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مقدمه

جلد پنجم مجموعه آرای دیوان داوری ایران ـ ایاالت متحده ،شامل متن کامل آرایـی اسـت کـه از وانویـه سـا
 3324تا دسامبر سا  3320میالدی (مطابق با دیماه  3180تا دیماه  )3184صادر شده است .این جلد ،بـا ریی
شماره  324در پرونده شماره  321شروع شده و با ریی شماره  022در پرونده شماره  032خاتمـه مـییابـد .بـرای
سهولت مراجعه ،در مواردی که متعاقباً آرای دیگری در پروندههای موضوع این جلد صـادر شـده ،مـتن آن آرا نیـز
گنجانده شده است .در انتهای کتاب ،نمایه کلمات کلیدی که براساس متن انگلیسی آرا تنظیم شده ،آمده است که
میتواند راهنمای خوبی برای پیدا کردن ارجاعات حقوقی مورد نظر باشد.
محسن محبّی
رئیس مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری
بهار 3181

پرونده شماره  381ـ شعبه یک
حکم شماره 301ـ381ـ3
خواهان :الکساندر لیانز لیا نوسوف
خوانده :دولت جمهوری اسالمی ایران
تاریخ3162/31/21 :
حکم
 .3حقایق و اظهارات

آقای الکساندر لیانزلیا نوسوف («خواهان») در تاریخ  32دسامبر  02( 3323آذرماه  )3182ادعای خسارتی بـال بـر
 3013431220/20دالر امریکا با بهره آنکه حسب ادعا ناشی از ابطا غیرقانونی پروانه اعطایی به خانواده خواهان
جهت اداره شیالت در دریای خزر بوده و نیز به دلیل قصور در اجرای حکم داوری صادره به نفع خـانواده خواهـان
در مورد ابطا پروانه و متعاقباً سلب مالکیت از منافع خـانواده خواهـان در شـیالت خـزر ،علیـه دولـت جمهـوری
اسالمی ایران در دیوان داوری به ثبت رسانید.
واقعیاتی را که خواهان در تأیید ادعای خود اظهار داشته میتوان به شرح زیر بهاختصار بیان کرد :پـدر بـزرگ
خواهان ،استپان لیانوسوف ،تبعه روسیه در سا  3228موافقتنامهای با دولت ایران منعقد نمود که به موجـب آن
حق تأسیس و بهره برداری از شیالت ساحلی خزر را به دست آورد .با فوت استپان در تاریخی قبل از  ،3328حقوق
او به موجب موافقت نامه به فرزندانش ،مارتین ،لئون و ورونیکا منتقل شد .مارتین متعاقباً سهم خـود را بـه دولـت
روسیه فروخت .موافقتنامه چندین بار تجدید شد و وقتی که در سا  3332به وسیله دولت ایران لغو گردید هنوز
معتبر بود .بین خانواده لیانوسوف و دولت توافق شد که اختالف حاصله به داوری ارجاع شود.
یک هیأت پنج نفری تشکیل شد و در  3301ریی خود را صادر کرد .هیأت مزبور حکم داد که ابطا غیرموجه
بوده و باید بابت آن غرامت پرداخت شود و توصیه نمود که یک قرارداد جدیـد  30سـاله براسـاس تخصـی 02
درصد سود خال به دولت منعقد شود .دولت علیرغم درخواستهای مداوم خانواده لیانوسوف ،اقـدامی در اجـرای
نظر داوران ننمود .متعاقباً در سا  3301دولت ،شیالت خزر را ملی کرد .خواهان ادعا میکند که وی تبعه ایـاالت
متحده است و با فوت پدرش ،لئون لیانوسوف در  ،3322سهم پدر را از ادعا به ارث برده است.
خوانده در دفاعیه خود که در او نوامبر  32( 3320آبانماه  )3183به ثبت رسیده از جمله اظهـار داشـت کـه
ادعا خار از صالحیت دیوان داوری است و پدر خواهان تا زمان فوت خود تبعه ایران بوده و خواهان نیز حداقل تا
سا  3384تابعیت ایرانی داشته است .نتیجه اینکه ادعا ،شرط مالکیت مستمر ادعا به وسیله تبعه ایاالت متحـده،
طبق مفاد بند  0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی را برآورده نمیکند.
خواهان در  02فوریه  3( 3321اسفندماه  )3183پاسخ و اظهارنظری در مورد موضوعات صالحیت مطروحه در
دفاعیه به ثبت رسانید و در  31ووئن  01( 3321خردادماه  )3180به درخواست دیوان ،الیحه توجیهی دیگـری در
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مورد مسأله مالکیت مستمر ادعا تسلیم کرد.
خواهان اشعار میدارد که پدرش ،لئون لیانوسوف ،به خاطر اقامت در خار از کشور در زمان انقـالب شـوروی
در  3332از تابعیت شوروی محروم شده بود .وی بی تابعیت باقی ماند و هرگزتابعیـت ایرانـی یـا تابعیـت دیگـری
کسب نکرد و بلکه به زندگی در ایران بهعنوان پناهنده بدون تابعیت ادامه داد .خواهان خود تا کسب تابعیت ایاالت
متحده در  8اوت  30( 3380مردادماه  )3144تابعیت ایرانی داشت و تاکنون تبعه ایاالت متحده باقی مانده است.
خواهان استدال میکند که تا آنجا که موضوع مالکیت ادعا در تبعه کشوری مطرح است ،ادعـا در مالکیـت
تبعه ایاالت متحده است و از اولین تاریخی که بتوان گفـت کـه ادعـا بـروز نمـوده ،یعنـی از  3332تـا  ،3322در
مالکیت لئون لیانوسوف ،یک شخ بیتابعیت ،بوده است .خواهان اظهار میدارد که به این دلیل ،نمیتوان ادعـا
نمـیباشـد کـه
را خار از صالحیت دیوان دانست و اال تفسیر مزبور از مصادیق صحیح دکترین مالکیت مسـتمر ،
مشروط بر تعدادی «استثنائات ذاتی» است.
 .2دالیل صدور حکم

اساس و حدود صالحیت دیوان به نحوی مشروح و دقیق در بیانیه حل و فصل دعاوی آمده است .بنـد  3مـاده دو
مقرر میدارد:
«بدینوسیله یک هیأت داوری بینالمللی (هیأت رسیدگی به ادعاهای ایران و ایاالت متحـده) بـه منظـور
اتخاذ تصمیم درباره ادعاهای اتباع ایاالت متحده علیه ایران و ادعاهای اتباع ایران علیه ایـاالت متحـده...
تشکیل میگردد».
ماده هفت ،اصطالح به کار رفته («به منظور اجرای این موافقتنامه») را تعریف مـیکنـد .تعریـف ذیـربر در
مورد «تبعه» در بند  3ماده هفت به شرح زیر آمده است:
«(الف) شخ حقیقی که شهروند ایران ویا ایاالت متحده میباشد.»...
اصطالح «ادعاهای اتباع» در بند  0ماده هفت به مفهوم زیر تعریف شده است:
«ادعاهایی که از تاریخ به وجود آمدن ادعا تا تاریخ رسمیت یافتن این بیانیه ،مستمراً در مالکیت اتبـاع آن
کشور ...بودهاند».
بدین ترتیب ،سؤالی که برای دیوان مطرح است برخالف آنچه که در استدالالت خواهان عنوان شـده اسـت،
«شمو بی چون و چرای» دکترین مالکیت مستمر نبوده ،بلکه مسأله بر سر تعبیر شروط مشخ سـندی اسـت
که صالحیت دیوان از آن ناشی میشود .اگر غیر از این میبـود ،امکـان داشـت کـه اسـتدال خواهـان در مـورد
محدودیتهای ذاتی این دکترین ،محلی از اعراب داشته باشد .فیالمثل ،اوکانل بین مواردی که یکی هیأت داوری
طبق موافقتنامهای عمل میکند که صراحتاً حاوی شرط تابعیت مستمر است و مـواردی کـه چنـین شـرطی بـه
صورت کتبی قید نشده ،تمایز روشنی قائل میشود .اوکانل میگوید ،هر جا که چنین شرطی وجود دارد:
«هیأت داوری فقر می تواند به ادعاهایی رسیدگی کند که طرفین توافق کردهاند در هیأت مطرح نماینـد و در
صورتیکه طرفین به طور صریح یا ضمنی ،مواردی را که فرد خسارت دیده در هر دو نقطه زمان ذیربر ،تبعه یکی
از طرفین نبوده ،مستثنا کرده باشند ،هیأت داوری مقید بـه ایـن محـدودیت خواهـد بـود» (D.P.O'Connell,

حکم شماره 404ـ481ـ4
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.)International Law, 2 nd ed. 1970, vol. 2, p. 1034
کلمات بیانیههای حل و فصل کامالً روشن است و هیچگونه ابهامی راجع بـه معنـایی کـه بایـد بـه اسـتمرار
ادعاهای اتباع داده شود در شرایر و اوضاع و احوا این پرونده باقی نمیگذارد .دیوان مضافاً خاطرنشان میسـازد
که عموماً پذیرفته شده است که شرط تعیینکننده حدود صالحیت یک هیأت داوری باید به نحـو مضـیق تفسـیر
شود.
عناصر موجد ادعا به صورتی که در اینجا عنوان شده به ترتیب در سا  ،3332یعنی هنگامی که موافقتنامه
اولیه ابطا شد ،در سا  ،3301یعنی هنگامی که حکم داوری صادر گردیـد و در سـا  3301کـه از بقیـه منـافع
خانواده لیانوسوف در شیالت سلب مالکیت شد ،حادث گردیده است .در هیچیک از این تاریخها ادعا به یـک تبعـه
ایاالت متحده تفویض نشده بود تا شرط او مالکیت مستمر را برآورده سازد .در سراسر این مـدت ،هـیچ اثـری از
وجود عاملی که ادعا را به طریقی به یک تبعه ایاالت متحده منسوب نماید ،وجـود نـدارد .در صـورتیکـه ادعـای
بیتا بعیت بودن پدر خواهان صحیح باشد ،این واقعیت ،در مقام مقایسه با وضعیتی که وی تابعیـت روسـی خـود را
حفظ میکرد ،خواهان را در موقعیت مساعدتری قرار نمیدهد.
ادعا ،شرط مالکیت مستمر موضوع بند  0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی را برآورده نمیکند.
استداللی که خواهان به نحو تخییری در الیحه توجیهی ثبت شده در  31ووئن  31( 3321خـردادمـاه )3180
خود عنوان نموده ،مبنی بر اینکه تاریخ ایجاد ادعا سا  3323یعنی وقتی بوده که دولت حاضر جمهوری اسالمی
ایران ،تعهد دولت سلف خود را در پرداخت خسارات وارده به خانواده لیانوسوف انکار نموده ،غیرقابل دفاع بـه نظـر
می رسد .مکاتباتی که حسب ادعا با یکی از سفرای شاه سابق به عمل آمده را نمیتوان در حکم تعهـد روشـن یـا
قابل اجرایی برای پرداخت غرامت با مبل مشخصی خسارت دانست ویا آن را موجد علت مستقلی برای طرح دعوا
محسوب نمود.
بهدالیل مشروحه فوق ،دیوان داوری ،ادعای الکساندر لیانزلیانوسوف را به علت فقدان صالحیت رد میکند.
هریک از طرفین مسئو پرداخت هزینههای داوری خود میباشد.
الهه ،به تاریخ  32ژانویه  3884برابر با  22دیماه 3162
گونار الگرگرن رئیس شعبه
محمود کاشانی

هوارد ام .هولتزمن

پرونده شماره 128ـ شعبه دو
حکم شماره 301ـ128ـ2
خواهان :تکنولوجی انترپرایزز اینکورپوریتد
خوانده :شرکت معامالت خارجی
تاریخ3162/33/33 :
 .3ادعا

خواهان ،شرکتی کالیفرنیایی ،ادعای حاضر را که بر قرارداد منعقده در  2ووییـه  38( 3324تیـرمـاه  )3101جهـت
فروش سیمان پرتلند مبتنی است ،مطرح نموده است .ادعا از قرار به خاطر قصور در پرداخت هزینـه کامـل تـأخیر
تخلیه کشتی است که به موجب قرارداد باید بابت تحویلهایی که در  3320و  3328صورت گرفته به عمـل آیـد.
مبل ادعا  3231432/40دالر امریکا به عالوه بهره و هزینـه مـیباشـد .خوانـده اظهـار مـیدارد کـه دیـوان فاقـد
صالحیت میباشد و در مورد ماهیت دعوا ،خوانده دین خود را مبل  3311231/82دالر امریکا میپذیرد؛ ولی ادعای
متقابلی بابت خسارات ادعایی ناشی از تأخیر در تخلیه به مبل  1221222دالر و مطالبهای حسـب ادعـا بـه خـاطر
تسریع در تخلیه بار به مبل  011422/32دالر امریکا اقامه میکند .بدین ترتیب ،مبل خال ادعای متقابـل ،مبلـ
 032،122/12دالر امریکا میباشد.
 .2صالحیت

