن هیوستن به دلیل فورسماژور اجرای کار را به حالت تعلیـق درآورد،
حاکی است« :تأسیسات انبار ما در اهواز ،از جمله وسایل و قطعات یدکی و لوازم موجود در آن محـل ضـبط شـده
است»...؛ ولی هیچ مدرکی حاکی از اقدام یا حادثه خاصی که بتواند به این «ضبط» ارتباط داده شود ،غیر از ضبط
انجام شده در ماه مه  3323در پرونده وجود ندارد .در واقع ،در نامه هیوستن که یک هفته قبل از آن نوشته شده،
تصریح گردیده است که« :در اواسط ماه مه  3323مقامات دولتی اهواز به طور یکجانبه ...سلب مالکیت کردنـد...
و بدین ترتیب ،نامه مزبور تأیید میکند که هیوستن هنوز به حوادث ماه مه  3323بهعنوان منشأ دخـل و تصـرف
مورد بحث استناد میکند.
 .703هیوستن بهعنوان مدرک ،نسخهای از صورتجلسـه ششـم و هفـتم بهمـنمـاه  08[ 3102و  02ژانویـه
 ]3322را که مؤخر بر تاریخی است که هیوستن موقتاً اجرای قرارداد تعویض خط لوله گازرسانی تهران را به دلیل
فورسماژور متوقف کرد ،ارائه نموده که طی آن در ارتباط با اقالم موجود در علیآباد آمده است:
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ج.ن[ .جمشید ناتان] قبالً اجازه صدور را دریافت کرده ،ولی مسأله ،خارج کردن وسایل از علیآباد است.
در دنباله صورتجلسه آمده است :امکان استرداد وسایل هیوستن که در دست کمیته اسـت یـا اسـترداد کمـپ
اهواز ضعیف است .بنابراین ،به ج.ن (جمشید ناتان) اجازه داده شد اقالم زیر را برای فروش پیشنهاد کند ،به شـرط
آنکه هیوستن بتواند آنها را از انبار خارج نماید:
یک) اقالمی که مورد استفاده کمیته نیست،
دو) مصالح و وسایل خط لوله،
سه) قطعات یدکی موجود در انبار هیوستن.
مدرکی ارائه نشده است که نشان دهد قبالً اجازه صدور کدام اقالم داده شده بود که در واقع هیوسـتن اجـازه
بیرون بردن آنها را از علیآباد برای حمل نداشت .این صورتجلسه یقینـاً داللـت بـر آن دارد کـه اغلـب وسـایل
باقیمانده در اهواز اگر نگوییم همه آنها ،دیگر در اختیار هیوستن نبوده ،حتی اگر کمیته انقالب نیز عمالً از آنهـا
استفاده نمیکرده است .دیوان مشکل خواهان را در اثبات یک امر منفی ،یعنی عدم اعطای اجازه صدور الزم درک
میکند .اما به هر حال ،بار اثبات ضبط یا مداخله ادعایی در حقوق مالکانه برعهده هیوستن است و دیوان مـدرک
کافی در دست ندارد که بر آن اساس نظر دهد که هیوستن کلیه اقدامات الزم را برای صدور مـابقی وسـایل خـود
معمول داشته ،ولی اعمال دولت ایران مانع وی میشده ،یا اینکه هیوستن اثبات کرده باشد که اوضاع در نـوامبر
 3323به نحوی اساسی تغییر کرد ،به طوری که این تغییر ،عمل ضبط جداگانهای محسوب میشده اسـت .چـون
نظر داده شد که در ماه مه  3323تنها قسمتی از وسایل ضبط شده ،دیوان اینک باید مبادرت به تعیین و ارزیـابی
آن اقالم نماید.
ج) ارزیابی وسایل

 .741هیوستن اطالعات دقیقی راجع به اینکه کدام اقالم عمالً توسط کمیته انقالب مـورد اسـتفاده واقـع شـده
بوده ،به دست نداده است .نامههای تسلیمی هیوستن مبنی بر شکایت به شرکت گاز در مورد ضبط حادث در مـاه
مه  3323اشاره دارد به اینکه :در ژوییه « ،3323تعداد کثیری از وسایل هیوستن» و در سوم و نهم آذرمـاه 3102
[ 04و  12نوامبر « ]3323تعداد قابل توجه ولی نامعلومی از وسایل ساختمانی ما در اهواز» و «تمامی انبـار مـا در
اهواز ،از جمله برخی وسایل ضروری و اساسی» .لکن این استنباط که اغلب وسایل هیوستن اگر نه همه آنها ،به
شرح مندرج در پیوست  10سند  ( 332که بعداً هیوستن برای دومین بار آنها را فهرست و بهعنـوان پیوسـت 12
ارائه کرد) در ماه مه سال  3323ضبط شده ،یا اینکه هیوستن نمی توانسته اقالم ضبط شده را مشخص کنـد ،بـا
«درخواست های صدور و پرفرماهای صادراتی» (« )»RFEsمشروحی که هیوسـتن بعـداً در ژوییـه  3323تهیـه
کرده و نیز با این واقعیت مسلم که هیوستن توانست مقدار معتنابهی از وسایل خود را بعد از مه  3323صادر کنـد،
تناقض دارد .اقرار شده است که آقای وایت چند مرتبه در سال  3323بـه ایـران مسـافرت کـرد و سـایرکارمندان
هیوستن تا نوامبر  3323در ایران باقی ماندند .منطقی به نظر میرسد که قبل از نوامبر  3323هیوستن میتوانست
وسایلی را که کمیته انقالب عمالً ضبط کرده و مورد استفاده قرا ر میداد ،مشخص کند .در عین حال کـه دیـوان
قانع شده است که پیوست  ،10فهرست دقیقی از وسایل باقیمانده هیوستن در نوامبر  3323در ایران اسـت ،لکـن
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دیوان نمیتواند از آن سند یا هر سند دیگر موجود نزد خود تعیین کند که در واقع کمیته انقالب اهواز ،هنگامی که
در مه  3323کنترل محوطه انبار اهواز را برای اولین بار به دست گرفت ،کدامیک از اقالم را مصادره کرده بـود و
کدامیک از اقالم حداقل تا نوامبر  3323درکنترل هیوستن باقی بودند.
 .743به دالیل مشروح در بند فوق ،برای دیوان غیرممکن است که از مدارک پرونده ،وسایل موجود در اهواز
را که ضبط آنها در مه  3323احراز گردیده باشد ،مشخص کند و بنابراین ،دیوان نمیتواند بابت این اقالم حکـم
غرامتی صادر نماید .بدین لحا  ،ادعای سلب مالکیت از باقیمانده اقالم رد میشود.
چهارم) بهره و هزینهها
الف) بهره

 .740خواهان نسبت به کلیه مبالغ مورد حکم توسط دیوان ،مطابق تصمیم متخذه در حکم شماره 322ـ84ــ3
مورخ ششم تیرماه  02[ 3184ژوئن  ]3320صادره در پرونـده سـیلوانیا تکنیکـال سیسـتمز اینکوریوریتـد و دولـت
جمهوری اسالمی ایران (که در  8 Iran –U.S. C.T.R. 298به طبع رسیده) بهره مطالبه میکنـد .شـرکت
نفت و شرکت گاز نیز درخواست کردهاند که حکم بهره به نرخی که دیوان تعیین میکند داده شود .با توجه به نبود
شرط قراردادی در مورد پرداخت بهره ،دیوان مناسب میداند که طبق اصول و موازین مقرر توسط خـود در حکـم
شماره 000ـ23ـ 1مورخ دوم اردیبهشتماه  00[ 3180آوریل  ]3328در پرونده مککالو اند کامپنی اینکورپوریتد و
وزارت پست و تلگراف و تلفن ( که در  11 Iran –U.S. C.T.R. 3به طبع رسیده) ،نرخ بهـره را  32درصـد
تعیین کند .نظر به تعدد ادعاها ،دیوان مقرر میدارد که بهره قابل پرداخت به هیوستن از تاریخ اتمام یـا فسـخ هـر
قرارداد تا پایان روزی که کارگزار امانی دستور پرداخت مبلغ حکم را به بانک امین صادر میکنـد ،محاسـبه شـود؛
بدین شرح:
 .3قرارداد اصفهان ـ ری

 .741الف) بهره متعلقه به مبالغ الزمالتأدیه به هیوستن طبق قرار داد اصفهان ـ ری بابت گـواهیهـای پرداخـت
تأدیه نشده یا بعضاً تأدیه شده ،افزایش قیمت ،تعدیل نرخ تبدیل و صورتحسابهای دستور تغییر کار ،یعنـی مبلـغ
 303420232/42دالر امریکا ،از تاریخ هشتم تیرماه  03[ 3108ژوئن  ]3322که تـاریخ صـدور گـواهی پایـان کـار
شماره  3است محاسبه خواهد شد.
ب) بهره متعلقه به مبلغ ادعای استرداد کسورات ،یعنی  313،323/43دالر امریکا ،از تاریخ  31آبانمـاه 3102
[چهارم نوامبر  ]3323یعنی تاریخی که خواهان محق به پس گرفتن کسورات گردید ،محاسبه خواهد شد.
ج) بهره متعلقه به مبلغ الزمالتأدیه به شرکت نفـت بابـت ادعـای متقابـل مربـوط بـه آزمـایش ،یعنـی مبلـغ
 020123/43دالر امریکا ،از تایخ  31آذرماه [ 3102چهارم دسامبر  ]3323یعنی  12روز بعد از تاریخی که هیوستن
مبلغ صرفهجویی شده را به شرکت نفت اعالم کرد ،محاسبه خواهد شد.
د) بهره متعلقه به مبلغ الزمالتأدیه به شرکت نفت بابت ادعای متقابل مربوط به ایستگاه فشارشکن قم ،یعنـی
مبلغ  280320/22دالر امریکا ،از تاریخ  02اسفندماه  33[ 3103مارس  ]3323یعنی  12روز بعـد از تـاریخ مطالبـه
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وجه محاسبه خواهد شد.
هـ) بهره متعلقه به مبلغ الزمالتأدیه به شرکت نفت طبق قرارداد اصفهان ـ ری بابت ادعای متقابل مربوط بـه
سیستم حفاظت کاتدی ،یعنی مبلغ  3480210/34دالر امریکا ،از تاریخ دهم خردادماه  13(3103مه  )3322یعنـی
 12روز پس از تاریخ اعالم مبلغ الزمالتأدیه به هیوستن محاسبه خواهد شد.
 .0قرارداد گچساران