ماده  31قرارداد مقرر میدارد:
هرگونه اختالفات ناشی از اجرای این قرارداد ،چنانچه دوستانه حل نشود از طریق مراجع قانونی کشور ایران حل و
فصل خواهد شد.
خواهان در دادخواست و اظهار بعدی خود در مورد لوایح دفاعیه اشعار داشته است که تغییرات اوضاع و احـوا
در ایران به نحوی است که ماده مذکور را الزماالجرا نمیسازد و درخواست نموده که بعد از تصمیم دیوان عمومی
درباره قید انتخاب مرجع رسیدگی در  3پرونده دیگر (که در  0نوامبر  4( 3320آبانماه  )3183اتخاذ گردید) به وی
حق پاسخ بیشتری داده شود .در تاریخ  30وانویه  00( 3321دیماه  )3180دیوان دستوری صـادر نمـود کـه بـه
شرح زیر مقرر میدارد:
دیوان داوری ،قید انتخاب مرجع رسیدگی مذکور در قراردادی را که مبنای ادعـای ایـن پرونـده اسـت ،مـورد
بررسی قرار داده است .ظاهراً ادعای مزبور تا آنجا که مبتنی بر قرارداد اسـت ،از حیطـه صـالحیت دیـوان داوری
خار است (رجوع شود :جر دراکر جونیر و شرکت معامالت خارجی ،شرکت بیمه ایران ،سازمان غله شکر و چای
کشور (صالحیت) ،پرونده شماره «( 303حکم در مورد صالحیت») به شماره 4ــ303ــ دیـوان عمـومی ،مـورخ 0
نوامبر  34/3320آبانماه .)3183
علیهذا به طرفین دستور داده میشود که تا تاریخ  30مارس  04( 3321اسـفندمـاه  )3183هرگونـه نظـر یـا
الیحه توجیهی را که مایلند راجع به موضوع صالحیت عنوان نمایند ،نزد دیوان داوری به ثبت رسانند.
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هرچند تاریخ  30مارس متعاقباً به درخواست خواهان تا او مه  33( 3321اردیبهشتماه  )3180تمدید گردید،
ولی خواهان هیچ گونه اظهارنظری به دیوان تسلیم نکرد .دیوان در  32مـه  02( 3321اردیبهشـتمـاه  )3180بـه
طرفین اطالع داد که قصد دارد در مورد مسأله صالحیت براساس مدارک تسلیمی اتخاذ تصمیم نماید.
بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی« ،ادعاهای ناشی از قراردادهای تعهدآور فیمابین که در آن قراردادها
مشخصاً رسیدگی به دعاوی مربوطه در صالحیت انحصاری دادگاههای صالحه ایران در پاسخ به موضـع مجلـس
باشد را از این امر مستثنا نموده است».
دیوان متذکر میشود که شرط قراردادی مورد بحث صریحاً حل و فصل را از طریـق «مراجـع قـانونی کشـور
ایران» مقرر داشته است .این سؤا میتواند مطرح شود که آیـا عبـارت «کلیـه اختالفـات ناشـی از اجـرای ایـن
قرارداد» کافی برای رعایت الزام استثنا در بند  3ماده دو مبنـی بـر ایـنکـه «هـر اختالفـی» در قـرارداد بایـد در
صالحیت دادگاههای ایران قرار گیرد ،میباشد یا خیر .چنانکه از حکم دراکر مذکور در فـوق مالحظـه مـیشـود،
استنباط دیوان از واوه « »executionاین است که شامل « »performanceنیز هست و نتیجه میگیرد که در
حالی که میتوان تصور کرد که اختالفات مربوط به تفسیر یا اعتبار قرارداد میتواند به نحو انتزاعی ایجـاد ،یعنـی
به عنوان درخواست صدور احکام اشعاری ،منفک از اجرا یا عدم اجرای قرارداد مطـرح شـود ،ایـنگونـه اختالفـات،
اختالفات ناشی از قرارداد طبق مفهوم بند  3ماده دو نمی باشد .از این نظر دیوان معتقد است که حدود ماده سیزده
به حد کفایت وسیع بوده و شرط استثنا در این مورد را برآورده میسازد.
در مورد اظهارات خواهان مبنی بر اینکه تغییرات اوضاع ماده  31را آنطور که در شـرط اسـتثنا مقـرر اسـت
«تعهدآور» نمی سازد ،دیوان معتقد است که تعیین قابلیت اجرای قید مزبور به دالیل مشـابه بـا آنچـه کـه دیـوان
عمومی در حکم دراکر اشعار داشته ضرورت ندارد.
به دالیل مذکور فوق ،دیوان معتقد است که ماده  31قرارداد سیمان مشـمو قیـد اسـتثنای مرجـع رسـیدگی
موضوع بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی قرار میگیرد و در نتیجه ،تصمیم دیوان این است کـه صـالحیت
رسیدگی به ادعاها و ادعاهای متقابل مبتنی بر آن قرارداد را ندارد.
 .1هزینهها

هریک از طرفین مسئو پرداخت هزینههای داوری خود میباشد.
حکم دیوان به شرح زیر حکم صادر مینماید:
ادعا و ادعای متقابل به علت عدم صالحیت دیوان مردود شناخته میشود.
هریک از طرفین مسئو پرداخت هزینههای داوری خود در این دعوا میباشد.
الهه ،به تاریخ  13ژانویه  3884برابر با  3بهمن 3162
ویلم ریپهاخن ـ رئیس شعبه
شفیع شفیعی

جورج آلدریج

پرونده شماره  310ـ شعبه دو
حکم شماره 331ـ310ـ2
خواهان :تی.سی.اس.بی .اینکورپوریتد
خوانده :ایران
حکم
اول) ادعاها

خواهان ،تی.سی.اس.بی .اینکورپوریتد (تی.سی.اس.بی) ،یک شرکت ایالت مریلند ،چهار ادعا علیـه ایـران مطـرح
ساخته و از سه مؤسسه ،سازمان یا واحد ،یعنی وزارت مسکن و شهرسازی ،سازمان مسکن و بانک تجارت (سـابقاً
بانک ایران و انگلیس) (بهعنوان خوانده) نام برده است.
ادعای اول

در سا  3320خواهان توسر خوانده ،سازمان مسکن استخدام شد تا بهعنوان مهندس مشاور یـک پـرووه عظـیم
خانهسازی (معالیآباد) که قرار بود نزدیکی شیراز در ایران ساخته شود ،انجام وظیفه نماید .کار ساختمانی قرار بـود
توسر شرکت مختلطی ( )joint ventureبه نام بوییگتسا( )Bouygues Tessaاجرا شود .خواهـان در مـه
 ،3320متعاقب امضای قصدنامهای کار خود را آغاز کرد و قرارداد رسمی («قرارداد نظـارت بـر پـرووه») در ووییـه
 3320بین خواهان و سازمان مسکن منعقد شد .خواهان ،طبق شرایر قرارداد ،وظایف خود را بـرای یـک دوره 03
ماهه که در ووییه  3323به اتمام میرسید ،انجام داد؛ هرچند که باید متذکر شد که بوییـگتسـا عملیـات خـود را
عمدتاً به خاطر نبودن پو  ،در نوامبر  3322معلق ساخت .در این زمان تقریباً  02درصد پرووه تکمیل گردیده بود.
خواهان اظهار میدارد که سازمان مسکن با عدم پرداخت حقالزحمههای سه ماهه مقرر در طو آخرین سـا
قرارداد ،قرارداد را نقض کرده است .خواهان همچنین طالب استرداد  30درصدی است کـه از هـر مـورد پرداخـت
بابت استرداد یک فقره پیشپرداخت کسر میشد (که در واقع پیشاپیش پرداخت نشده ،بلکه در ماه مه  3322تأدیه
گردیده بود) و همچنین  32درصد مکسوره بهعنوان ضمانت حسن انجام کار را مطالبه میکند.
خواهان مضافاً حق الزحمه کاری که پس از خاتمه قرارداد انجام شده و پاداشی که حسب ادعا در قرارداد مقرر
شده را مطالبه مینماید .خواهان طالب خسارتی به میزان  1،822،431دالر امریکا به عالوه بهـره اسـت .خواهـان
همچنین خواستار اعالمی است مبنی بر اینکه نه سازمان مسکن و نه بانک تجارت نسبت بــه ضمانتنامه بـانکی
یک فقره اعتبار اسنادی احتیاطی ( credit by letter of (standکه در رابطه با پیشپرداخـت تأدیـه شـده بـه
خواهان طبق قرارداد نظارت بر پرووه صادر گردیده ،هیچگونه حق و ادعایی ندارند.
سازمان مسکن ادعا می کند کـه اخـتالف مربـوط بـه مبلـ بـدهی طبـق قـرارداد نظـارت بـر پـرووه ،طبـق
مصالحهنامهای که در سا  3323توسر طرفین منعقد گردید ،فیصله یافته است .سازمان مسکن ،همچنین معتقـد
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است که تی.سی.اس.بی .در محاسبه مبلغی که مدعی است استحقاق آن را دارد به شرط ذیربر در قرارداد راجع به
پرداخت ،عمل نکرده است .باالخره سازمان مسکن با این ادعا که خواهان خدمات قراردادیاش را انجام نـداده یـا
مالیات و حق بیمههای اجتماعی را نپرداخته متقابالً حدود  3/2میلیارد ریا مطالبه مینماید.
بانک تجارت ادعای متقابلی به میزان  00/8میلیون ریا  ،بابت مبل اسمی اعتبار اسنادی صادره در رابطـه بـا
پیشپرداخت تأدیه شده به خواهان ،مطرح میسازد.
ادعای دوم

خواهان مدعی است که موافقتنامهای شفاهی با سازمان مسکن منعقد ساخت که طبق آن ،قرار شد وی نظـارت
بر کار محوطهسازی ( )site workرا عهدهدار شود .با اینکه پیشنـویس قـرارداد تهیـه شـد ،امـا قـرارداد امضـا
نگردید .خواهان مدعی است که به تقاضای سازمان مسکن در طو ماههای اوت تا نوامبر  3322خدمات نظـارت
بر محوطه سازی را انجام داده و اما بابت آن پولی دریافت نکرده است .خواهان بابت پرداخت هزینه کارهای انجام
شده ،به عالوه بهره ،عدمالنفع و خسارات تبعی ،مبل  1311032دالر امریکا مطالبه میکند.
سازمان مسکن ،در پاسخ ،وجود قرارداد با خواهان را انکار میکند.
ادعای سوم

تی.سی.اس.بی .ادعا می کند که در نتیجه عدم حفاظت پرسنل و اموا خواهان توسر ایران ،وی متحمل خساراتی
متجاوز از  1231222دالر امریکا ،بابت ارزش اموا از دست رفته ،هزینه بازگشت پرسنل و هزینه بازخرید خـدمتی
که ملزم بوده است به کارکنان ایرانیاش بپردازد شده است .خواهان ،با اظهـار ایـن مطلـب کـه بـه مـدارک الزم
دسترسی ندارد ،فیالوقع این ادعا را ترک گفته است.
ادعای چهارم

تی.سی.اس.بی .مدعی است که سازمان مسکن با عدم پرداخت حـقالزحمـه کـار انجـام شـده ،قـرارداد خـدمات
مهندسی مشاور («قرارداد بی.اچ.آر.سی») منعقد بین طرفین در مه  3320را نقـض کـرده اسـت .خواهـان طالـب
خساراتی به مبل  313،823دالر امریکا بابت حقالزحمههای پرداخت نشده ،و عدمالنفـع ،بـه عـالوه بهـره اسـت.
خواهان بدواً ادعایش را بر مبنای نقض قرارداد استوار کرده بود ،امـا متعاقـب تصـمیم مـورخ  0نـوامبر 34( 3320
آبانماه  )3183دیوان عمومی ،مبنی بر این که قرارداد بی.اچ.آر.سی .حاوی قید مرجع رسیدگی است که صـالحیت
()1
انحصاری دادگاههای ایران را مقرر داشته و لذا دیوان فاقد صالحیت نسبت به ادعای مربوط به قـرارداد اسـت،
خواهان این استدال را مطرح ساخت که براساس نظریه اجرتالمثل ( )quantum meruitحق دارد خسارتی به
مبل  3201220دالر امریکا دریافت نماید.
سازمان مسکن اظهار میدارد که خواهان ،هم به علت دیر مطرح ساختن چنین ادعایی و هم به این علت کـه
 .1قرار اعدادی شماره 0ـ342ـ دیوان عمومی (تی.سی.اس.بی .اینکورپوریتد و ایران) مورخ  0نوامبر  34( 3320آبان ماه .)3183
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حق خواهان نسبت به این مبل صرفاً ناشی از قرارداد بوده و بنابراین ،خار از صالحیت این دیوان است ،از طـرح
ادعا براساس اجرتالمثل ،ممنوع میشود .سازمان مسکن همچنین ادعا میکند که بیش از مبلغی که طبق قرارداد
تی.سی.اس.بی .استحقاق داشته به وی پرداخته و طالب استرداد این مبل اضافی است و باالخره خوانده بـا اظهـار
ال ادعـای
این که خواهان خدماتی را که طبق قرارداد بی.اچ.آر.سی .ملزم بـه انجـامش بـوده ،اجـرا ننمـوده ،متقـاب ً
خساراتی به میزان تقریبی  1/2میلیون ریا مطرح میسازد.
خواهان ،سازمان مسکن و بانک تجارت ،عالوه بر خسارات یاد شده ،طالب هزینهها نیز هستند.
جلسه استماع پرونده در روزهای  1و  4نوامبر  30( 3321و  31آبانماه  )3180برگزار گردید.
دوم) صالحیت

غیر از موضوع صالحیت دیوان در رسیدگی به ادعای «اجرتالمثل» خواهان بابت خدمات انجام شده طبق قرارداد
بی.اچ.آر.سی( .که ذیالً همراه با ماهیت همان ادعا در بخش سوم مورد بحـث قـرار گرفتـه) و موضـوع صـالحیت
نسبت به ادعاهای متقابل مربوط به مالیات و حق بیمههای اجتماعی (که ذیـالً در قسـمت چهـارم تحـت عنـوان
ادعاهای متقابل مورد بررسی واقع شده) ،به صورت جدی هیچ موضوعی در رابطـه بـا صـالحیت در ایـن پرونـده
مطرح نگردیده است .صالحیت ما نسبت به ادعاهای مبتنی بر قرارداد در ادعـای او طـی قـرار اعـدادی شـماره
0ـ342ـ دیوان عمومی مورخ  0نوامبر  34( 3320آبانماه ( )3183تی.سـی.اس.بی .اینکورپوریتـد و ایـران) احـراز
گردید .خواهان یک شرکت ایالت مریلند است که در طو مدت ذیربر ،بـیش از  02درصـد سـهام آن را بـهطـور
مستقیم یا غیرمستقیم چهار نفر در اختیار داشتهاند که همگی آنها ،در حا حاضر و در مواقع ذیربر ،تبعه ایـاالت
متحده بودهاند .بنابراین ،خواهان تبعه ایاالت متحده در مفهوم بند  3ماده هفت بیانیه حل و فصـل دعـاوی اسـت.
دیوان داوری خاطرنشان میسازد که اسناد و مدارک تسلیمی خواهان این نکته را روشن نمیساخت که هـر چهـار
فرد مذکور ،پیش از تاریخ بروز ادعا ،شهروند ایاالت متحده بودند؛ لکن گرچه ارائه مدارک مثبت این امر به دیـوان
در چنین شرایطی مفید واقع میشد ،با این حا  ،این مسأله با ارائه شهادت کافی در طی استماع فیصله یافت.
در اینکه خواندگان ،وزارت مسکن و شهرسازی ،سازمان مسکن و بانک تجـارت ،مشـمو تعریـف «ایـران»
مذکور در بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی هستند ،تردیدی وجود نمیتواند داشته باشد.
سوم) ماهیت دعاوی
ادعای اول

طبق قرارداد نظارت بر پرووه ،حقالزحمه خواهان بابت خدماتش در طرح معالیآبـاد بـه شـرح مـذکور در پیوسـت
شماره  0قرارداد ،قرار بود بر مبنای فرمو های متفاوتی ،بسته به طو مدت ساختمان و مبل (هزینه شـده بـرای)
تکمیل پرووه ،تعیین و طی یک فقره پیشپرداخت و  32فقره پرداخت سه ماهه که میبایست از  02ووییـه 3320
( 03تیرماه  )3104آغاز شود ،پرداخت گردد.
از ماه مه  ،3320خواهان خدمات مقرر در قرارداد را که شامل بررسـی اسـناد حـاوی طـرحهـا ،مشخصـات و
نقشهها ،نظارت بر کیفیت کار ساختمانی بوییگتسا و ایجاد و اعما سیستمی برای کنتر و تأیید هزینه ساختمان
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بود ،هم در ایاالت متحده و هم در ایران انجام داد .خواهان ،طبق ماده  4قرارداد بهطور منظم گزارشهایش را بـه
سازمان مسکن تسلیم و با نمایندگان سازمان مسکن و بوییگتسا از نزدیک همکاری مینمود.
در ماه مه  3322که سازمان مسکن باالخره توانست مبل پیش پرداخت را به تی.سی.اس.بی .بپردازد ،خواهان
از بانک ایران و انگلیس سابق یک فقره ضمانتنامه بانکی (به شماره عطف  ،03/232مورخ  2مه  3322برابر با 32
اردیبهشتماه  )3102به مبل  12/4میلیون ریا به نفع سازمان مسکن تحصیل نمود که این مبل در ووئن 3322
به  00،822،422ریا کاهش داده شد .ضمانتنامه بانکی یاد شده تـا  00سـپتامبر  13( 3323شـهریورمـاه )3102
معتبر ،اما در صورت تقاضای سازمان مسکن قابل تمدید بود .خواهان برای تحصـیل ایـن ضـمانتنامه یـک فقـره
اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت از نشنا بنک آو واشینگتن به نفع بانک ایران و انگلیس برای همان مبلـ ریـالی
تحصیل کرد .مدت اعتبار این اعتبار اسنادی تا  02مارس  03( 3323اسفندماه  )3102بود و به اتکای وجوهی کـه
خواهان در نشنا بنک آو واشینگتن تودیع نمود صادر گردید .به درخواست بانک ایـران و انگلـیس و بـه مـوازات
تمدید ضمانتنامه بانکی صادره به نفع سازمان مسکن ،تاریخ انقضای اعتبار اسنادی یـاد شـده تـا  32اکتبـر 3323
( 32مهرماه  )3102تمدید شد.
در ماه سپتامبر  ،3323پس از خاتمـه مـدت  03ماهـه قـرارداد ،سـازمان مسـکن از بانـک ایـران و انگلـیس
درخواست کرد که ضمانتنامه بانکی را به مدت یک سا دیگر تمدید نماید .همزمان با این درخواست ،بانک ایران
و انگلیس یک بار دیگر از نشنا بنک آو واشینگتن تمدید اعتبار اسنادی را درخواست نمود .در تـاریخ  0سـپتامبر
 34( 3323شهریورماه  ،) 3102نشنا بنک آو واشینگتن تلکسی به بانـک ایـران و انگلـیس مخـابره و ضـمن آن
اعالم داشت که طبق اطالع واصله از تی.سی.اس.بی قرارداد تکمیل گردیده و توضیح و تأییـد موضـوع از جانـب
سازمان مسکن را خواستار شد .بانک ایران و انگلیس تا  32اکتبر  32( 3323مهرماه  )3102جوابی نداد و خواهـان
مدعی است که اعتبار اسنادی طبق شرایر خود منقضی گشت .بانک تجارت (جانشـین بانـک ایـران و انگلـیس)
استدال می کند که اعتبار اسنادی منقضی نشده و بابت مبل آن ،ادعای متقابلی مطـرح سـاخته اسـت .خواهـان،
طالب اعالم این مطلب از جانب دیوان است که سازمان مسکن و بانک تجارت هیچگونه حق و ادعایی به موجـب
ضمانتنامه بانکی و اعتبار اسنادی ندارند .این مطالب ذیالً در بخش چهارم تحت عنوان ادعاهـای متقابـل بررسـی
شدهاند.
خواهان مدعی است که عدم پرداخت حقالزحمههایش توسر سازمان مسکن در حکم نقض قـرارداد اسـت و
بنابراین ،حقالزحمه خدماتی را که انجام داده مطالبه مینماید.
مدارک موجود مثبت این مطلب است که سازمان مسکن مبل  30110011830ریا در رابطه با قـرارداد مـورد
بحث به تی.سی.اس.بی پرداخته و مبل  3،284،282ریا بابت مالیاتها بـه موجـب قـرارداد ،کسـر کـرده اسـت.
سازمان مسکن در سا  3323و  3322دو فقره پرداخت کالً به مبل  202،382ریا به اشخاص ثالث صورت داده
که طبق ادعا بابت تأدیه تعهدات خواهان بوده ،اما خواهان فقر اجازه پرداخت یک فقره از این تعهـدات بـه مبلـ
8821222ریا را داده بود.
سازمان مسکن مدعی است که هرگونه اختالفی راجع به مبل بدهیاش به خواهان طی مصالحهنامهای که در
اواخر سا  3323بین طرفین منعقد شده ،فیصله یافت .در نتیجه مذاکرات مصـالحهای کـه در روزهـای  04و 00
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سپتامبر  0( 3323و  1مهرماه  )3102صورت گرفت ،خواهان مصالحهنامهای را با امضای خود همراه با نامهای بـه
تاریخ  08سپتامبر  4( 3323مهرماه  )3102به سازمان مسکن تسلیم نمود با این مضمون که پذیرش مصالحهنامـه
منوط به انجام دو اقدام از جانب سازمان مسکن بود :او تأیید مصالحهنامه توسر سازمان مسکن ظرف سی روز و
دوم ،تحصیل موافقت بانک مرکزی ایران در مورد پرداخت به دالر امریکا.
سازمان مسکن مدعی است که نهایتاً مصالحهنامه را پذیرفته ،هرچند کـه ایـن پـذیرش بـه اطـالع خواهـان
نرسیده است؛ لکن مدارک موجود بهروشنی حاکی است که مصالحهنامه در فاصله سی روز پذیرفته نشد و بنابراین،
هرگز قوت قانونی نیافت.
سازمان مسکن همچنین با ادعای این مطلب که خواهان خدماتش را بهعنوان ناظر انجام نداده و لهذا موجـب
ورود خسارتی متجاوز از  3/2میلیون ریا به خوانده شده است ،بر آن است که از مسئولیت شانه خالی کنـد؛ لکـن
سازمان مسکن هیچگونه مدرکی دا بر قصور خواهان در انجام وظایفش ارائه ننموده است .طبق قـرارداد نظـارت
بر پرووه ،تی.سی.اس.بی .متعهد بود کارهای بوییگتسا را نظارت و مطابقت آن را با طرحها و مشخصـات پـرووه
تأیید و در صورت بروز اشکاالت ،مراتب را به سازمان مسکن اطالع دهد .سـازمان مسـکن مـدعی اسـت کـه در
ساختمان پرووه ،پارهای نواق وجود دارد؛ لکن نه مدرکی دا بر وجود این نواق ارائه کرده و نـه ثابـت کـرده
است که خواهان مسئو این نواق است؛ اما خواهان مدارکی تسلیم نموده ،حاکی از اینکـه وی وظـایفش را از
جمله معاینه و بازرسی کار بوییگ تسا ،اطالع اشکاالت به سازمان مسکن و تأییـد فقـر آن بخـش از کارهـا کـه
مطابق با مشخصات ذیربر قرارداد اجرا شده بود ،انجام داده است.
واقعیتی که موجب تضعیف تالش سازمان مسکن برای مسئو قلمداد کـردن تی.سـی.اس.بی بابـت نـواق
پرووه میشود ،مصالحهنامه ای است که سازمان مـذکور در تـاریخ  30سـپتامبر  04( 3323شـهریورماه  )3102بـا
بوییگتسا منعقد ساخته که طبق آن بوییگتسا را از کلیه تضمینها و ضمانتهای مربوط به کارهایی که در پرووه
انجام داده بود ،بریالذمه شناخته است .سازمان مسکن که قبالً پیمانکار اصلی را از مسئولیت مبرا شناخته ،اکنـون
نمیتواند تی.سی.اس.بی را مسئو نواق قلمداد کند.
بنابراین ،دیوان داوری بر این نظر است که خوانده ،سازمان مسکن ،متعهد است حقالزحمه خواهـان را بابـت
دوره کامل  03ماهه قرارداد بپردازد.
شرایر پرداخت در پیوست شماره  0به شرح زیر مقرر گردیده است:
ب) حقالزحمه خدمات ]نقل از اظهاریه خوانده[