 .747الف) بهره متعلقه به کلیه مبالغی که طبق قرارداد گچساران بـه هیوسـتن الزمالتأدیـه اسـت از  04آذرمـاه
 30[ 3102دسامبر  ]3323یعنی تاریخ فسخ قرارداد محاسبه خواهد شد.
ب) بهره متعلقه به مبلغ الزمالتأدیه به شرکت نفت طبق قرارداد گچساران بابـت ادعـای متقابـل مربـوط بـه
پرداخت حقوق نگهبانان ،یعنی مبلغ  100328/12دالر امریکا ،از ششم اردیبهشـتمـاه  08[ 3103آوریـل ،]3322
یعنی تاریخ متحمل شدن هزینه ،محاسبه خواهد شد.
 . 1قرارداد رامین

 .741الف) بهره متعلقه به مبالغ الزمالتأدیه طبق قرارداد رامین بابت ادعاهای مربوط به دستورهای تغییـر کـار و
بازپرداخت هزینهها ،یعنی مبلغ  1330228/08دالر امریکا از هشـتم مهرمـاه  12[ 3102سـپتامبر  ]3323یعنـی از
تاریخ پایان کار محاسبه خواهد شد.
ب) بهره متعلقه به مبلغ ادعای استرداد کسورات ،یعنـی  3210444/10دالر امریکـا ،از تـاریخ  31شـهریورماه
[ 3103چهارم سپتامبر  ]3322که تاریخ صدور گواهی تحویل نهایی است ،محاسبه خواهد شد.
 .7قرارداد تعویض خط لوله گازرسانی تهران

« .740الف») بهره مبالغی که طبق قرارداد تعویض خط لوله گازرسانی تهران بابت ادعاهای مربوط به دستورهای
تغییر کار و کار اضافی الزمالتأدیه اسـت ،یعنـی مبلـغ  1802320023/22دالر امریکـا ،از تـاریخ  30مهرمـاه 3103
[هفتم اکتبر  ]3322یعنی تاریخی که پایان کارگواهی شد ،محاسبه خواهد گردید.
ب) بهره مبلغ مورد حکم بابت ادعای ا سترداد کسورات ،یعنی  302240212/21دالر امریکا ،از تاریخ  38آذرماه
[ 3103هفتم دسامبر  ]3322یعنی شصت روز بعد از پایان کار محاسبه خواهد شد.
ج) بهره مبلغ الزمالتأدیه به شرکت گاز طبق قرارداد تعویض خط لوله گازرسانی تهران ،بابت ادعـای متقابـل
مربوط به خدمات رادیوگرافی ،یعنی مبلغ  030302/40دالر امریکا ،از تاریخ  30آذرماه [ 3103ششم دسامبر ]3322
که سی روز بعد از تاریخی است که این مبلغ باید از حساب هیوستن کسر میشد محاسبه خواهد شد.
ب) نوع ارز پرداختها

 .744کلیه مبالغ مورد حکم توسط دیوان بابت قراردادهای مورد بحث که به ریال ایران ذکر شده ،قـبالً در مـتن
این حکم ،به نرخ مناسب مورد توافق به دالر امریکا تبدیل شده و نیازی به بررسی بیشتر ندارد.
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ج) هزینهها

 .741خواهان و خواندگان همچنین خواستار صدور حکمی بابت هزینه داوری هسـتند .خواهـان مـدارکی تسـلیم
کرده است حاکی از اینکه وی در ارتباط با این دادرسی ،هزینههایی (سوای حـقالوکالـه) بـه مبلـغ 3420403/22
دالر امریکا متحمل شده ،به عالوه مبلغ ـ 80222/دالر امریکا حقالوکالـه کـه مسـتقیماً در نتیجـه دو روز تعویـق
جلسه استماع متحمل شده است (رجوع شود به :بند  2فوق) .خواهان همچنین تقاضا دارد که دیوان مبلغ معقـولی
برای جبران حقالوکاله پرداختی وی تعیین کند.
 .743دیوان مبلغ ـ 480222/دالر امریکا بابت هزینههای داوری به نفع خواهان حکم میدهد.
پنجم) حکم