 .3برای خدمات مشروحه در باال تی.سی.اس.بی حقالزحمهای معاد  0/41درصد ارزش بـرآورد شـده بـه عـالوه
ارزش خدمات پیمانکار (شامل ترقی قیمتها) با شرایطی که در قرارداد ساختمانی منعقده بـین سـازمان مسـکن و
شرکت بوییگ تسا تعریف شده و به کار رفته است .هرگاه پرووه کمتر از قیمت برآورد شده (شـامل ارزش خـدمات
پیمانکار) باشد ،حقالزحمه تی.سی.اس.بی به شرح زیر خواهد بود:
ارزش خدمات پیمانکار  +قیمتهای برآورد شده = A
هزینههای واقعی = B
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صرفهجویی از قیمتهای برآورد شده =A-B

 + 3/1 (A-B) %0/41الف  = %0/41حقالزحمه تی.سی.اس.بی
 .0هرگاه دوران ساختمان از زمان پیشبینی شده در پیمان منعقده بین سازمان مسکن و پیمانکار متجاوز شود
به تی.سی.اس.بی .مبلغی معاد ( × 3/80حقوق کارکنان به عالوه هزینهها) بـرای اوقـات مصـرف شـده اضـافی
پرداخت خواهد شد .پرداختها باید ماهانه انجام گیرد.
 .1هرگاه ساختمان پرووه شروع نشود به تی.سی.اس.بی مبلغی معاد ( × 3/80حقوق کارکنان و هزینههایی)
که متحمل گردیده تا تاریخ روز اعالم عدم شروع کار پرووه پرداخت خواهد شد.
 .4هر گاه فقر قسمتی از کار پرووه انجام گردد تی.سی.اس.بی معاد  0/41درصد هزینـههـای واقعـی کـار
انجام شده را بهعنوان حقالزحمه دریافت خواهد داشت.
خواهان مدعی است که مستحق دریافت  118401431دالر دیگر بابت کارهایی است کـه در طـو مـدت 03
ماهه قرارداد انجام داده است .خواهان با اعما بند «ب» 3پیوست شماره  0به این رقم رسیده است .در بند مزبور
در واقع قید شده است که مبل قابل پرداخت باید بر مبنای برآورد هزینه اولیه پرووه محاسبه و با ترقی قیمتهـا و
تغییر سفارشات ،افزایش یابد .سازمان مسکن ،از سوی دیگر ،اظهار میدارد که چون پـرووه هرگـز تکمیـل نشـد،
خواهان به شرح مقرر در بند «ب» 4پیوست شماره  0مستحق دریافت مبلغی زاید بر  0/41درصد هزینه آن بخش
از قرارداد که واقعاً اجرا شده ،نمیباشد.
به نظر دیوان بند «ب» 4قرارداد ،مالک عمل است .خواهان خود تصـدیق کـرده اسـت کـه در تـاریخی کـه
بوییگ تسا عملیات ساختمانی پرووه را متوقف ساخت ،یعنی  33نوامبر  02( 3322آبانماه  ،)3102فقر  02درصـد
پرووه تکمیل شده بود .خواهان استدال مینماید کـه بنـد «ب» 4صـرفاً بـرای تعیـین مأخـذی بـرای محاسـبه
حقالزحمه وی ،در صورتی که کل حجم پرووه بیش از  02درصد کاهش مییافت ،در قرارداد گنجانده شـد؛ لکـن
این دلیل برای دیوان قانعکننده نیست .ظاهر عبارت متن روشن است و خواهان به هیچ نوع ابهامی راجع بـه ایـن
موضوع در قرارداد اشاره ننموده و هیچ گونه مدرکی در تأیید آنچه که مدعی است قصد طرفین بوده ،ارائـه نکـرده
است .بنابراین ،دیوان معتقد است که خواهان بابت کاری که در طو دوره  03ماهه قرارداد انجـام داده ،مسـتحق
دریافت  0/41درصد هزینه آن بخش از قرارداد است که عمالً اجرا شده است.
خواهان مدارکی ارائه نموده ،مبنی بر این که هزینه نهایی آن بخش از قرارداد که تکمیـل شـده ،بـین 31830
میلیارد ریا و  3313میلیارد ریا بوده است .رقم پایینتر ،یعنی  31830میلیارد ریا رقمی است که سازمان مسکن
و بوییگتسا طی مصالحهنامه منعقد بین طرفین در سپتامبر  3323در مورد آن به توافق رسیده بودند .معهذا دیوان
داوری خاطرنشان می سازد که رقم یاد شده حاصل بخشی از سازش ادعای بوییگتسا علیـه سـازمان مسـکن ،در
قبا مبرا ساختن بوییگتسا از کلیه ضمانتها و تضمینها بوده و لذا میتوان قبو کرد که از رقم هزینـه واقعـی
قرارداد کمتر بوده است.
خواهان استدال میکند که رقم صحیح کل هزینه قرارداد  33/3میلیارد ریا بوده ،یعنی رقمی که بوییگتسا
در صورتحساب نهاییاش در مه  3323ارائه کرده بود .معذلک دیوان متذکر میگردد که خواهان در گزارش نهایی
خود به سازمان مسکن در ووییه  3323اظهار داشته است که رقم  33/3میلیارد ریا مورد بحـث ،در عـین حـا ،
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حاوی هزینههایی است که بابت آنها نباید پرداختی صورت گیرد و پیشنهاد نمود که کل هزینه قـرارداد بایـد بـه
اندکی بیش از رقم  32/020میلیارد ریا کاهش داده شود .دیوان داوری به این نتیجه میرسد که بـرای محاسـبه
حق الزحمه خواهان ،هزینه قرارداد 32102010211132ریا است ،یعنی رقمی که خواهان خود به سـازمان مسـکن
پیشنهاد کرده است .بنابراین ،کل حقالزحمه خواهان بابت کاری که وی در طو دوره  03ماهه قرارداد انجام داده
 0/41درصد  32102010211132ریا  ،یعنی  00010201040ریا میباشد.
تی.سی.اس.بی همچنین خواهان استرداد مبل  111222دالر امریکا است که به ادعای وی معاد حقالزحمـه
 1ماه کار اضافی است که به درخواست سازمان مسکن متعاقب خاتمه قرارداد ،در مـورد پـرووه انجـام داده اسـت.
معهذا خواهان هیچگونه مدرکی ،مبنی بر اینکه سازمان مسکن تقاضای اجرای خدمات اضافی از وی کرده باشـد،
ارائه نداده است .بنابراین ،نظر دیوان بر این است که ادعای حقالزحمه سه ماه اضافی باید به علت فقـد دلیـل رد
شود.
خواهان همچنین طالب مبل  32،022دالر امریکا بهعنوان پاداش ،به موجب قـرارداد اسـت .بـه نظـر دیـوان
داوری ،خواهان مستحق چنین پاداشی نیست .طبق بند «ب» 3پیوست شماره  0قرارداد ،چنـین پاداشـی فقـر در
صورتی قابل پرداخت بود که پرووه بهطور کامل اجرا میشد.
همانط ور که در باال اشاره شد ،خواهان استحقاق دارد که بابت نظارتی که طبق قرارداد انجام داده است مبل
 000،020،040ریا دریافت نماید.
خواهان قبالً  381،242،423ریا دریافت کرده که این مبلـ شـامل  3،284،282ریـا مکسـوره بابـت 0/0
درصد مالیات قرارداد نیز میشود .از مبل  33،408،281ریا که هنوز خواهان طلبکار است 0/0 ،درصد کـل مبلـ
واجباالدا طبق قرارداد باید به عنوان مالیات متعلقه دولت ایران بابت قرارداد کسر شود ،چه طرفین موافقـت کـرده
بودند که این درصد از کلیه مبال پرداختی به خواهان کسر شود و در واقع از تمام این قبیل پرداختهـا کسـر هـم
میشد 0/0 .درصد مبل  000،020،040ریا  3412181022ریا می شود که از این مبلـ قـبالً  312841282ریـا
کسر شده است .لذا  413231403ریـا دیگـر بایـد کسـر شـود .بـدین ترتیـب ،خواهـان مسـتحق دریافـت مبلـ
 22،020،140ریا از سازمان مسکن است.
طبق قرارداد ،سازمان مسکن متعهد بود که به ریا به تی.سی.اس.بی پرداخت کنـد و نـه بـه دالر .خواهـان
استدال میکند که هر مبل ریالی که به وی تعلق گیرد ،باید برای پرداخت از حساب تضمینی به نرخ تبدیل رایج
در  02ووییه  03( 3323تیرماه  ،)3102یعنی تاریخ فسخ قرارداد که  20/02ریا در برابر یک دالر امریکا بود ،بـه
دالر امریکا تبدیل شود .سازمان مسکن معتقد است که نرخ تبدیل باید نرخ رایج در تاریخی باشد که حکـم صـادر
میشود ،یعنی  20/3ریا در برابر یک دالر امریکا .دیوان با خوانده موافق است .معموالً در مورد این نـوع بـدهی
که نرخ مبادله پو کاهش داده نشده ( )devaluationو معلوم نیست که خواهان در صورت پرداخـت بـدهی بـه
وی در موعد مقرر فوراً اقدام به تبدیل آن به دالر می نمود ،به نظر دیوان ،قاعده بهتر آن است که تبدیل بـه نـرخ
تاریخ صدور حکم صورت گیرد .خواهان به موجب قرارداد ،ریسک نوسانات نرخ ارز را پذیرفته است .ایـن واقعیـت
که طبق بیانیههای الجزیره ،پرداخت حکم حاضر باید به دالر امریکا صورت گیـرد ،بـهخـودیخـود وی را از ایـن
ریســک مصــون نمــیدارد .ایــن قاعــده توســر شــعبه ســه در حکــم صــادره در مــورد پرونــده رکســنورد ،حکــم
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شماره03ـ310ـ 1مورخ  32وانویه  02( 3321دیماه  )3180اعما شد .در پرونده حاضر ،روشن است که چنانچـه
تی.سی.اس.بی .مبال ریالی مورد طلب را در سا  3323دریافت میکرد ،بالفاصله بر آن میشد کـه آنهـا را بـه
دالر تبدیل کند .معهذا دیوان متذکر میشود که ایران در ووییه  3323کنتر های ارزی برقرار کـرده بـود کـه بـه
بانک مرکزی اختیارات قابل مالحظهای در تأیید یا منع صدور ارز تفویض میکرد ،بنابراین ،محل تردید است کـه
خواهان در تبدیل ریا به دالر ،توفیقی حاصل مینمود .طرفین در این پرونده ،نه این مسـأله و نـه مسـأله اعتبـار
کنتر های مورد بحث را عنوان نکرده اند .بنابراین ،دیوان بر این نظر است که براساس سوابق موجـود ،تبـدیل در
این پرونده باید به نرخ جاری در تاریخ صدور حکم صورت گیرد.
برای جبران خساراتی که خواهان در نتیجه تأخیر در پرداخت متحمل شده ،به نظر دیوان عادالنـه اسـت کـه
بهرهای با نرخ  30درصد از تاریخ  02ووییه  03( 3323تیرماه  )3102به خواهان تعلق گیرد.
بنابراین ،دیوان بر این نظر است که خواهان استحقاق دارد که مبل  3،238،302دالر امریکا به اضافه بهره به
نرخ  30درصد در سا از تاریخ  02ووییه  03( 3323تیرماه  )3102دریافت نماید.
ادعای دوم

قرارداد نظارت بر طرح که فیمابین تی.سی.اس.بی و سازمان مسکن منعقد شده بـود نظـارت بـر محوطـهسـازی
پرووه را در برنمی گرفت .خواهان معتقد است که قرارداد جداگانهای با سازمان مسکن جهت پیشبینی ایـن قبیـل
خدمات مربوط به نظارت منعقد ساخته است.
مدارک خواهان در مورد وجود رابطه قراردادی بین وی و سازمان مسکن شامل سندی که ممضی به امضـای
طرفین باشد نیست ،بلکه مشتمل بر یک سلسله اسنادی است که از پیشرفت مـذاکرات بـین خواهـان و سـازمان
مسکن حکایت میکند .مهمترین این اسناد نامهای است به تاریخ  30سـپتامبر  03( 3322شـهریورمـاه  )3108از
سازمان مسکن به تی.سی.اس.بی که در بخشی از آن به شرح زیر قید شده است:
موضوع :کنترل و نظارت مرحله  3و  2محوطهسازی