 .711به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حکم میدهد:
الف) خوانده ،شرکت ملی نفت ایران ملزم است مبالغ زیر را به هیوستن کانترکتینگ کامپنی بپردازد:
 .3مبلغ یک میلیون و نهصد و چهل هزار و هشتصد و هفده دالر و چهـل و هشـت سـنت (303420232/42
دالر امریکا) به عالوه بهره ساده به نرخ ده درصد در سال (براساس  180روز) از هشتم تیرمـاه  03[ 3108ژوئـن
 ]3322تا پایان روزی که کارگزار امانی دستور پرداخت مبلغ حکم را از محل حساب تضمینی به بانک امین صـادر
میکند.
 .0مبلغ یکصد و سی و یک هزار و یکصـد و هفتـاد و نـه دالر و چهـل و یـک سـنت ( 3130323/40دالر
امریکا) به عالوه بهره ساده به نرخ ده درصد در سـال (براسـاس  180روز) از  31آبـانمـاه [ 3102چهـارم نـوامبر
 ]3323تا پایان روزی که کارگزار امانی دستور پرداخت مبلغ حکم را از محل حساب تضمینی به بانک امین صـادر
میکند ،و
 .1مبلغ چهار میلیون و ششصد و چهل و پنج هـزار و نـهصـد و پنجـاه و چهـار دالر و سـی و هفـت سـنت
( 808400304/12دالر امریکا) به عالوه بهره ساده به نرخ ده درصد در سال (براساس  180روز) از تاریخ  04آذرماه
30[ 3102دسامبر  ]3323تا پایان روزی که کارگزار امانی دستور پرداخت مبلغ حکم را از محل حساب تضمینی به
بانک امین صادر میکند ،و
 .4مبلغ بیست و سه هزار و چهارصد (ـ )0140222/دالر امریکـا بـهعنـوان نیمـی از مبلـغ مـورد حکـم بابـت
هزینههای داوری.
کلیه ادعاهای دیگر مطروح توسط هیوستن کانترکتینگ کامپنی علیه شرکت ملی نفت ایران مـردود شـناخته
میشوند.
ب) خوانده ،شرکت ملی گاز ایران ملزم است مبالغ زیر را به هیوستن کانترکتینگ کامپنی بپردازد:
 .3مبلغ سیصد و نود و نه هزار و هفتصد و هشتاد و شش دالر و پنجـاه و شـش سـنت ( 1330228/08دالر
امریکا) به عالوه بهره ساده به نرخ ده درصد در سال (براساس  180روز) از تاریخ هشتم مهرماه 12[ 3102سپتامبر
 ]3323تا پایان روزی که کارگزار امانی دستور پرداخت مبلغ حکم را از محل حساب تضمینی به بانک امین صـادر
میکند ،و
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 .0مبلغ یکصد و هشتاد و سه هزار و چهارصد و چهل و چهار دالر و سـی و پـنج سـنت ( 3210444/10دالر
امریکا) به عالوه بهره ساده به نرخ ده درصد در سال (براساس  180روز) از تـاریخ  31شـهریورماه [ 3103چهـارم
سپتامبر  ]3322تا پایان روزی که کارگزار امانی دستور پرداخت مبلغ حکم را از محل حسـاب تضـمینی بـه بانـک
امین صادر میکند ،و
 .1مبلغ سه میلیون و ششصد و هفتاد و یک هزار و بیست و هفت دالر و هفت سـنت ( 108230202/22دالر
امریکا) به عالوه بهره ساده به نرخ ده درصد در سال (براساس  180روز) از تاریخ  30مهرمـاه [3103هفـتم اکتبـر
 ]3322تا پایان روزی که کارگزار امانی دستور پرداخت مبلغ حکم را از محل حساب تضمینی به بانک امین صادر
میکند ،و
 .4مبلغ یک میلیون و هفتاد و چهار هزار و هشتصد و سی و هشت دالر و سـه سـنت ( 302240212/21دالر
امریکا) به عالوه بهره ساده به نرخ ده درصد در سال (براساس 180روز) از تاریخ  38آذرماه [ 3103هفتم دسـامبر
 ]3322تا پایان روزی که کارگزا امانی دستور پرداخت مبلغ حکم را از محل حساب تضمینی به بانک امین صادر
میکند ،و
 .0مبلغ بیست و سه هزار و چهارصد (ــ )010422/دالر امریکـا بـهعنـوان نیمـی از مبلـغ مـورد حکـم بابـت
هزینههای داوری.
کلیه ادعاهای دیگر مطروح توسط هیوستن کانترکتینگ کامپنی علیه شرکت ملی گـاز ایـران مـردود شـناخته
میشوند.
ج) خوانده متقابل ،هیوستن کانترکتینگ کامپنی ملزم است مبالغ زیر را به شرکت ملی نفت ایران بپردازد:
مبلغ بیست هزار و سیصد و نه دالر و چهل و نه سنت ( 020123/43دالر امریکا) به عالوه بهره ساده به نرخ
ده درصد در سال (براساس 180روز) از تاریخ  31آذرماه [ 3102چهارم دسامبر  ]3323تا پایان روزی که کـارگزار
امانی دستور پرداخت وجه به هیوستن کانترکتینگ کامپنی را از محـل حسـاب تضـمینی بـه بانـک امـین صـادر
میکند ،و
مبلغ هشتاد و شش هزار و یکصد و هشتاد و دو دالر و هفتاد و هفـت سـنت ( 280320/22دالر امریکـا) بـه
عالوه بهره ساده به نرخ ده درصد در سال (براساس 180روز) از تاریخ  02اسفندماه  33[ 3103مـارس  ]3323تـا
پایان روزی که کارگزار امانی دستور پرداخت وجه به هیوستن کانترکتینگ کامپنی را از محل حساب تضـمینی بـه
بانک امین صادر میکند.
 .1مبلغ یکصد و چهل و شش هزار و هفتصد و سی و پنج دالر و چهارده سنت ( 3480210/34دالر امریکا)
به عالوه بهره ساده به نرخ ده درصد در سال (براساس  180روز) از تاریخ دهم خردادماه  13[ 3103مه  ]3322تا
پایان روزی که کارگزار امانی دستور پرداخت وجه به هیوستن کانترکتینگ کامپنی را از محل حساب تضمینی بـه
بانک امین صادر میکند ،و
 .4مبلغ سی و پنج هزار و یکصد و شش دالر و سی و هشت سنت ( 100328/12دالر امریکا) به عالوه بهره
ساده به نرخ ده درصد در سال (براساس  180روز) از تاریخ ششم اردیبهشتماه  08[ 3103آوریل  ]3322تا پایان
روزی که کارگزار امانی دستور پرداخت وجه به هیوستن کانترکتینگ کامپنی را از محل حساب تضمینی به بانـک
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امین صادر میکند.
کلیه ادعاهای متقابل دیگر شرکت ملی نفت ایران مردود شناخته میشود.
د) خوانده متقابل ،هیوستن کانترکتینگ کامپنی ملزم است مبلغ بیست و یک هزار و نهصـد و پنجـاه و هفـت
دالر و چهل و پنج سنت ( 030302/40دالر امریکا) به عالوه بهره ساده به نرخ ده درصد در سـال (براسـاس 180
روز) از تاریخ  30آذرماه [ 3103ششم دسامبر  ]3322تا پایان روزی که کارگزار امـانی دسـتور پرداخـت وجـه بـه
هیوستن کانترکتینگ کامپنی را از محل حساب تضمینی به بانک امین صادر میکند ،به شرکت ملـی گـاز ایـران
بپردازد.
کلیه ادعاهای متقابل دیگر شرکت ملی گاز ایران مردود شمرده میشوند.
هـ) از کارگزار امانی در خواست میشود مبالغ الزمالتأدیه به موجب این حکم را محاسبه کرده ،به بانک امـین
دستور دهد که پس از تهاتر مبالغ الزمالتأدیه به شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملـی گـاز ایـران ،خـالص مبلـغ
الزمالتأدیه به هیوستن کانترکتینگ کامپنی را از محل حساب تضمینی بپردازد.
و) کلیه تعهدات فوقالذکر خواندگان با پرداخت از محل حساب تضمینی مفتوح به موجب بند  2بیانیـه مـورخ
 03دیماه  33[ 3103ژانویه  ]3323دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر به هیوستن کانترکتینگ کامپنی
ایفا خواهد شد.
ز) ادعای مطروح توسط هیوستن کانترکتینگ کامپنی علیه جمهوری اسالمی ایران رد میشود.
ح) بدین وسیله خواهان ،هیوستن کانترکتینـگ کـامپنی از کلیـه تعهـدات موجـود یـا احتمـالی ناشـی از هـر
ضمانتنامه ،اعتبار اسنادی یا سایر اسناد مشابه ارائه شده توسط وی برای تضـمین حسـن انجـام کـار مربـوط بـه
قراردادهایی که موضوع این حکم را تشکیل میدهند ،بریالذمه شناخته میشود.
ط) حکم حاضر به منظور ابالغ به کارگزار امانی ،به ریاست دیوان تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  13تیرماه  3104برابر با  00ژوییه 3311
میشل ویرالی ـ رئیس شعبه سه
به نام خدا
پرویز انصاری
موافق در یک بخش و مخالف در بخش دیگر
(رجوع شود به نظر جداگانه)

چارلز ان .براوئر
نظر موافق و مخالف

پرونده شماره  525ـ شعبه دو
حکم شماره 851ـ525ـ2
خواهان :جرج دبلیو دراکر ،جونیور
خواندگان :شرکت معامالت خارجی ،شرکت بیمه ایران ،سازمان غله ،شکر و چای کشور
تاریخ3104/7/03 :
حکم
اول) مقدمه

 .3خواهان پنج ادعا بر اساس معامالت مختلف بین خواندگان و ساوث گالف تریدینگ کامپنی («سـاوث گـالف»)
که شرکتی است تشکیل یافته در دوبی و برحسب ادعا ،خواهان سهامدار عمده آن اسـت ،علیـه خوانـدگان اقامـه
کرده است .ادعاها مربوط به پول اجناسی است که حسب ادعا خواندگان به ساوث گالف سفارش داده ،ولی بهـای
آنها را نپرداخته اند و همچنین مربوط است به وجـوهی کـه برحسـب ادعـا ،بـدهکاری خوانـدگان را بـه موجـب
بیمهنامهای تشکیل میدهد .ادعاها در زمانهایی گوناگون ،بین سالهای  3324و  3323به وجود آمدنـد .شـرکت
معامالت خارجی نیز ادعای متقابلی طرح کرده است.
 .0هیات عمومی دیوان در قرار اعدادی شماره 303ـ 4مورخ  34آبانماه [ 3183پنجم نوامبر ]3320خود ،مقرر
داشت که دو فقره از این پنج ادعا تا حدی که مبتنی بر قرارداد بوده ،از حیطه صالحیت دیوان خارج است .اینکـه
آیا آن دو ادعا بر قرارداد مبتنی است یا خیر و اگر هست تا چه میزان ،مسائلی بود که بـه تصـمیم ایـن شـعبه بـه
جریان رسیدگیهای موکول گردید؛ ولی با توجه به تصمیمی که دیوان در زیر راجـع بـه میـزان نفـع خواهـان در
ساوث گالف از نظر کنترل اتخاذ کرده است ،تصمیم درباره این مسائل ضرورت ندارد.
 .1پیدا است که ساوث گالف هیچگاه تبعه ایاالت متحده نبوده است و بنابراین نمیتواند طبـق بیانیـه حـل و
فصل دعاوی در این دیوان دعوایی اقامه کند؛ ولی خواهان به گونه رضایتبخشی برای دیوان ثابت کرده است کـه
از آغاز تولد ،تبعه ایاالت متحده بوده است .بنـابراین ،دیـوان نسـبت بـه ادعـای غیرمسـتقیم وی صـالحیت دارد،
مشروط بر آن که ادعای مزبور حائز شرایط بیانیه ،از جمله شرایط مندرج در بند  0ماده هفت آن باشد .برطبق ایـن
شرایط ،خواهان باید ثابت کند که ادعاها از تاریخ بروز تا  03دیماه  33[ 3103ژانویه  ]3323یعنـی تـاریخ اعتبـار
بیانیه ،بهطور مستمر متعلق به اتباع ایاالت متحده بودهاند .به عبارت دقیـقتـر ،خواهـان بایـد ثبـات کنـد کـه یـا
بهتنهایی ویا همراه با سایر اتباع امریکایی ،در مجمـوع ،از اواسـط سـال  3324تـا  03دیمـاه  33[ 3103ژانویـه
 ]3323در ساوث گالف به اندازه کافی سهام سرمایه یا عالیق مالکانه دیگری داشته است.
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دوم) ادعاها و مدارک

 .7برای توصیف مدارکی که دیوان باید بر اساس آن ها درباره این موضوع تصمیم گیرد ،الزم است توالی تسـلیم
لوایح در پرونده راجع به مالکیت و کنترل خواهان نسبت به ساوث گالف شرح داده شود.
 .1نخستین بار در تاریخ  00تیرماه  31[ 3180ژوییه  ]3321دیوان از خواهان تلسکی دریافت کـرد حـاکی از
اینکه برحسب آگاهی خواهان ،اشخاص غیرمجازی بر آن شدهاند که به ادعـای وی لطمـه زننـد و او بـه چنـین
اشخاصی چنین اجازه نداده است که از سوی وی اقدامی کننـد .انـدکی بعـد ،در  34مردادمـاه [ 3180پـنجم اوت
 ]3321دیوان نامهای با سربرگ ساوث گالف به امضای شخصی به نام آقای میر دریافت نمود .در آن نامه نامبرده
درخواست کرده بود که ادعای شماره  0را به این دلیل که قبالً دعوایی براساس همان ادعا در ایـران اقامـه شـده،
مسترد نماید .همراه نامه مزبور تصمیمنامهای به امضای ساوث گالف بود که به آقای میر اجازه میداد کـه ادعـا را
مسترد کند .در این تصمینامه ذکر شده است که تصمیم مزبور در تاریخ  38تیرماه [ 3180هفـتم ژوییـه  ]3321در
«مجمع عمومی» ساوث گالف در لندن اتخاذ شده است .در آن نامه همچنین ذکر شده است که «استرداد ادعـای
شماره  0نمی تواند و نباید به هیچ عنوان ،نسبت به تمام یا بخشی از دیگر ادعاهای آقای جرج دبلیو دراکر ،جونیور
(یکی از شرکای شرکت) که در دیوان داوری دعاوی ایران ـ امریکا مطرح گردیده است ،مؤثر واقع شود.»...
 .0دیوان در دستور مورخ  38شهریورماه [ 3180هشتم سپتامبر  ]3321خود ضمن اشاره بـه اسـترداد ادعـای
شماره  ،0به طرفین اطالع داد که «چون ساوث گالف خواهان این پرونده نیست ،لذا دیوان نمیتواند پیشـنهاد آن
شرکت را دایر بر استرداد ادعا مورد بررسی قرار دهد».
 .4در  00مهر  34[ 3180اکتبر  ]3321خواهان نامه ای تسلیم و طی آن انکار کرد که ساوث گالف تصـمیمی
مبنی بر اجازه استرداد ادعای شماره  0گرفته باشد و اظهار داشت که موضـوع مالکیـت سـهام وی «بـهآسـانی در
جریان رسیدگی قضایی قابل اثبات است» .خواهان شرحی از شخصی به نام آقای اماناله ریگی ضمیمه نامه خود
کرده بود ،بدین مضمون که الف) خواهان مالک  82درصد و دکتر علیرضا صـاحب مالـک  12درصـد و خـود وی
(یعنی آقای ریگی) مالک  32درصد سهام ساوث گالف است ،ب) از دهم دیماه  13[ 3183دسامبر  ]3320مجمع
عمومی شرکت تشکیل جلسه نداده ،ج) امضای رئیس شرکت ساوث گالف بر روی تصمیمنامه منضم به نامه آقای
میر برای وی ناشناخته است ،و د) ساوث گالف نمیخواسته هیچ قسمت از ادعاهای خود را مسترد دارد .نسـخهای
از صورتجلسه مورخ هشتم مهرماه  12[ 3180سپتامبر  ]3321که در ویرجینابیچ واقـع در ایالـت ویرجینیـا برگـزار
شده به پیوست نامه خواهان بود .در صورتجلسه قید شده است که دکتر صـاحب از عضـویت هیـأت مـدیره خلـع
گردیده و هیأ ت مدیره جدیدی متشکل از خواهان و آقای ریگی ،تعیین شده است .این صورتجلسه توسط خواهان
و آقای ریگی امضا شده است.
 .1در چهارم آبانماه  08[ 3180اکتبر  ]3321دیوان برنامهای برای تسلیم لوایح و مدارک تعیین و از خواهـان
درخواست کرد که اسناد مؤید مالکیت ادعا و کنترل بر ساوث گالف و تابعیت خود را جزء مدارک ارائه دهد.
 .3در  08آبانماه  32[ 3180نوامبر  ]3321نامه ای از دفتر وکالتی در لندن به دیوان واصل گردیـد کـه در آن
قید شده است که دفتر مزبور وکالت آقای صاحب را که «همیشه» سهامدار عمده ساوث گالف «بوده و هست» ،به
عهده دارد و آقای صاحب و ساوث گالف مایلند کلیه ادعاهایی را که خواهان اقامه کرده است مسترد کنند .مدارک
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زیر پیوست نامه مزبور بود:
فتوکپی فرمان مورخ  02فروردینماه  32[ 3101آوریل  ]3324حاکم دوبی که به آقایان صاحب و ریگی اجازه
داده است یک شرکت تجاری و حمل و نقل «بین خود یا با هر شخص دیگری به میل خود» تشکیل دهند و یک
فرم مربوط به ثبت تجاری مورخ  03فروردینماه  32[ 3101آوریل  ]3324در دوبی کـه آقایـان صـاحب و ریگـی
تکمیل کردهاند و در آن قید شده است که آقای صاحب مالک  32درصد سـهام و آقـای ریگـی مالـک  32درصـد
سهام است و باالخره پروانه تجارتی ساوث گالف.
 .31در  02فروردینماه  38[ 3181آوریل  ]3324خواهان مدارک تابعیت امریکایی خـود و نسـخه دیگـری از
اظهارات آقای ریگی را که در  00مهرماه  34[ 3180اکتبر  ]3321به ثبت رسـیده بـود ،تسـلیم کـرد .خواهـان در
یادداشت همراه آن اظهار داشته است که سایر اسناد مربوط به ادعاها در دفاتر ساوث گـالف در تهـران نگهـداری
می شد و توسط دولت ایران ضبط شده است .نامبرده افزوده است که مدارک بیشتری در اختیار بانک آو کردیـت
اند کامرس اینترنشنال است و وی آن بانک کالیفرنیایی را تحت پیگرد قانونی قرار داده تـا آن را وادار بـه افشـای
مدارک کند و به این علل تقاضا کرد به وی اجازه داده شود که مدارک دیگری را بعداً ویا در جلسـه اسـتماع ارائـه
دهد.
 .33در  32اردیبهشت [ 3181هشتم مه  ]3324دیوان طی دستوری فقد مدارک مالکیت و کنترل خواهـان را
بر ساوث گالف متذکر گردید و با توجه به محل تشکیل شرکت ،یعنی دوبی ،از خواهان خواست که توضـیح دهـد
چرا نمی تواند مدارک مالکیت را ارائه دهد .دیوان همچنین به آگاهی طرفین رساند که قصد دارد دربـاره موضـوع
مالکیت و کنترل خواهان بهعنوان یک موضوع صالحیتی و مقدماتی تصمیم گیرد.
 .30پیرو دستور مزبور ،خواهان در دهم خردادماه [ 3181اول ژوئن  ]3324شرحی تسلیم و اظهار داشـت کـه
وی  82درصد سهام ساوث گالف را در  03فروردینماه  32[ 3101آوریل  ]3324از دکتر صاحب خریداری کرده و
چنان توافق شده بود که مالکیت وی به دلیل امریکایی و کلیمی بودنش پنهان بمانـد و «نخسـتین وکیـل وی در
این مورد» یعنی آقای جفری ال گولد ،مقیم لندن ،به وی اطمینان داده است که عدم افشـای مالکیـت وی معتبـر
است و او تا زمان ثبت ادعا در این رسیدگی و پس از آن ،مالک  82درصد از سـهام بـاقی خواهـد مانـد .خواهـان
همچنین اضافه کرده است که وی برای مذاکره با آقایان صاحب و ریگی درباره عملیات شرکت به دفعات به ایران
سفر کرده است.
 .31رونوشت سندی به مضمون زیر ،ضمیمه شرحی بود که خواهان تسلیم کرده است:
بدینوسیله توافق حاصله در  03فروردینماه  32[ 3101آوریل  ]3324بین دکتـر علیرضـا صـاحب و جـرج دبلیـو
دراکر ،جونیور را به شرح زیر تأیید مینماید:
 .3بدینوسیله دراکر تعداد  820222سهم از سهام عادی ساوث گالف تریدینگ اند شـیپینگ کـامپنی لیمیتـد،
ثبت شده در دوبی از امارات متحده عربی را به قیمت یک دالر بابت هر سهم و عـوضهـای دیگـری از صـاحب
خریداری میکند و دکتر صاحب آن تعداد سهام را به دراکر میفروشد.
 .0دراکر توافق میکند که هرگاه شرکت نیاز داشته باشد ،حداکثر مبلغ شصـت هـزار دالر (ــ )820222/بابـت
سهام مزبور به شرکت بپردازد و صاحب به وسیله پست سفارشی چنین نیازی را بـه دراکـر اطـالع دهـد و دراکـر
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توافق می کند که صاحب را از هر تعهدی نسبت به شرکت در مورد سهم سرمایه مربوط به  820222سـهم مزبـور
مصون دارد.
 .1صاحب موافقت میکند که پس از صدور سهام توسط شـرکت ،تعـداد  820222سـهم مزبـور را بـه دراکـر
تحویل دهد.
 .4صاحب موافقت میکند که بدون رضایت کتبی و قبلی دراکر نزد هیچ شخص ،مؤسسـه ،شـرکت یـا واحـد
سیاسی افشا نکند که دراکر سهامدار ساوث گالف بوده و صاحب همچنین موافقـت مـیکنـد کـه در صـورتی کـه
برخالف این شرایط مطلبی افشا گردد ،بالفاصله مبلغ یکصد و بیسـت هـزار دالر (ــ 3020222/دالر) بـهعنـوان
خسارت تقویم شده به دراکر بپردازد.
 .0بدینوسیله دراکر به صاحب وکالت تام می دهد که در کلیه جلسات سهامداران شرکت در مـورد سـهام وی
رأی دهد و طبق مفاد بند  4مقرر می دارد که صاحب وجود وکالتنامه را افشا نکند و وکالتنامه مزبور تـا زمـانی کـه
کتباً از طرف دراکر لغو نشده ،به قوت خود باقی خواهد بود.
سند مذکور توسط صاحب و دراکر امضا شده است.
 .37به پیوست اظهارات دهم خرداد [اول ژوئن] خواهان ،شرحی نیز از آقای ریگی بود ،بدین مضمون که وی
اوراق مربوط به تشکیل ساوث گالف را در  02فروردینماه  32[ 3101آوریـل  ]3324در دبـی بـه ثبـت رسـانده و
مضافاً اینکه صاحب وخواهان موافقتنامه فوقالذکر را روز بعد در لندن امضا کردند و خواهان در موقع ثبت ادعا در
دیوان کماکان مالک  82درصد سهام ساوث گالف بوده است.
 .31در دوم شهریورماه  04[ 3181اوت  ]3324خوانده ،شرکت بیمه ایران ،الیحه و مدارک خـود را بـه ثبـت
رسانده ،انکار کرد که دولت ایران دفتر ساوث گالف را در تهران در اختیار گرفته است .مدارک مزبور حـاکی اسـت
که وکیل ساوث گالف در ماه آوریل  3324هنوز دعوای شرکت را در یکی از دادگاههای تهران پیگیری مـیکـرده
است .شرکت بیمه همچنین گواهینامههایی از اتاق بازرگانی دوبی و دفتر پروانههای بازرگانی شهرداری دوبی که
در هر دو آنها صاحب و ریگی بهعنوان مالک ساوث گالف ذکر شدهاند ،همراه با یادداشت کوتـاهی از یـک دفتـر
حقوقی و مشاورهای در دوبی مبنی بر اینکه طبق پروانه بازرگانی ،صاحب و ریگـی «همیشـه تنهـا سـهامداران و
مالکان» ساوث گالف بوده و کماکان نیز هستند ،پیوست کرده است.
 .30در  38شهریورماه  32[ 3181سپتامبر  ]3324دیوان به آگاهی طـرفین رسـاند کـه قصـد دارد بـراسـاس
مدارک موجود نزد خود ،درباره موضوع صالحیت تصمیم گیرد.
 .34در ششم اسفندماه  00[ 3181فوریه  ]3320خواهان شرح دیگری بـه پیوسـت یـک نسـخه صورتجلسـه
مورخ  03آذرماه  02[ 3183دسامبر  ]3320هیأت مدیره ساوث گالف به امضای دکتر صاحب تسلیم کرد که در آن
قید شده که خواهان از سال  3324در شرکت سهیم بوده است .سند مزبور به شرح زیر است:
جلسه هیأت مدیره ساوث گالف تریدنیگ اند شیپینگ کامپنی لیمیتد ،واقع در دیـرا ،دوبـی ،در تـاریخ  03آذرمـاه
 02[ 3183دسامبر  ]3320با حضور آقای اماناله ریگی تشکیل تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
الف)  12درصد سهام شرکت که از آوریل  3324به آقای جرج دبلیو دراکر ،جونیور ،تبعه امریکا ،کـه در حـال
حاضر در ویرجینیا واقع در ایاالت متحده امریکا زندگی میکند تعلق داشته ،وکالتاً توسـط دکتـر علیرضـا صـاحب
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فروخته شده و در ازای مبلغی که تماماً پرداخت شده به آقای مهدی متقالچی ،تبعه ایران و مقیم انگلستان ،منتقل
گردید.
ب) همچنین  02درصد سهام آقای جرج دبلیو دراکر ،جونیور ،در برابر مبلغی که تمامـاً پرداخـت شـده ،وکالتـاً
توسط دکتر علیرضا صاحب به آقای محمد فوالدی فروخته و منتقل گردید.
ج)  32درصد سهام آقای آقای جرج دبلیو دراکر ،جونیور ،وکالتاً در برابر مبلغی که تماماً پرداخت شده ،به دکتر
علیرضا صاحب فروخته و منتقل گردید.
د)  0درصد سهام آقای ریگی در برابر مبلغی که تماماً پرداخت شده ،به دکتر علیرضا صاحب فروخته و منتقـل
گردید.
با توجه به معامالت فوقالذکر که طبق ماده  2اساسنامه ساوث گالف تریدینگ اند شیپینگ کامپنی لیمیتد بـه
تصویب هیأت مدیره رسیده ،سهامداران کنونی شرکت مرکب از افراد نامبرده زیر میباشند:
سمت
نام
رئیس هیأت مدیره و رئیس
 .3دکتر علیرضا صاحب
مدیر و نایب رئیس
 .0آقای اماناله ریگی
مدیر
 .1آقای محمد فوالدی
مدیر
 .4آقای محمد متقالچی
مدیر
 .0آقای جرج دبلیو دراکر ،جونیور
تابعیت
 .3مقیم انگلستان
 .0ایرانی
 .1ایرانی
 .4ایرانی
 .0امریکایی