( ...چون) قرارداد نظارت و کنتر شما در دست رسیدگی (سازمان مسکن) است و بهزودی برای امضا آماده خواهد
شد برای اجتناب از تأخیر بیشتر در این مورد خواهشمند است برای کنتر مرحله  3و  0هرچه زودتر اقدام کنید و
نتیجه را به ما اطالع دهید .مسلم است در صورتی که در امضای قرارداد نظـارت و کنتـر توافـق حاصـل نشـود،
سازمان مسکن حقالزحمه شما را در مورد مرحله  3و  0بررسی که معاد آنچه که شـفاهاً توسـر واحـد اجرایـی
توافق شده ،پرداخت خواهد شد ]نقل از اظهاریه خواهان توضیح مترجم[.
متعاقب سایر مکاتبات و برگزاری جلسات دیگر با نمایندگان سـازمان مسـکن ،تی.سـی.اس.بی .پـیشنـویس
قصدنامهای به تاریخ  38اوت  00( 3322مردادماه  ) 3102را بـه سـازمان مسـکن تسـلیم کـرد کـه در آن ،حـدود
خدماتی که تی.سی.اس.بی .میبایست انجام دهد و همچنین حقالزحمهای که قرار بـود دریافـت دارد بـهتفصـیل
شرح داده شده بود .سازمان مسکن پاسخی به پیشنویس قصدنامه تی.سی.اس.بی .نداد.
از ماه اوت تا آخر نوامبر  ،3322تی.سی.اس.بی .خدمات مربوط به نظارت بر محوطهسـازی را بـرای سـازمان
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مسکن انجام داد؛ لکن هیچگونه حقالزحمهای بابت این خدمات دریافت نکرد .در اواخر اکتبر ،نماینـدگان سـازمان
مسکن با مقامات تی.سی.اس.بی .مالقات نموده و به آنها اطالع دادند که به علـت نبـودن پـو کلیـه عملیـات
نظارت بر محوطهسازی از تاریخ  02نوامبر  03( 3322آبانماه  )3102به حالت تعلیـق در مـیآیـد .بنـا بـه اظهـار
تی.سی.اس.بی .طرفین همچنین در مورد مبلغی که بر مبنای قصـدنامه اوت  3322تی.سـی.اس.بی .بـه نـامبرده
تعلق می گرفت ،بحث و مذاکره کردند .متعاقب جلسه تی.سـی.اس.بی .یادداشـتی حـاوی مـذاکرات جلسـه و نیـز
پیشنهاد سازمان مسکن ،مبنی بر اینکه مبل  00/34میلیون ریا بابت سه ماه خدمت به تی.سی.اس.بی .پرداخت
شود ،تنظیم و به سازمان مسکن تسلیم نمود .در پایان یادداشت ،تی.سـی.اس.بی .از سـازمان مسـکن درخواسـت
کرده بود که چنانچه سند طبق توافق حاصله فیمابین در جلسه اکتبر تنظیم نشـده ،مراتـب را ظـرف  32روز بـه
تی.سی.اس .بی .اطالع دهد .سازمان مسکن ،به تی.سی.اس.بی .اطالع نداد که یادداشت ،اشکالی داشته یا وی بـا
آن مخالف است.
روشن است که سازمان مسکن از تی.سی.اس.بی .درخواست کرده بود که به انجام خدمات مربوط به نظـارت
بر محوطهسازی اقدام نماید و خواهان نیز چنین خـدماتی را انجـام داده اسـت .تعیـین ایـنکـه دو طـرف شـفاهاً
قراردادی منعقد ساخته اند یا نه مشکل است ،اما این مسأله اهمیتی در این ادعا نـدارد؛ چـه خواهـان در واقـع ،بـه
موجب ادعای او  ،بابت کار محوطه سازی حکم خسارت دریافت کرده است .مبلـ  32102010211132ریـالی کـه
بابت کل هزینه قرارداد تعیین شده و دیوان داوری تصمیم گرفته است که حقالزحمه خواهان را بر آن اساس قرار
دهد ،هزینه محوطهسازی توسر بوییگتسا را نیز دربرمیگیرد .بنابراین ،مبل حکمی که در مورد ادعای او صادر
میشود ،شامل  0/41درصد نرخ هزینههای واقعی محوطه سـازی نیـز هسـت و اگـر طبـق ادعـای دوم ،خسـارت
بیشتری پرداخت شود ،در واقع ،خسارت مضاعف پرداخت شده است .بدین جهت ،این ادعا در ماهیت رد میشود.
ادعای سوم

خواهان اظهار داشته است که در نتیجه عدم حفاظت از پرسنل و امـوالش توسـر ایـران ،از نـوامبر  3322تـا اوت
 ،3323خساراتی در حدود  1231222دالر امریکا به وی وارد شده است؛ لکن خواهان با اظهار این مطلـب کـه بـه
مدارک مربوط به این امر دسترسی ندارد ،اساساً این ادعا را ترک کرده است .بنابراین ،دیوان بر این نظر است کـه
ادعای تی.سی.اس.بی .بابت خسارت وارده در اثر عدم حفاظت از پرسنل و اموالش ،باید به علت فقد دلیل رد شود.
ادعای چهارم

تی.سی.اس.بی .در دادخواست اولیه خود ادعا نموده که سازمان مسکن با عدم پرداخت بابـت خـدمات ارائـه شـده
توسر خواهان طبق قرارداد بی.اچ.آر.سی .قرارداد یاد شـده را نقـض کـرده اسـت .در تـاریخ  0نـوامبر 34( 3320
آبان ماه  ) 3183دیوان عمومی ریی داد که قید مرجع رسیدگی در قرارداد بی.اچ.آر.سی .الزامات استثنای ذیل بند 3
ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی را تحقق بخشیده و بنابراین ،هر ادعایی که مبتنی بر این قرارداد باشد از حیطـه
صالحیت دیوان خار است (قرار اعدادی شماره0ـ342ـ دیـوان عمـومی تی.سـی.اس.بی .اینکورپوریتـد و ایـران،
مورخ  0نوامبر  3320برابر با  34آبانماه  .)3183تعیین این مسأله که در ارتبـاط بـا پـرووه بی.اچ.آر.سـی .ادعـای
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دیگری باقی میماند که بر قرارداد مبتنی نبوده و در نتیجه در حیطه صالحیت ما قرار گیرد ،موضـوعی اسـت کـه
دیوان عمومی آن را صراحتاً به این شعبه واگذار کرده است.
خواهان مدعی است که براسـاس دکتـرین دارا شـدن بالجهـت ( )unjust enrichmentیـا اجـرتالمثـل،
مستحق دریافت ارزش کاری است که در پرووه انجام داده است.
ادعای مبتنی بر دارا شدن بالجهت ،ادعایی نیست که بر قرارداد مبتنی باشد و لهذا بـه موجـب قیـد اسـتثنای
مندر در بند  3ماده دو بیانیه از حیطه صالحیت دیوان خار نیست .معهذا دیوان معتقد نیسـت کـه براسـاس آن
تئوری ،قانوناً مبنایی برای طرح ادعا ایجاد میشود ،زیرا که قرارداد کماکان معتبر و قابل اجرا اسـت .هـر جـا کـه
قرارداد معتبری وجود داشته باشد ،دارا شدن بالجهت در رابطه با طرح دعوا بر مبنای قرارداد ،یک نظریـه حقـوقی
تبعی ( )derivativeویا در بهترین حالت ،یـک نظریـه حقـوقی ثـانوی ( )secondaryاسـت .گرچـه سـوابقی،
بخصوص در ایاالت متحده ،هست که به خواهان اجازه میدهـد در صـورت تمایـل ،براسـاس تئـوری دارا شـدن
بالجهت و نه براساس قرارداد ،طرح دعوا کند ،با این حا  ،غالب مراجع ،نظری مخالف این دارند (رجوع شود به:
98 Corpus Juris Secondum §§ 27 and 30, 5 Corbin on Contracts § 1110 at 590-91
(1964), 12 Williston on Contracts § 1459 at 75-85, 3 rd ed., 1970

که هر دو اظهار می دارند که طرح دعوا به نحو تخییری بر مبنای دارا شدن بالجهت و نقض قـرارداد در برخـی از
حوزههای قضایی ایاالت متحده مجاز است.
Rèpert (Dalloz), Droit Civil, "Enrichissement sans Cause" par Francois Goré, No.
101 (1972): Drakidis, "La 'subsidiarité, Caractère Spécifique et International de
L'Actoin D'Enrichissement sans Cause", Revue Trimes trielle de Droit Civil 577
(1951): Gutteridge and David, "The Doctrine of Unjustified Enrichment", v
Cambridge Law Journal 204, 1935).

که همگی معتقدند قاعده کلی این است که چنانچه قرارداد معتبری وجود داشته باشد نمیتوان مدعی دارا شدن
بالجهت شد).
در دعاوی بـینالمللـی ،نتیجـه مشـابهی در پرونـده Ambatielos Arbitration, 12 R.I.A.A. 91
مشاهده میشود (رجوع شود همچنین به:
Shreuer, "Unjustified Enrichment in International Law", 22 American Journal of
Comparative Law, 28 at 194-297, 1974).

ضمن تصدیق این مطلب که مدارک تسلیمی طرفین و تحقیقات خود دیوان لزوماً محـدود بـه چنـد سیسـتم
حقوقی بوده است ،با این حا  ،دیوان معتقد است که حق طرح دعوا به نحو تخییری براساس دارا شدن بالجهـت،
در پرونده حاضر ایجاد نمیشود .در وضعیتی که قراردادی الزماالجرا نسبت به هر دو طرف وجود دارد ،تعیین ایـن
مسأله که اجرای قرارداد منجر به «دارا شدن» طرفی میشود و چنین دارا شدنی نسبت به طرف دیگر «بالجهت»
و ناروا است ،بدون تعیین دقیق حقوق و تعهدات قراردادی طرفین ،میسر نیست .این نکته بـدان معنـا نیسـت کـه
وجود یک قرارداد معتبر الزاماً مانع جبران خسارت در حاالت دیگر میشـود .بـدینسـان ادعـا مـیتوانـد از انجـام
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کارهایی که در قرارداد قید نشده یا از وضعیتی که در آن ،طرفین قرارداد با توافق یکدیگر به رابطه قراردادی اولیه
خود پایان بخشیده باشند ،ناشی شود .عالوه بر این ،داراییها و دیون هر طرف در رابطه با قرارداد میتواند در مورد
ادعاهای ناشی از اقدامات مؤثر در حقوق مالکیت ارتباط و مناسبت پیدا کند؛ لکن در پرونده حاضر چنـین ادعـایی
()2
مطرح نشده است.
بخش چهارم) ادعاهای متقابل
الف) سازمان مسکن

سازمان مسکن با این اظهار که خواهان ،کارش را طبق قرارداد نظارت بر پرووه انجام نـداده ،خسـاراتی در حـدود
 3/2میلیارد ریا مطالبه میکند .همانطور که در باال بحث شـد ،خوانـده هـیچگونـه مـدرکی حـاکی از ایـنکـه
تی.سی.اس.بی .تعهدات قراردادی خود ،مبنی بر نظارت و کنتر طراحـی و کـار سـاختمانی انجـام شـده توسـر
بوییگ تسا را ایفا نکرده ،ارائه ننموده است .دیوان داوری همچنین متذکر میگردد که سازمان مسکن فقر پـس از
ثبت این ادعا بود که موضوع قصور خواهان در اجرای وظایف قراردادی خـود را عنـوان نمـود .خواهـان ،از سـوی
دیگر ،مدارک قابل توجهی حاکی از اجرای وظایف خود ،از جمله مشخ کردن نواق  ،تسلیم داشته است.
بنابراین ،دیوان بر این نظر است که ادعای متقابل مزبور باید به علت فقد دلیل رد شود.
سازمان مسکن همچنین ادعای متقابلی مطرح نموده و از جمله اظهار داشته است کـه تی.سـی.اس.بی .حـق
بیمه های اجتماعی کارکنانش را در ایران به سازمان تأمین اجتماعی نپرداخته و مبلغی به «عنـوان بـدهی مالیـاتی
خود» مدیون است .مطلب او در الیحهای که در  33نوامبر  02( 3321آبانماه  )3180به ثبت رسید ،بـهتفصـیل
توضیح داده شده است .از «الیحه مکمل» که در تاریخ  03دسامبر  2( 3321دیماه  )3180به ثبت رسـید چنـین
برمیآید که منظـور از مطلـب اخیـر («بـدهی مالیـاتی») «مالیـات بـر درآمـدهای حاصـل از عملیـات (عملیـات
تی.سی.اس.بی)» بوده است.
طبق بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،دیوان صالحیت رسیدگی بـه « ....ادعاهـا و ادعاهـای متقابـل
ناشی از قرارداد فیمابین ،معامله یا پیشامدی که مبنای ادعای آن تبعه را تشکیل دهد ،در صورتی که این ادعاهـا و
ادعاهای متقابل ...ناشی از دیون ،قراردادها ...سلب مالکیت یا سایر اقدامات مؤثر در حقوق مالکیت باشد »...را دارد.
بر همین اساس ،باید به ویژه بین روابر حقوقی ناشی از شمو قانون بر وضعیتی که هریک از طرفین در آن قـرار
میگیرد و روابر قراردادی حاکم بر طرفهای قرارداد فیمابین ،تمایز قائل شد .در پرونده حاضر ،دیوان بر این نظر
است که:
(یک) فقر  0/0درصد مالیات مکسوره مذکور در فوق را میتوان ناشی ازروابر قراردادی فیمابین طرفهـای
قرارداد دانست،
 .2بدینسان ،شعبه به نتیجهای میرسد که مشابه نتیجهای است که شعبه سه در حکم صادره آن تحت شماره 32ـ04ـ( 1دیمز اند مـور
و جمهوری اسالمی ایران ،مورخ  02دسامبر  03[ 3321آذرماه  )]3180بدان رسیده؛ اما این نتیجه بر استداللی متفاوت با اسـتدال شـعبه
سه استوار است.