درصد سرمایه
%10
%0
%02
%12
%32

هـ) سهامداران جدید ،یعنی آقایان محمد فوالدی و مهدی متقالچی بـههـیچوجـه مسـئول تعهـدات و دیـون
احتمالی ساوث گالف تریدینگ اند شیپینگ کامپنی لیمیتد مربـوط بـه قبـل از دهـم آذرمـاه  [ 3183اول دسـامبر
 ]3320نبوده و هیچ گ ونه حق و ادعایی نسبت به مطالبات و عواید هریک از معامالت و مطالبات شرکت در برابـر
سایر اشخاص که از معامالت یا اقدامات قبل از دهم آذرماه [ 3183اول سامبر  ]3320حاصل شده باشـد ،ندارنـد.
بهویژه متذکر میشود که کلیه ادعاهای شرکت در دعــوای مطـروح در دیـوان داوری دعــاوی ایـــران ایـاالت
متحده در الهه (دیوان داوری بینالمللی) از محدوده این مشارکت جدید در سرمایه شرکت بهکلی خارج میباشد.
چون موضوع دیگری برای بحث و بررسی وجود نداشت ،جلسه خاتمه یافت.
 .31در  02اسفندماه  33[ 3181مارس  ]3320دیوان طی دستوری توجه خواندگان را به مدارکی که خواهـان
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در ششم اسفندماه [ 00فوریه] ثبت نموده بود ،جلب و اعالم کرد که «نظر به ارتباط این مدارک با موضـوع دعـوا،
دیوان داوری حق معارضه را برای خواندگان محفو میدارد».
 .33در  03اردیبهشت ماه [ 3184دهم مه  ]3320خوانده ،شرکت معامالت خارجی ،از دیوان تقاضـا کـرد بـه
خواهان دستور دهد که کلیه اسناد و مکاتبات ذیربط ،از جمله کلیه صورتجلسات سهامداران یا هیأت مدیره سـاوث
گالف و ترازنامههای ساالنه ساوث گالف و مکاتبات و سایر اسناد مربوط به قراردادها را کـه مبنـای طـرح ادعاهـا
هستند و نیز اسناد بانکی یا سایر مدارکی را که نشان میدهد خواهان بابت  82درصد سـهام سـاوث گـالف ،مبلـغ
ـ 820222/دالر پرداخت نموده و همچنین کلیه مکاتبات بین خواهان و ساوث گالف ،یا بین خواهـان و صـاحب را
تسلیم نماید.
 .01خواهان در ظهارنظر مورخ  32مردادماه [ 3184نهم اوت  ]3320نسبت به این درخواسـت آن را بـیش از
حد وسیع و انحرافی شمرد .وی افزود که مکاتبات دیگری که بین ساوث گالف ،دکتر صـاحب و خـودش صـورت
گرفته ،با توجه به موافقتنامه مورخ  03فروردینماه  32[ 3101آوریل  ]3324وی با صاحب و نیز صورتجلسه مورخ
 03آذر  02[ 3183دسامبر  ]3328که صورتجلسه «وانمود شده» هیأت مدیره است ،ارتباطی به موضوع ندارد؛ زیرا
در این دو سند ،صاحب در حالی که از نظر خواهان اقدام به انتقال غیرقانونی سهام خواهان کرده ،به مالکیـت وی
نیز اقرار کرده است .در مورد مدرک پرداخت ،خواهان متذکر شد که در توافق سال  ،3324پرداخـت شـرط نشـده
بود[« .اسناد و مدارک مکاتبات مربوط به] مبادالت و حوالههای مالی در رابطه با موضوع ادعای مالکیت سهام نیز
به همین نحو بیارتباط به مسألهاند ،بهویژه مدارک مربوط به موارد انتقال سهامی که بعد از  03دیماه 33[ 3103
ژانویه  ]3323صورت گرفته است» .خواهان اظهار داشت که دکتر صـاحب در فوریـه  3323در تهـران دسـتگیر و
زندانی شد و کلیه دفاتر و اسناد و اوراق ساوث گالف در دفتر تهران توسط دولت ایران ضبط گردیـد .خواهـان بـا
این ادعا که آن اسناد ،مالکیت وی را نسبت به  82درصد نشان میدهد ،استدالل کرده است کـه نبایـد بـه ایـران
اجازه داده شود که از عدم توانایی خواهان به ارائه آن مدرک سود برگیـرد .نـامبرده اظهـار داشـت کـه در جریـان
جابهجاشدنهایی متعدد« ،بسیاری برگها و اسناد کهنه معدوم و بسیاری نیز در جعبههـایی نهـاده شـد کـه پیـدا
کردن آنها ممکن نیست» .با این حال ،خواهان اظهار داشته که تعدادی نامه و تلکس پیـدا کـرده و نسـخهای از
آنها را همراه با اظهارنظر خود تسلیم کرده است .ولی دیوان مالحظه میکنـد کـه در هـیچیـک از تلکـسهـای
ارسالی بین سالهای  3320و  3328اشارهای به ساوث گالف نشده ،هرچند این تلکـسهـا گویـای آن اسـت کـه
خواهان دکتر صاحب را در آن مدت میشناخته و نامبرده به ایران سفر کـرده اسـت .ایـن تلکـسهـا مربـوط بـه
پروژههای ساختمانی ،یک معدن گچ و تهیه بعضی اجناس است.
تنها سندی که در آن به ساوث گالف اشاره شده ،نامهای است که خواهـان در دوم آذرمـاه  01[ 3182نـوامبر
 ]3323نوشته و دکتر صاحب را بهعنوان شرکت خود در ساوث گالف معرفی کرده است.
 .03در هشتم بهمنماه  02[ 3184فوریه  ]3328خوانده ،شرکت بیمه ایران ،مدارکی به شـرح زیـر بـه ثبـت
رساند:
نامهای از مشاور حقوقی شهرداری دوبی مبنی بر اینکه هر تغییری در مالکیت سـهام کـه بـه اطـالع عمـوم
نرسد ،نسبت به اشخاص ثالث نافذ نخواهد بود ،نامهای از اتاق بازرگانی دوبی ،نسخهای از گـواهی ثبـت شـرکت
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برای انجام امور بازرگانی در ایران و موافقتنامه ای که در یک دادگاه ایرانی بین شرکت بیمه و ساوث گالف منعقـد
شده ،بدین مضمون که «با توجه به قوانین آمره دوبی»« ...خواهـان قانونـاً سـهامدار نیسـت» .در همـان تـاریخ،
خوانده ،شرکت معامالت خارجی ،یک الیحه توجیهی و مدارکی به ضمیمه آن به ثبت رساند ،بدین مضـمون کـه
ساوث گالف در سال  3320به دیوان عالی کشور ایران تقاضای پژوهش داده بوده است.
 .00در پنجم اردیبهشت ماه  00[ 3180اوریل  ]3328دیوان شرح امضا شـدهای از دکتـر صـاحب همـراه بـا
اسنادی چند منضم به آن دریافت کرد .دکتر صاحب در شرح مزبور اظهار داشته است که الف) وی همیشه صاحب
 32درصد سهام ساوث گالف بوده ،ب) طی دهه  3322در رابطه با پروژه مسکن با خواهان آشـنایی داشـته ،ولـی
خواهان ارتباطی با ساوث گالف نداشته است ،ج) در ماههای ژوئن و ژوییه  3323که وی پس از مـدتی توقیـف در
ایران به لندن آمد ،خواهان برای مذاکره راجع به همکـاری احتمـالی در زمینـه تجـارت ،بـه دیـدن وی رفـت ،د)
خواهان پیشنهاد کرد که اکثریت سهام گالف «به صورت صوری» به وی داده شود تا وی بتواند ادعاهـای سـاوث
گالف را در برابر حقالزحمهای معادل  00درصد مبلغی که وی وصول می کند ،در دیوان مطرح نماید ،مشـروط بـر
آنکه ساوث گالف هزینههای حقوقی را بپردازد ،و هـ) موافقتنامه مورخ  03فروردینماه  32[ 3101آوریـل ]3324
و موافقتنامه دستنویس دیگری به تاریخ  08آذرماه  32[ 3182دسامبر  ] 3323که هر دو در یک تاریخ امضا شدند
و منظور این بود که خواهان به عنوان سهامدار عمده بتواند ادعاهای ساوث گالف را در دیوان مطرح کند و بعداً 10
درصد سهام را به دکتر صاحب پس بدهد تا نهایتاً وصولی خواهان  00درصد باشد .موافقتنامه دستنویس مورخ 08
آذرماه  32[ 3182دسامبر  ]3323به شرح زیر است:
دکتر علیرضا صاحب
رئیس ساوث گالف تریدینگ اند شیپینگ کامپنی لیمیتد،
علیرضا عزیز:
این نامه در تأیید عقد بیعنامه الزمی است که در ارتباط با فروش  10درصد سهام ساوث گالف تریـدینگ انـد
شپیینگ کامپنی لیمیتد ،واقع در دیرا ،دوبی از امارات متحد عربی ،با شما منعقد گردید و معـادل  10/222سـهم از
ـ 820222/سهم اینجانب است ،به عالوه سهم متناسبی از حقوق ،عالیق و عواید مربوط ،از جمله عواید حاصـل از
داوریها و جریان رسیدگی مطروح در دادگاه (دیوان) کالً در ازای مبلغی که تمام و کمال قبالً به اینجانب واصـل
گردیده.
جنابعالی از طرف اینجانب وکالت دارید که ضمن تکمیل فـرمهـای انتقـال سـهام ،مراتـب را در دفتـر ثبـت
شرکتها به ثبت رسانید.
با تقدیم احترام
(امضا) جرج دبلیو دراکر جونیوز
موافقت و قبول گردید.
( امضا) علیرضا صاحب
 .01در همان الیحه ،دکتر صاحب نسخهای از حکم مـورخ  08آبـانمـاه  32[ 3180نـوامبر  ]3321یکـی از
دادگاههای انگلیس را ضمیمه نمود ،بدین مضمون که وی محکوم به پرداخت مبلغی در حدود ـ 300222/پوند بـه
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دفتر حقوقی یانگستاین اند گولد شده است .دکتر صاحب اظهار داشت که این مبلغ بابت حقالوکاله اقامـه ادعـا در
دیوان داوری دعاوی ایران _ ایاالت متحده است که وی شخصاً مسئول آن تشـخیص داده شـده اسـت .نـامبرده
همچنین سندی پیوست کرد به عنوان لوایحی که خود به دادگاه انگلستان تسلیم کرده بود .در آن سند ،سؤالهـای
بسیاری وجود دارد و مطالبی به صورت دستنویس بر آن افزوده شده که به نظر میرسد سند مزبور یک پیشنویس
باشد.
 .07در  30اردیبهشت ماه [ 3180دوم مه  ]3328دیوان طبق تبصره  0مـاده  30قواعـد خـود ،الیحـه دکتـر
صاحب را برای ثبت پذیرفت.
 .01در  12تیرماه  03[ 3180ژوییه  ]3328دیوان رونوشت نامـهای بـه تـاریخ  02تیرمـاه  33[ 3180ژوییـه
 ]3328دریافت کرد که آقای جفری ال .گولد از دفتر حقوقی یانگستاین اند گولد به خواهان نوشته بود .همان نامه
بعداً در  13شهریورماه  00[ 3180سپتامبر  ]3328توسط خواهان به ثبت رسید .در آن نامـه ،آقـای گولـد تکـذیب
کرده است که «اظهاریه» دکتر صاحب در پرونده مربوطه به دادگاه انگلستان ارائـه شـده و اظهـار داشـت کـه در
نخستین دیدار خود با دکتر صاحب درباره ادعاهای ساوث گالف ،دکتر صـاحب بـه وی اطـالع داد کـه یـک تبعـه
ایاالت متحده مالک بیش از نیمی از سهام ساوث گولد است و بعداً دکتر صاحب خواهان را بهعنـوان آن سـهامدار
عمده به وی معرفی کرد .گولد اضافه کرده است که وی با این اعتقاد عمل کرده بود که کلیه اسـنادی کـه دکتـر
صاحب ارائه داده بود ،اصیل و واقعی بوده و کلیه اظهارات دکتر صاحب و خواهان حقیقت داشته است.
 .00در  13شهریورماه  00[ 3180سپتامبر  ]3328خواهان الیحه معـارض مفصـلی بـه عـالوه چنـدین سـند
جدید ،به ویژه اساسنامه ساوث گالف و یک نظر حقوقی درباره قوانین دوبی و موافقتنامه مورخ  02آبـانمـاه 3183
[ 33نوامبر  ]3320بین خواهان و دکتر صاحب و شرح دیگری توسط آقای ریگی تسلیم کـرد .خواهـان در الیحـه
خود اظهار داشته است که ساوث گالف از آن جهت در دوبی تشکیل گردید که در آنجا مشمول مالیات نمـیشـد،
ولی توافق شده بود که عالیق خواهان در ساوث گالف به دلیل کلیمی بودنش فاش نشود .نامبرده اظهار داشت که
انتقال سهام به وی توسط دکتر صاحب ،بدون افشای انتقال ،طبق قوانین دوبی مجاز بوده و یک نظر حقوقی نیـز
در این باره توسط دفتر حقوقی چاد بور ن ،پارک اند افریدی تسلیم کرد .در آن نظر گفته شده است کـه در فرمـان
امیر دوبی دایر بر تشکیل ساوث گالف هیچ شرطی اعالمی (در مورد انتقال سهام) ذکر نشده و بنابراین ،انتقـال در
صورتی که برطبق کلیه مقررات مربوط به شرکتنامه و اساسنامه صورت گرفته باشد ،مجاز بوده است.
 .04خواهان در مورد عدم پرداخت بهای سهامش اظهار داشت که هیچگاه از وی خواسته نشد بابت سهمش
وجهی بپردازد و دکتر صاحب و آقای ریگی نیز برای سهامشان وجهی نپرداختند .خواهان افزود که پس از تشکیل
ساوث گالف ،وی مرتباً به وسیله دکتر صاحب و آقای ریگی «معموالً با تلفن یا حضوری» از وضع تجارت شـرکت
آگاهی می یافت .خواهان اظهار داشته است که دکتر صاحب در سال  3323به وی گفته بود که تنها دارایی ساوث
گالف ادعاهای آن است ،ولی شرکت میتواند برای پرداخت حق الوکاله تعقیب دعاوی وام بگیرد.
 .01پیرامون موافقتنامه مورخ  08آذرماه  32[ 3182دسامبر  ]3323که دکتـر صـاحب تسـلیم کـرد ،خواهـان
چنین اظهار داشت که در اواخر سال  ،3323دکتر صاحب به وی گفته بود که تمـاسهـای تجـاری بـا ارزشـی در
نیجریه برقرار کرده و مشغول تأسیس مرغداری عظیمی است ،ولی عواید آن را صرف ساوث گالف نخواهـد کـرد.
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خواهان افزود که وی به امید رونق دگربار ساوث گالف موافقت کرد که  10درصد سهام شرکت را به دکتر صاحب
منتقل کند ،به شرط آنکه نامبرده ارتباطهای تجاری خود را در نیجریه به نفع ساوث گالف بـه کـار گیـرد و کـار
مرغداری را به ساوث گالف منتقل نماید .خواهان اظهار میدارد که هرچند وی از طرف ساوث گالف ،در جستجوی
یافتن امکانات تجاری در نیجریه بود ،ولی قراردادهای مورد نظر تحقق نیافت .بهعالوه ،خواهان ادعا کـرده اسـت
که در اوایل یا اواسط  3320دکتر صاحب استرداد مرغداری را مطالبه کرد و او و صاحب پس از بحث و گفتگـوی
بسیار توافق کردند موافقتنامه مورخ  08آذرماه  32[ 3182دسامبر  ]3323را که طی آن ،خواهان  10درصد سـهام
ساوث گالف را به صاحب منتقل کرده بود ،لغو نمایند .با این وصف ،سندی دایر بر لغـو موافقتنامـه مزبـور تسـلیم
نشده است.
 .03خواهان در ادامه گفتار اظهار داشت که در پاییز سال  3320آقای ریگی به وی گفته بود که ساوث گـالف
قبالً سودهایی کسب کرده که از خواهان پنهان نگاه داشته شده بود .آقای ریگی معتقد بود که دکتر صاحب مبلغی
در حدود ـ 0100222/دالر را که یک شرکت کرهای در رابطه با قرارداد سیمان به ساوث گالف پرداخته بود ،بـرای
استفاده شخصی خود برداشته است .خواهان اظهار میدارد که در مورد هزینه پیگیری ادعاهای سـاوث گـالف هـر
روز بیش از پیش نگران میشد و در مقابل قبول کلیه هزینههای مزبور توسط دکتر صاحب ،وی موافقت کرد کـه
اکثر سهامش را به دکتر صاحب منتقل کند ،با این تفاهم که وی حق داشته باشد  12درصد عواید ناخالص دعوا را
دریافت نماید .در این رابطه ،خواهان نسخهای از موافقتنامه مورخ  02آبانماه  33[ 3183نوامبر  ]3320را به شرح
زیر تسلیم نموده است:
دکتر علیرضا صاحب
ناتینگام تراس ،شماره 22
لندن ،انگلستان
علیرضای عزیز
بدینوسیله موافقتنامه فیمابین را که شرح آن ذیالً آمده است ،تأیید مینماید:
 .3بدینوسیله دراکر  42/222سهم از سهام عادی ساوث گالف تریدینگ انـد شـیپینگ کـامپنی لیمیتـد را در
مقابل عوض به صاحب منتقل و واگذار میکند.
 .0بدینوسیله صاحب اصالتاً و وکالتاً ازطرف ساوث گالف تریدینگ اند شیپینگ کامپنی لیمیتد موافقت میکند
که کلیه هزینهها از جمله و بدون محدودیت ،حق الوکاله ،هزینه سفر و سایر هزینههای متفرقه ،حقالزحمه شـهود
و هزینه پژوهش و امثالهم را در رابطه با مسائل خاص مورد داوری در دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده
در الهه پیشاپیش بپردازد.
 .1همچنین در مورد این جریان داوری ،صاحب اصالتاً و وکالتاً از طرف ساوث گالف موافقت میکند که از هـر
مبلغ وصولی توسط ساوث گالف یا دراکر ،ابتدا هزینههایی که دراکر متحمل شده به وی پرداخـت شـود و سـپس
بابت خدماتی که دراکر انجام داده  12درصد از مبلغ وصولی از خواندگان را بهعنوان حقالزحمه بردارد .بقیـه مبلـغ
وصولی برای استفاده سایر سهامداران ،توسط ساوث گالف نگه داشته خواهد شد.
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با تقدیم احترام
(امضا) جرج دبلیو دراکر ،جونیور
موافقت و قبول گردید
(امضا) علیرضا صاحب
 .11خواهان سپس اظهار داشته است که دکتر صاحب در سال  3321با کوشش در استرداد ادعای شماره  0از
دیوان و عدم پرداخت حق الوکاله یانگستاین اند گولد برای پیگیری دعوا در این دیـوان ،بـه وی «خیانـت» کـرده
است .خواهان ادعا میکند که در نتیجه این اقدامات ،وی به دکتر صـاحب اطـالع داد کـه موافقتنامـه مـورخ 02
آبانماه  33[ 3183نوامبر  ]3320به علت «تقلب و تخلف در پرداخت مابهازا لغو گردید و وی و آقای ریگی در 32
آبان  12[ 3180سپتامبر  ]3321در ویرجینیا جلسه سهامداران را تشکیل دادند تا دکتر صاحب را از عضویت هیأت
مدیره خلع و مالکیت خواهان را نسبت به  82درصد سهام تأیید نمایند.
 .13آقای ریگی در متن پیوست شده خود اظهار داشته است که الف) وی بـا دکتـر صـاحب مـدت  40سـال
سابقه آشنایی داشته ،ب) از انتقال  82درصد سهام ساوث گالف به خواهان در  03فروردینمـاه  32[ 3101آوریـل
 ]3324مطلع بوده و به آن رضایت داده ،ج) مالکیت خواهان افشـا نشـد ،زیـرا اگـر افشـا مـیشـد سـاوث گـالف
نمیتوانست در کشورهای عربی به تجارت بپردازد ،د) ساوث گالف دفتری کوچک در دوبی و دفتری بـزرگتـر در
تهران داشت ،هـ) گواهی سهام و دفاتری که انتقال سهام به خواهان را نشان میداد در تهران نگاهداری میشد و
آن مدارک در هنگام بازداشت دکتر صاحب ضبط شد ،و) وی و دکتر صاحب به وسیله تلفن و مالقاتهایی کـه در
تهران و لندن با خواهان داشتند ،وی را در جریان امور بازرگانی ساوث گالف قرار مـیدادنـد ،ز) هـیچیـک از سـه
سهامدار هیچگاه برای سهامشان وجهی نپرداختند زیرا موافقت کرده بودند که تنهـا در موقـع نیـاز شـرکت بهـای
سهام را بپردازند و «ضرورتی نیز پیش نیامد» ،ح) وی هیچگاه سهامش را بـه صـاحب منتقـل نکـرد و در جلسـه
ادعایی مورخ  03آذرماه  02[ 3183دسامبر  ]3320برخالف مفاد صورتجلسه مربوط ،حضور نداشت ،ط) (ظاهراً در
سال  )3320وی درباره اینکه دکتر صاحب مبلغ ـ 0100222/دالر از یک شرکت کرهای در ارتباط با معاملـهای بـا
ساوث گالف دریافت کرده و آن وجوه را برای خود برداشته ،با خواهان صحبت کرده بود ،ی) در سال  3321دکتـر
صاحب به وی گفته بود که اگر ادعای شماره  0مسترد شود ،دولت ایران از بانک کردیت اند کـامرس اینترنشـنال
نخواهد خواست که وجه ضمانت مربوط به آن ادعا را بپردازد و در آن صورت ،بانک دکتر صاحب را از دیون خـود
به بانک بریالذمه میکرد و به پرداخت فوقالعاده ماهانه به وی ادامه میداد ،و ک) دکتر صاحب بعداً به وی گفت
که سعی خواهد کرد کلیه ادعاها را از دیوان مسترد کند« ،زیرا دولت ایران به وی قول داده اسـت کـه اگـر کلیـه
ادعاها مسترد شوند ،دولت ادعاها را سریعاً با وی حل و فصل خواهد کرد».
 .10آخرین الیحه تسلیمی خواندگان در هفتم مهرماه  03[ 3188سپتامبر  ،]3322حاوی خالصه اسـتدالالت
ایشان است ،ولی مدارک جدیدی همراه ندارد.
سوم) دالیل حکم