حکم شماره 444ـ440ـ2
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(دو) مابقی مالیاتها و حق بیمههای اجتماعی مذکور در ادعای متقابل را باید در نبود مدارک قانعکنندهای که
خالف این را نشان دهد ،ناشی از شمو قانون بر وضعیت ویژه پیمانکار و لهذا خار از صالحیت دیوان دانست.
از آنجا که  0/0درصد مالیات در حکم حاضر منظور گردیده ،بنابراین ،ادعاهای متقابل مربوط به مالیات و حق
بیمههای اجتماعی باید به دلیل عدم صالحیت رد شوند.
سازمان مسکن همچنین برای خسارات ناشی از عدم اجرای ادعایی تعهدات قراردادی توسر تی.سـی.اس.بی.
به موجب قرارداد بی.اچ.آر.سی .ادعای متقابلی مطرح ساخته است .نظر به اینکه دیوان عمومی ،ادعای خواهان بر
مبنای قرارداد بی.اچ.آر.سی .را به دلیل عدم صالحیت رد کرده است ،لذا ادعای متقابل بر مبنای همان قرارداد نیـز
باید به دلیل عدم صالحیت مردود شناخته شود.
ب) بانک تجارت

بانک تجارت با این ادعا که تی.سی.اس.بی .به واسطه عدم تمدید اعتبار اسنادی یا عدم پرداخت وجـه آن توسـر
نشنا بانک آو واشینگتن ،بالجهت دارا شده است ،تقاضا کرده است که مبلـ  00/8میلیـون ریـا  ،معـاد مبلـ
اعتبار اسنادی توسر خواهان به وی پرداخت شود.
از آنجا که طبق حکم حاضر ،تی.سی.اس.بی .در تعهدات خود نسبت به سازمان مسکن طبق قرارداد نظـارت
بر پرووه قصور ورزیده ،بنابراین ،سازمان مسکن یا بانک ایران و انگلـیس یـا جانشـین آن ،بانـک تجـارت ،قانونـاً
هیچ گونه ادعایی بابت پرداخت یا تمدید ،به موجب ضمانتنامه بانکی (ضمانتنامه بانکی به شـماره عطـف 03/232
مورخ  0012/0/32برابر با  2مه  )3322و اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت (اعتبار اسنادی شـماره  0122مـورخ 02
ووئن  3322برابر با  12خردادماه  )3102کـه در تـاریخ  02ووئـن  8( 3322تیـرمـاه  )3102اصـالح شـده اسـت،
نمیتواند مطرح سازند.
بنابراین ،ادعای متقابل بانک تجارت ،در ماهیت رد میشود.
بخش پنجم) هزینهها

هر طرف هزینههای داوری خود را تقبل خواهد کرد.
حکم

دیوان به شرح زیر حکم صادر میکند:
در رابطه با ادعای او  ،خوانده ،سازمان مسکن ،متعهد است که مبل  3،238،302دالر امریکا به اضـافه بهـره بـه
نرخ  30درصد در سا از تاریخ  02ووییه  03( 3323تیرماه  )3102تا تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخـت از
حساب تضمینی را به بانک امین بدهد ،به خواهان ،تی.سی.اس.بی .اینکورپوریتد ،بپردازد.
این تعهد با پرداخت از محل حساب تضمینی که به موجب بند  2بیانیه مـورخ  33وانویـه  03( 3323دیمـاه
 )3103دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر افتتاح شده ،اسقاط خواهد شد.
ضمانتنامه بانکی بانک ایران و انگلیس سابق (شماره عطف  ،03/232مورخ  0012/0/32برابر با  2مه )3322
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و اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت نشنا بنک آو واشینگتن (به شماره  ،0122مورخ  02ووئـن  3322برابـر بـا 12
خرداد  )3102دیگر هیچگونه اعتباری ندارند و طرفین نباید هیچگونه اقدامی برای مطالبه یا وصو هریک از آنها
به عمل آورند.
آن بخش از ادعای او که به کار انجام شده پس از پایان دوره  03ماهه قرارداد مربوط میشـود و همچنـین
ادعای سوم و ادعای متقابل سازمان مسکن در مورد نق در اجرای قرارداد معـالیآبـاد ،بـه علـت فقـد دلیـل رد
میشوند.
ادعاهای متقابل سازمان مسکن راجع به مالیاتها و حق بیمههای اجتماعی (ادعای او ) و راجـع بـه قـرارداد
بی.اچ.آر.سی( .ادعای چهارم) به دلیل عدم صالحیت رد میشوند.
کلیه ادعاها و ادعاهای متقابل دیگر در ماهیت رد میشوند.
هزینههای داوری هر طرف در این پرونده برعهده همان طرف خواهد بود.
بدینوسیله حکم حاضر جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان داوری تسلیم میگردد.
الهه ،به تاریخ  36مارس  3884برابر با  26اسفندماه 3162

پرونده شماره 310ـ شعبه دو
حکم شماره 331ـ310ـ2
خواهان :تی.سی.اس.بی .اینکورپویتد
خوانده :ایران
تاریخ3162/32/26 :
نظر مخالف دکتر شفیع شفیعی نسبت به بخشی
از حکم و نظر موافق وی نسبت به بخش دیگر آن

اینجانب در پرونده حاضر ،نهایت سعی خویش را جهت حصو یک تصمیم متفقٌعلیه به کار بردم .متأسفانه اصرار
همکاران من بر ابقای نکات ضعیفی که بهطور وضوح در این حکم به چشم میخورد ـ بهویژه در رابطـه بـا شـرح
واقعیات پرونده ـ مانع نیل به مقصود مذکور گردید.
به منظور ایجاد تفاهم ،اینجانب از بحث تفصیلی نکات ضعف مذکور فعـالً خـودداری مـیکـنم؛ هرچنـد الزم
میبینم که الاقل دو نکته زیر را مورد تأکید قرار دهم:
 .3خوانده پرونده حاضر هیچگونه تعهدی بر پرداخت حقالزحمه خواهان جز به ریـا نداشـته اسـت .تصـمیم
متخذه توسر این دادگاه که چنین پرداختهای ریالی قابل تبدیل به ارز دیگری اسـت و نیـز اصـرار آن بـر دادن
حکم به بهره فوقالعاده گزاف ،از مصادیق بیّن بیعدالتی و فاقد هرگونه وجهه قانونی است.
 .0اینجانب با آن بخش از حکم که  0/0درصد مالیات قانونی را پذیرفته ،ولی مابقی دعاوی متقابل مالیـاتی را
رد می نماید ،موافق هستم .خوانده در مانحن فیه نتوانسته اسـت بـه نحـو قـانعکننـدهای نشـان دهـد کـه مـابقی
خواستههای متقابل وی ،آن دسته از مالیاتها وحق بیمههای اجتماعی هستند که در ارتباط با فعالیتهای قـرارداد
مورد دعوای خواهان مقرر گشتهاند .فیالوقع ،نشانههایی در مدارک ابرازی خوانده وجود دارند حاکی از اینکه سایر
مالیاتهای مورد ادعای متقابل احتماالً در رابطه با دیگر فعالیتهای اقتصادی خواهان در ایران مقرر گشتهاند.
الهه ،به تاریخ  26اسفندماه 3162

پرونده شماره 128ـ شعبه سه
حکم شماره 331ـ128ـ1
خواهان :سی.بی.ا .اینترنشنال دیولوپمنت کورپوریشن
خوانده :دولت ایران
اول) شرح جریان دعوا

خواهان ،سی.بی.ا .اینترنشنا دیولوپمنت کورپوریشن ،در تاریخ  33وانویه  03( 3320دی ماه  )3182ادعایی علیـه
خوانده ،دولت ایران ،در دیوان داوری به ثبت رسانده و ضمن آن خواستار مبل  313331238/44دالر امریکا شد که
حسب ادعا طبق قرارداد مورخ  13مه  32( 3322خردادماه  )3102منعقـده بـین خواهـان و وزارت جنـگ خوانـده
جهت تأمین پارهای تجهیزات نظامی ،کارآموزی و خدمات ،باید به خواهان پرداخت گردد.
وزارت دفاع جمهوری اسالمی ایران («وزارت دفاع») در تاریخ سوم فوریه  34( 3321بهمنماه  )3183الیحـه
دفاعیهای به ثبت رسانده و در آن ضمن مطالب دیگر متذکر گردید که ماده  01قرارداد ،حاوی قید انتخـاب مرجـع
رسیدگی است که به موجب بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،ادعـا را از شـمو صـالحیت دیـوان داوری
مستثنا میکند .عالوه بر آن ،خوانده ادعای متقابلی نیز بابت خسارات ناشی از فسـخ یـک جانبـه ادعـایی قـرارداد
توسر خواهان مطرح کرد.
در تاریخ  00نوامبر  4( 3320آذرماه  )3183دادگاه عمومی تهران احضاریهای صادر و به خواهان دستور داد که
در ارتباط با دعوایی که علیه وی توسر وزارت دفاع اقامه شده است در دادگاه حضور بـه هـم رسـاند .خواهـان در
تاریخ  32مارس  02( 3321اسفندماه  )3183پیشنهادی نزد دیوان به ثبت رسانده و ضمن آن از دیوان درخواسـت
کرد که دستوری ،مبنی بر ختم یا توقیف جریان رسیدگی در دادگاه عمـومی تهـران صـادر کنـد .دیـوان داوری از
طرفین خواست که راجع به این موضوع لوایحی تسلیم نمایند و طرفین ،دعوت دیوان را اجابت کردند .هیچیـک از
طرفین درخواستی دایر بر برگزاری جلسه استماع شفاهی در باب پیشنهاد به عمل نیاورد.
دیوان داوری در تاریخ  32نوامبر  02( 3321آبانماه  )3180قرار موقتی شماره 13ـ302ـ ،1صادر و ضـمن آن
از خوانده درخواست کرد که «کلیه اقدامات مقتضی را به عمل آورد تا جریان شکواییه وزارت دفاع ،به شرح مذکور
در فوق ،تا صدور ریی دیوان ،مبنی بر عدم صالحیت نسبت به دعوا متوقف شود».
خواهان موضوع مستثنا بودن یا نبودن ادعای حاضر از صالحیت دیوان را در الیحهای که در تاریخ  00آوریل
 0( 3321اردیبهشتماه  )3180به ثبت رسانده است ،مورد بحث قرار داده و خوانده نیز طی لوایح تـوجیهی کـه در
تاریخ  30ووییه  04( 3321تیرماه  )3180تسلیم کرده است ،موضوع مزبور را مورد بررسی قـرار داده اسـت .چـون
خوانده درخواست کرده بود که جهت ارائه استدالالت شفاهی درباره این موضـوع ،فرصـتی بـه وی داده شـود ،در
تاریخ او دسامبر  32( 3321آذرماه  )3180برای این منظور جلسه استماعی در دیوان تشکیل گردید.
دوم) اظهارات طرفین

نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران در الیحه دفاعیه ای که به ثبت رسانده ،استدال کرده اسـت کـه مـاده 01