 .11استدالالت و لوایح مستند پیشگفته چون کالف سردرگمی از ادعاها و مطالب ضد و نقیض و دائمـاً در حـال
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تغییر است که مانع دستیابی قطعی به حقایق میشوند .تعین صحت یا سقم اظهارات و ادعاها ،بهویژه با توجـه بـا
اینکه جلسه استماعی تشکیل نشد که شهود اصلی در آن شرکت کنند ،بهویـژه دشـوار اسـت .در پرونـده حاضـر،
هیچیک از اطراف دعوا درخواست تشکیل جلسه استماع درباره این مسأله صالحیتی نکرده است که آیا میزان نفع
مالکانه خواهان در ساوث گالف کافی برای کنترل آن بوده است یا نه .هرچند دیـوان بـه هرصـورت مـیتوانسـت
جلسه استماعی تشکیل دهد ،ولی قادر نبود شهود را به حضور و شرکت در آن وادارد .بنابراین ،دیوان بـه طـرفین
اطالع داد که در آن باره ،براساس مدارک تصمیم خواهد گرفت.
 .17همان طور که در آغاز گفته شد ،خواهان بار اثبات این مطلب را برعهده دارد که ادعاها طبق الـزام بنـد 0
ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی از اواسط سال  3324تا  03دیماه  33[ 3103ژانویه  ]3323مسـتمراً متعلـق
به اتباع ایاالت متحده بوده و به ویژه آن که میزان سهام سرمایهای متعلق به آن اتبـاع طـی مـدت مزبـور ،بـرای
کنترل شرکت ساوث گالف کافی بوده است .خواهان بهعنوان مدرک ،موافقتنامه مورخ  03فروردینماه 32[ 3101
آوریل  ] 3324و شرحی به امضای خود و مطالبی به امضای آقای ریگی و چند سند مربوط بـه بعـد از  03دیمـاه
 33[ 3103ژانویه  ]3323تسلیم کرده است که نشان می دهند دکتر صاحب بـه مالکیـت خواهـان نسـبت بـه 82
درصد سهام ساوث گالف اذعان داشته است .از سوی دیگر ،دکتر صاحب گفته است که موافقتنامه سـال  3324در
واقع در سال  3323تنظیم شد تا بتوان ادعاهای ساوث گالف را در دیوان داوری دعاوی ـ ایاالت متحده اقامه کرد
و نامبرده و خواهان مدارکی تسلیم کردهاند مبنی بر اینکه خواهان بعداً موافقت کرد درصدهای متفـاوتی از سـهام
را به وی بازگرداند.
 .11دیوان در موقعیتی نیست که بتواند از رونوشت مدارک تسلیمی تعیین کند کـه آیـا موافقتنامـه مـورخ 03
فروردینماه  32[ 3101آوریل  ]3324واقعاً در سال  3324تنظیم شده است یا در سال  .3323ولی دیوان این نکته
را حائز اهمیت میداند که خواهان نتوانسته غیر از موافقتنامهای که تاریخ آن قبل از سال  3323است ،حتـی یـک
سند در اثبات رابطه بین خود و ساوث گالف تسلیم کند .اظهـارات دکتـر صـاحب سـؤالهـایی در مـورد آن سـند
برانگیخته که بر اثر آن ،خواهان با بار دلیلی مواجه شده که از عهده آن برنیامده است .هرچند دیوان این استدالل
را می فهمد که خواهان عموماً به وسیله تلفن و گفتگوهای شخصی از فعالیتهای ساوث گالف مطلع میشده ،ولی
عدم توانایی وی در ارائه صورتهای مالی یا ترازنامهها یا حتی مراسالت کتبی مربوط به قبل از سال  3323درباره
ساوث گالف ،ناچار تردیدهایی در این مورد ایجاد میکند که در آن سالها اکثریت سهام متعلق به وی بوده اسـت
یا نه .گرچه خواهان گهگاه به تهران سفر میکرده ،ولی ظاهراً مقیم آنجا نبوده است .مشکوک به نظر میرسد که
سهامدار اکثریتی که غایب از محل شرکت بوده ،به مدتی بیش از شش سال ،گزارشهای کتبـی دربـاره وضـعیت
تجاری شرکت خود دریافت نکرده باشد .این تردیدها افزون بر این واقعیت که خواهان هیچگاه مبلغی بابت سهامی
که حسب ادعا متعلق به او است ،نپرداخته ـ که خود ،این شگفتی را بر میانگیزد که ساوث گـالف بـرای سـرمایه
جاری خود از چه چیزی استفاده میکرده ـ و همچنین ترتیبات متغییری که بالفاصله بعد از ثبت ادعاهـا در اواخـر
سال  3323بین خواهان و دکتر صاحب وجود داشته ،ناچار به این نتیجهگیری میانجامد که خواهان نتوانسـته بـه
اندازه کافی مالکیت خود را نسبت به  82درصد سهام ساوث گالف اثبات کند تا دیوان بتواند بر همان اسـاس ،رأی
به مالکیت وی دهد .در نتیجه ،دیوان نظر میدهد که صالحیت رسیدگی به این پرونده را نـدارد ،زیـرا خواهـان از
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عهده اثبات مالکیت خود برنیامده است.
چهارم) ادعاهای متقابل

 .10نظر به این که دیوان خود را برای رسیدگی به ادعاهای خواهان صالح ندانسـته ،ادعاهـای متقـابلی نیـز کـه
حسب ادعا از یکی از معامالت موضوع یکی از ادعاها ناشی میشوند ،باید به دلیل عدم صالحیت رد شوند.
پنجم) هزینهها

 .14هریک از طرفین باید هزینههای داوری مربوط به خود را برعهده گیرد.
حکم

 .11به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حکم صادر میکند:
الف) بدین وسیله ادعاهای خواهان ،جرج دبلیو دراکر ،جونیور ،علیه خواندگان ،شرکت معامالت خارجی ،شرکت
بیمه ایران و سازمان غله ،شکر و چای کشور به علت عدم صالحیت رد میشود.
ب) بدینوسیله ادعای متقابل به علت عدم صالحیت رد میشود.
ج) هریک از طرفین باید هزینههای داوری مربوط به خود را برعهده گیرد.
الهه به تاریخ  13تیرماه  3104برابر با  00ژوییه 3311
روبرت برینرـ رئیس شعبه دو
به نام خدا
جورج اچ .آلدریچ

سید خلیل خلیلیان

نمایه

ا
ابطال
ابالغ

اتباع ایران

استماع

اتباع ایاالت متحده

اجبار
اجرای عین تعهد
اجرت المثل
اخراج
ادعای متقابل
استنتاج
استوپل
ادله معارض

اشخاص ثالث

استدالالت طرفین
استرداد

اشخاص حقوقی
اصالحیه

نمایه 

اظهارات طرفین
اظهاریه های کتبی

ب
بانک

اعتبارات اسنادی
اعراض
بانک سپه
اقامتگاه

بانک مرکزی

الجزایر
امانی
انتخاب قانون

بانک ملی 40

انتصاب
بانک ایرانیان
بانک تجارت
انتقال اموال
انسداد اموال
انصاف
بند 3

اوراق بهادار
ایاالت متحده
ایاالت متحده امریکا
ایران
ایفای تعهد

آ
آنسیترال
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بند 32
بند 33
بند 4
بند 30
بند 31
بند 30
بند 38
بند 0
بند 32
بند 0
بند 8
بند 2

بند 2
بند 3
بند 1

بند02
بنیاد
بهره

نمایه 

پرداخت غرامت

ت
تاریخچه رسیدگی
تجدید نظر
تصفیه

تعهدات

بیانیه حل و فصل دعاوی

بیانیه ها
بیمه

پ
پاسخ خواهان
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جلسه استماع مقدماتی
جمهوری اسالمی088

تفسیر
تقلب
تهاتر

ح
حساب تضمینی

ج
جرح

حسن انجام کار

جریان دادرسی
جعل
جلسه استماع

حسن نیت
حق الزحمه

نمایه 

دادگاه های ایاالت متحده
دعاوی
حقوق بین الملل
حقوق کنسولی

دالیل حکم

ر

حکم جزئی

رویه دیوان

حل و فصل

ریسک
رئیس جمهور

س
سازمان

سازمان ملل
سبب دعوی

د
دادخواست

سررسید
سرمایه گذاری
سفارت
سلب مالکیت

دادگاه عمومی
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سوء استفاده
سود سهام
سوگند نامه
سهام

شورای انقالب
شهادت شهود

ص
صادرات
صالحیت دیوان

ش
صالحیت رسیدگی

شخص ثالث

ض
ضمانتنامه

شرح وقایع
شرکت سهامی
شرکت مدنی
شعبه

ضمانتنامه حسن انجام

ظ
ظهرنویسی

نمایه 

ع
عدم صالحیت
عهدنامه

عهدنامه مودت

غ
غرامت

فسخ قرارداد

غیر قانونی

ف
فسخ

فورس ماژور
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ق
قابل جبران
قابل طرح
قانون اساسی
قانون حاکم
قانون مدنی
قرار

نمایه 

قرار موقت
قرارداد
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قصور

قواعد دیوان
قواعد شکلی

ک
کارشناس

کنترل
کنسولگری

گ
گروگانها

ل
الزم االجرا

نمایه 

الیحه معارض

م
مالکیت
مالیات
مجلس شورای اسالمی
محمول بر صحت
مختومه
مرضی الطرفین

مصالحه

مرضی الطرفینی

معاهدات

مرور زمان

ملی کردن

مسدود

ملی کردن

مسئولیت
مسئولیت محدود
مصادره

موافقتنامه

موضوعات شکلی

ن
نظر جداگانه
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نظر مخالف
نظر موافق
وزارت دفاع
نیروی هوایی

و
وزارت

هـ
هزینهها

هواپیمایی
هیات عمومی