حکم شماره 445ـ 928ـ1



21

قرارداد ،یعنی شرط مربوط به حل و فصل اختالفات قرارداد مبنای ادعای حاضر ،حائز شرایر اسـتثنای منـدر در
بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی میباشد .این ماده «ادعاهای ناشی از قراردادهای الزامآور بین طرفین کـه
در آنها رسیدگی به اختالفات ناشی از قرارداد مشخصاً در صالحیت انحصاری دادگاههای صالحه ایران ،بـا توجـه
به موضع مجلس باشد» را مستثنا میکند.
ن ماده  01در متن انگلیسی قرارداد که هر دو طرف آن را ارائه نمودهاند ،به شرح زیر است:
ماده  01اختالفات« :طرفین قرارداد بدینوسیله توافق میکنند که هرگونه اختالف ناشـی از قـرارداد حاضـر بـین
طرفین به نحو دوستانه فیصله یابد .معهذا اگر طرفین نتوانند اختالفی را بین خود حل کنند ،توافق دارند که داوری
نهایی در مورد اختالف توسر یک دادگاه ایرانی انجام شود و ترجمه فارسی قرارداد معتبر باشد».
خواهان در الیحهای که در تاریخ  00آوریل  0( 3321اردیبهشتماه  )3180به ثبت رسانده است ،میگوید که
تفسیر صحیح از ماده  01آن است که ماده مزبور یک قید داوری است و از این رو نبایـد بـهعنـوان قیـدی جهـت
«صالحیت انحصاری» هیچ دادگاهی تلقی گردد.
خواهان در این مورد نحوه استدال دیوان عمومی در پرونده گیبز اند هیـل اینکورپوریتـد و تـوانیر و دیگـران
(قرار اعدادی شماره 8ـ3ـ دیوان عمومی) را میپذیرد که دیوان طی آن نظر داد که:
«صالحیت محدودی که قانون ایران در مورد داوری به دادگاهها میدهد با صالحیت انحصـاری دادگـاههـای
ایران که در بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل ادعاها شرط شده است ،تفاوت بسیار دارد» (صفحه  ،8پاراگراف .)2
عالوه بر آن ،خواهان به تصمیم دیوان عمومی در پرونده درسر اینداسـتریز اینکورپوریتـد و دولـت جمهـوری
اسالمی ایران و دیگران (قرار اعدادی شماره 3ـ488ـ دیوان عمومی) استناد میکند که هر جا که بین شرط داوری
و قبو صالحی ت انحصاری دیوان عالی کشور تناقض وجود داشته باشد باید چنین تعبیر شود که ارجاع بـه دیـوان
(عالی کشور) تنها در رابطه با حق انحصاری انتصاب داوران و تا حدی اعما کنتـر بـر جریـان داوری ،صـورت
خواهد گرفت .از نظر خواهان ،چنین تفسیری را کاربرد عبارت «توسر ....انجام شود» که معموالً در مـورد اجـرای
یک وظیفه قضایی مصداق ندارد ،تأیید میکند.
خواهان معتقد است که حداقل میتوان گفت منطوق ماده از لحاظ «محدود کـردن بـدون ابهـام» صـالحیت
دیوان داوری ،به نحوی که دیوان عمومی در پرونده گیبز اند هیل مقرر داشته است ،به اندازه کافی روشن نیست.
خوانده در الیحه توجیهی خود که در تاریخ  4اوت  31( 3321مردادماه  )3180به ثبت رسـانده اسـت ،تفسـیر
ذیل را در مورد ماده  01به دست میدهد:
(اوالً) کلمه «هرگونه» افاده عموم میکند و شامل همه اختالفات جمعاً و فرد فرد اختالفات مـیشـود و هـیچ
اختالفی نیست که از قلمرو ماده  01خار باشد.
(ثانیاً) راهحل بدوی اختالفات یا اختالف ،دوستانه است.
(ثالثاً) راهحل ثانوی یا مرحله دوم یا مرحله نهایی اختالف یا اختالفات ،مراجعه به دادگـاههـای صـالحه ایـران
خواهد بود.
(رابعاً) قاضی دادگاه زبان فارسی را مالک قرار خواهد داد (نقل از الیحه خوانده توضیح مترجم).
خوانده معتقد است که قصد طرفین در گزینش قید مورد بحث «ارجاع موضوع به قاضی در یک دادگاه» و بـه
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عبارت دیگر ،نه به «داوری» به معنای مصطلح این کلمه ،بلکه به رسیدگی قضایی هرگونه اختالفی توسر «یک
دادگاه ایرانی» بوده است که بنا بر تعریف ،وظیفهاش سوای وظیفهای است کـه یـک نفـر داور انجـام مـیدهـد.
استدال خوانده این است که بدین قرار در کاربرد کلمات ،هیچگونه ابهامی وجود نداشته است.
سوم) دالیل حکم

ظاهراً منظور از در عبارت «و ترجمه فارسی معتبر خواهد بود» در ماده  ،01اشاره به متن خود قرارداد و حاکی از
آن است که الاقل متن فارسی قرارداد در مدنظر و مورد توجه بوده است؛ لکن هیچیک از طرفین اطالعی از تهیه
متن فارسی قرارداد ندارد .نظر به فقدان متن فارسی ،دیوان داوری باید براساس متن انگلیسی ماده ،بدانگونه کـه
هست ،تصمیم اتخاذ نماید.
ماده مورد بحث دارای مشخصاتی است که با هیچیک از قیود انتخاب مرجع رسـیدگی منـدر در قـرارداد ،در
پروندههایی که دیوان عمومی آنها را بررسی و طرفین بدانها اشاره کردهاند ،مشابهت دقیق ندارد.
بنا بر اساسیترین اصل تفسیر باید چنین فرض کرد که به ماده مورد بحث میتوان معنا و اثری را اسناد کـرد
که بیانگر قصد مشترک طرفین باشد .هرگاه یکی از کلمات به کار رفته ،تولید ابهام نماید ،چنـین ابهـامی بایـد بـا
تفسیری که مناسبترین اثر معقو را برای ماده بهطور کلی قائل میشود ،رفع گردد.
در اینجا باید پذیرفت که استفاده از کلمه «داوری» در نظر او موجب بروز اشتباه میشود .معنـای مصـطلح
انگلیسی و معنای خود کلمه «داوری» ،دا بر یک روش غیرقضایی است .این کلمه معنای بسیار محـدودی دارد؛
اما به ترتیبی که در ماده حاضر آمده است (« ...داوری نهایی در مورد اختالف توسـر یـک دادگـاه ایرانـی انجـام
خواهد گرفت ،)»...چنان منظوری بیمعنا است و تناقضگویی به شمار میآید.
استدال خواهان دایر بر این که استفاده از عبارت «توسر ...انجام شود» دا بر آن اسـت کـه نقـش دادگـاه
ایران در اینجا فقر منحصر به نظارت یا تعیین شکل دادرسی است ،از نظـر دیـوان داوری ،متقاعدکننـده نیسـت.
برعکس ،ماده مزبور حاکی است هر جریان دادرسی که مورد نظر طرفین بوده است ،توسـر دادگـاه ایرانـی قابـل
رسیدگی بوده و معموالً توسر چنین دادگاهی مورد رسیدگی قرار میگیرد .بـه احتمـا قـوی ،کلمـه «داوری» در
اینجا مترادف با «فیصله دادن» یا «دادرسی» قرار داده شده و در قوانین ایران این کلمه بهخوبی میتواند بیـانگر
معنای بسیرتر و جامعتری باشد .ادعای بالمنازع خواهان در جلسه استماع ،دایر بر اینکه به احتمـا زیـاد وزارت
جنگ پیشنویس قرارداد را بدواً تهیه کرده است ،مؤید نظر فوقالذکر است.
از این رو ،دیوان داوری معتقد است که تفسیر منطقی منحصربهفرد ماده  01آن اسـت کـه قصـد طـرفین در
صورت عدم توفیق در حل و فصل دوستانه هر نوع اختالف ناشی از قرارداد ،آن بوده است که رسیدگی به آن را به
یک دادگاه ایرانی ارجاع نمایند .اصرار بر هر تفسیر دیگری از کلمه «داوری» ،یعنی تفسیر فنیتر آن کلمه ،باعـث
بروز ابهام میشود و ماده مزبور را از هرگونه معنا و اثر معقولی بیبهره میسازد ،در حالی که چنین ابهـامی وجـود
ندارد.
بر این اساس ،ماده مزبور بهوضوح کافی شرایر قید استثنای مندر در بنـد  3مـاده دوم بیانیـه حـل و فصـل
دعاوی را تأمین مینماید.
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بنا به دالیل پیشگفته ،بدین وسیله ادعای سی.بی.ا .اینترنشنا دیولوپمنت کورپوریشن علیـه دولـت جمهـوری
اسالمی ایران به علت عدم صالحیت ،رد میشود .همینطور ادعای متقابل دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران کـه
ناشی از همان قرارداد میباشد ،رد میشود.
هریک از طرفین دعوا باید هزینههای جریان داوری مربوط به خود را تقبل نماید.
الهه ،به تاریخ  36مارس  3884برابر با  26اسفندماه 3162
نیلس منگارد
ریچارد ماسک

پرویز انصاری

پرونده شماره 128ـ شعبه سه
حکم شماره 331ـ128ـ1

خواهان :سی.بی.ای .اینترنشنال دیولوپمنت کورپوریشن
خوانده :دولت ایران
تاریخ3161/2/24 :
نظر مخالف ریچارد ام .ماسک

اینجانب با تصمیم دیوان در رد ادعا به لحاظ صالحیت به این دلیل که قرارداد مورد اختالف ،حاوی قیـدی اسـت
()1
که آن را مشمو شرط استثنای موضوع بند  3ماده  0بیانیه حل و فصل ادعاها مینماید مخالفم .در نظر خـود،
مبنی بر این که قید انتخاب مرجع رسیدگی نباید صالحیت دیوان را در رسیدگی بـه ادعـایی سـلب نمایـد ،پابرجـا
هستم (رجوع شود به نظر مخالف  /موافق ریچـارد ام .ماسـک در مـورد مسـائل صـالحیت پرونـدههـای شـماره
 031،004،303،342،303،82،03،8و  0( 488نوامبر  34/3320آبان  )3183گزارش دیوان داوری دعاوی ایران
ایاالت متحده ،جلد او  ،صفحه  .)120با این حا  ،الزامآور بودن تصمیم دیوان عمومی را مـیپـذیرم .مـن معتقـد
نیستم که دیوان در مورد پرونده حاضر از تصمیم دیوان عمومی در اعما شرط استثنا در بند  3ماده  0بیانیه حل و
فصل ادعاها پیروی کرده است.
دیوان عمومی در تصمیم خود ،مبنی بر اینکـه شـرط داوری منـدر در قـرارداد ،صـالحیت دیـوان را سـلب
نمی کند ،متذکر شده است :بنابراین ،به نظر دیوان داوری با اینکه قوانین تا اندازهای کنتر دادگاههای ایـران بـر
جریان داوری را پذیرفته ،لکن چنین کنتـر محـدودی اصـوالً از داوران سـلب صـالحیت نمـیکنـد .صـالحیت
محدودی که قانون ایران در مورد داوری برای دادگاهها قائل است با صالحیت انحصاری دادگاههای ایران کـه در
بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل ادعاها قید گردیده ،تفاوت فاحش دارد (درسر اینداستریز اینکورپوریتد و ایران ،قرار
اعدادی شماره 3ـ488ـ دیوان عمومی ( 0نوامبر  34/3320آبانماه  )3183گزارش دیـوان داوری دعـاوی ایـران
ایاالت متحده ،صفحات  022و .)020
دیوان عمومی همچنین در پرونده دیگری متذکر گردیده است :بنـد  3مـاده دوم بیانیـه حـل و فصـل ادعاهـا
صرفاً ادعاهای ناشی از قراردادهایی را که در آنها مشخصاً صالحیت انحصاری دادگاههای صالح ایرانی پیشبینی
شده است ،از شمو صالحیت دیوان داوری مستثنا میسازد .ماده  03حاوی شرطی که بـهطـور وضـوح و بـدون
ابهام صالحیت را محدود به دادگاه های ایران کند ،نمیباشد .نتیجتاً صرفنظر از مفاده ماده  0قانون مـدنی ایـران،
این ماده در قرارداد با وضوح کافی شرایر مقرر در قید استثنای بند  3ماده دوم بیانیه حل و فصل ادعاها را تحقـق
...« .1ادعاهای ناشی از قراردادهای تعهدآور فی مابین که در آن قراردادها مشخصاً رسیدگی به دعاوی مربوطـه در صـالحیت انحصـاری
دادگاههای صالحه ایران ،با توجه به نظر مجلس باشد ،از این امر مستثنا هستند».
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نمیبخشد (اح.ان.تی.بی و ایران ،حکم شماره آی.تی.ا 82ـ 1اف.تی 0( .نوامبر  34/3320آبـان )3183؛ گـزارش
دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده ،صفحات  042و . 002همچنـین رجـوع شـود بـه :تـی سـی اس بـی
اینکورپوریتد و ایران ،قرار اعدادی شماره 0ـ 342ـ دیوان عمومی ( 0نوامبر  34/3320آبان )3183؛ گزارش دیوان
داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده ،صفحات  083و  .081گیس اند هیل اینکورپوریتـد و تـوانیر ،قـرار اعـدادی
شماره 3ـ8ـ دیوان عمومی ( 0نوامبر  34/3320آبان )3183؛ گزارش دیوان داوری دعاوی ایران ایاالت متحـده،
صفحه .)018
ماده  01قرارداد که موضوع پرونده حاضر است به شرح زیر مقرر میدارد:
ماده  .01اختالفات« :طرفین قرارداد بدینوسیله توافق میکنند که هرگونه اختالفات ناشی از قـرارداد حاضـر
بین طرفین به نحو دوستانه فیصله یابد .معهذا اگر طرفین نتوانند اختالفی را بین خود حل کنند ،توافق دارنـد کـه
داوری نهایی در مورد اختالف توسر یک دادگاه ایرانی انجام شود و ترجمه فارسی قرارداد معتبر باشد».
متن یا ترجمه فارسی قرارداد وجود ندارد .چون قرارداد مورد بحث فقر به زبان انگلیسـی مـیباشـد ،بنـابراین
فقر به تفسیر انگلیسی کلمات میتوان اتکا کرد.
کلمه «داوری» در انگلیسی تنها دارای یک معنا و عبارت است از «استماع دعوای فیمابین طرفین اختالف و
اتخاذ تصمیم درباره آن توسر شخ یا اشخاصی که انتخاب یا انتصاب آنها از طرف یک هیأت قضایی مقرر در
قانون صورت نگرفته ،بلکه توسر طرفین دعوا انتخاب یا طبق اختیارات قانونی منصوب میشوند»:
Webster's Third New International Dictionary 110, 1976.

بنابراین ،کلمه «داوری» معنای مشخصی دارد که شامل حل و فصل قضایی اختالف نمیشود .مضافاً عرف و
رسم تجاری نشان میدهد که این همان مفهومی است که در معامالت تجارتی از آن کلمه استنباط میشود
(رجوع شود به:
Gilpin, Dictionary of Economic Terms 7, (4th ed., 1977; Hanson, A Dictionary of
Economics and Commerce 18, 5th ed., 1977; Black's Law Dictionary 96, 5th ed.,
)1979.(2

از عبارت ماده  01میتوان چندین معنا استنباط کرد .اوالً بهطوری که کلمه «داوری» به کار رفته ،ایـن کلمـه
می تواند به معنای حل و فصل اختالف از طریق داوری ،به شرط اعما کنتر های عادی قضایی باشد .استفاده از
کلمه «نهایی» با این تعبیر سازگار است .بهطور کلی ،رسیدگیهای قضـایی غیرنهـایی وجـود نـدارد؛ ولـی داوری
غیرنهایی ،مانند یک داوری که رسیدگیهای قضایی مجدد را مجاز شمارد ،میتواند وجود داشـته باشـد .بنـابراین،
طرفین پیشبینی جریان داوری «نهایی» را کردهاند.
ثانیاً همان طور که دیوان اشاره کرده ،این قید میتواند اشاره به حل و فصل قضـایی باشـد .اسـتفاده از کلمـه
 .2هرچند متن فارسی این قرارداد وجود ندارد ،خواندگان استدال میکنند که کلمه فارسـی «داوری» دارای دو معنـا اسـت کـه معـاد
«قضاوت» و «داوری» در انگلیسی می باشد .مدارکی برای چنین تعریفی ارائه نشده است .البته همانطور که در فوق اشاره شد ،نمیتوان
به متن فارسی استناد کرد ،زیرا متن فارسی وجود ندارد .بهعالوه ،احتما وجود دو مفهوم در فارسی نشانه ابهام است.
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«داوری» با چنین تعبیری مغایرت دارد.
ث الثاً طرفین ممکن است سهواً قیدی را در کرده باشند که صرفاً نامفهوم باشد ،عیناً مانند قیدی که در پرونده
درسر اینداستریز اینکورپوریتد و ایران در فوق مورد بررسی قرار گرفت که در آن قید اختالفـات بـه دیـوان عـالی
کشور ایران ارجاع میشود .چون قانوناً چنین ارجاعی امکان نداشت ،دیوان نظر داد که قید مذکور صالحیت دیوان
را سلب نمیکند .در پرونده حاضر نیز «داوری» در دادگاههای ایران امکان ندارد.
با توجه به سه امکان فوق الذکر ،برای من روشن نیست که دیوان چگونه نتیجه گرفت کـه قیـد مـورد بحـث
«بدون ابهام صالحیت را محدود به دادگاههای ایران میکند» و در نتیجه ،الزامات بند  3ماده  0بیانیه حل و فصل
ادعاها را «با وضوح کافی» ایفا مینماید (اچ.ان.تی.بی .و ایران مذکور در فوق).
ابهام ظاهری قید مندر در قرارداد نمیتواند صالحیت دیوان را سلب کند .دیوان قبو دارد کـه (کلمـه) «در
نظر او ایجاد ابهام میکند» .دیوان برای مشخ کردن منظور «محتمل» طرفین قـرارداد بـهناچـار بـه حـدس
متوسل میشود .هرگاه دیوان بخواهد به نفع طرفی که حسب ادعا ایجاد ابهـام کـرده ،کلمـات را تفسـیر و تعبیـر
نماید ،حقیقتاً وارونه عمل میکند .حتی اگر دیوان میتوانست شهادت شفاهی در مورد تعبیـر ایـن قیـد را بپـذیرد،
چنین تعبیری ارائه نگردید.
بدین ترتیب ،دیوان مبنایی برای تعبیر یک قید مسلماً مبهم نداشته است .این امر که دیوان حتی میپذیرد که
میخواسته قیدی را قابل فهم سازد ،نشانه ابهام آشکاری است که به موجب اختیارات دیوان عمومی کـافی اسـت
مانع کاربرد قید استثنای بند  3ماده  0بیانیه حل و فصل شود .بهدالیل مذکور فوق با حکم مخالفم.
الهه ،به تاریخ  36مارس  3884برابر با  26اسفندماه 3162

پرونده شماره 3ـ شعبه سه
حکم شماره 331ـ3ـ1
خواهان :ویلیام ال .پریرا اسوشیایتس ایران
خوانده :جمهوری اسالمی ایران
حکم
بخش اول) جریان دعوا

خواهان ،ویلیام ا  .پریرا اسوشیایتس ایران («پریرا») ،در تاریخ  02اکتبر  02( 3323مهـرمـاه  )3182دادخواسـت
خود را به طرفیت خوانده ،جمهوری اسالمی ایران به ثبت رساند.
در تاریخ  2مه  32( 3320اردیبهشت ماه  )3183لوایح دفاعیه و ادعای متقابلی توسر سازمان برنامه و بودجـه
ایران به ثبت رسیده و مرکز پزشکی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی نیز مشترکاً لوایح دفاعیه و ادعای متقابـل
خود را ثبت کردند .در  13مه  32( 3320خردادماه  )3183مرکز پزشکی ایـران ،وزارت علـوم و آمـوزش عـالی ،و
وزارت امور اقتصادی و دارایی مشترکاً دفاعیه دیگر و اصالحیهای بر ادعای متقابل به ثبت رساندند.
در تاریخ  3اوت  32( 3320مردادماه  )3183خواهان جوابیهای در مورد ادعای متقابل و دفاعیه ،نزد دیوان بـه
ثبت رساند .در تاریخ  04نوامبر  1( 3320آبانماه  ،)3183سندی توسر وزارت علوم و آموزش عالی ایران به ثبـت
رسید که در آن ،هزینههای داوری وزارتخانه مزبور مطالبه شده بود.
جلسه استماع مقدماتی در تاریخ  0دسامبر  33( 3320آذرماه  )3183برگزار شد که ضمن آن ،خواهان الیحه و
ادله و مدارکی در تأیید صالحیت قانونی خود در اقامه ادعا تسلیم کرد .در استماع مقدماتی فوق ،طرفین قید کردند
وزارت مسکن و شهرسازی از آن به بعد ،تنها واحد دولت جمهوری اسالمی ایران خواهد بود کـه از طـرف دولـت
جمهوری اسالمی ایران در پرونده حاضر اقدام کرده و تویماً با جمهوری اسالمی ایران «خوانده» پرونده خواهد بود.
در  02دسامبر  03( 3320آذرماه  ،)3183دیوان دستوری صادر کـرد کـه ضـمن آن ،تصـمیم فـوق ثبـت و از
خوانده خواسته شد که ترجمه صحیح الیحه دفاعیه و ادعای متقابل را که بدواً توسر وزارت مسکن و شهرسـازی
و مرکز پزشکی ثبت شده بود و نیز ترجمه مدارک پیوست آن را تسلیم نماید .در دسـتور همچنـین تـاریخ تسـلیم
مدارک کتبی نیز تعیین شده بود.
در  13وانویــه  33( 3321بهمــنمــاه  )3183وزارت مســکن و شهرســازی الیحــه دفاعیــه و ادعــای متقابــل
تجدیدنظر شدهای را بدون هیچگونه ضمائمی به ثبت رساند .خواهان در تاریخ  02فوریـه  3( 3321اسـفند )3183
یک الیحه توجیهی درخصوص موضوعات حقوقی و مستندات و در تاریخ او مارس  32( 3321اسفندمـاه )3183
یک الیحه قبل از استماع تسلیم نمود .الیحه توجیهی و مسـتندات خوانـده در او مـارس  32( 3321اسـفندمـاه
 )3183به ثبت رسید.
خواهان در  33مارس  02( 3321اسفند  )3183نظرات خود را درباره دفاعیه و ادعای متقابل تجدیـدنظر شـده
خوانده و در  03آوریل  3( 3321اردیبهشت  )3180الیحه و مدارک معارض خود را به ثبت رساند.
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وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران ،الیحه و مدارک دیگری در تأیید ادعای متقابل خوانده بابت بدهیهـای
مالیاتی ادعایی در  30مه  00( 3321اردیبهشت  )3180تسلیم و خواهان نیز در تاریخ  01مه  0( 3321خـردادمـاه
 )3180درخواستی مبنی بر رد این ادعای متقابل ثبت نمود.
استماع پرونده روزهای  12و  13مه  3( 3321و  32خردادماه  )3180برگزار گردید که ضمن آن ،هر دو طرف
در جلسه حضور به هم رسانده و ادله و مدارک و استدالالت شفاهی خود را ارائه نمودند .در طی استماع ،خوانده بر
آن شد که ادعای متقابل مربوط به تخلفات مالیاتی ادعایی را اصالح نماید.
پس از برگزاری جلسه استماع ،عضو منصوب جمهوری اسالمی ایران در دیوان استعفا کـرد و عضـو جدیـدی
نصب گردید .دیوان طبق ماده  34قواعد خود تصمیم گرفت که استماع قبلی را تجدید نکند .بهعالوه ،عضو دیوان
منصوب ایاالت متحده که پس از استماع ماهیت دعوا از کار دیوان کناره گرفته بود ،طبق قواعد دیـوان در صـدور
ریی شرکت جست.
خوانده و وزارت امور اقتصادی و دارایی متعاقباً لوایحی را به ثبت رساندند که دیوان اجازه ثبت آنهـا را نـداده
بود .از جمله این لوایح غیرمجاز ،بخشی بود که در درجه او به دعـاوی متقابـل مـرتبر بـا مالیـات و بیمـههـای
اجتماعی و ادله کتبی دیگر مربوط میشد .رعایت نظم ،انصاف و اجتناب از لطمـات احتمـالی بـه طـرفین ایجـاب
میکند که لوایح مزبور نادیده گرفته شود.
بخش دوم) شرح ماوقع

در تاریخ  01ووئن  0( 3328تیرماه  ،)3100پریرا و یک شرکت مهندسـی ایرانـی موسـوم بـه مهندسـین مشـاور،
معماری و شهرسازی پارتیا («پارتیا») یک قرارداد خدمات مهندسی مشاور («قرارداد») با مرکز پزشکی ایران منعقد
ساختند که طبق آن ،قرار شد در رابطه با ساختمان یک مجتمع پزشکی عظیم در تهران ،ایران خدمات معمـاری و
مهندسی ارائه نمایند .پریرا و پارتیا قرارداد را «متضامناً» امضا و تویماً در قسمت مقدمه قرارداد« ،مهندس مشـاور»
خوانده شدند .معذلک در قرارداد ،تعهدات پریرا و پارتیا بهطور جداگانه تشریح شده و مقرر گردید کـه حـقالزحمـه
آنها بهطور جداگانه پرداخت شود.
خدمات مقرر در قرارداد میبایست در سه مرحله انجام گیرد .مرحله او که قرار بود با تسلیم گزارشی تا تاریخ
 01مارس  1( 3322فروردین  )3108پایان پذیرد ،شامل انجام مطالعات و تهیه نقشههای اولیه همراه بـا گزارشـی
توجیهی توسر پریرا و نیز تهیه برآورد مقدماتی هزینهها توسر پارتیا بود .مرحله دوم که قرار بود یازده ماه پـس از
تصویب گزارش مرحله او تکمیل گردد ،شامل تسلیم گزارشی حاوی نقشههای کامل طراحی و مشخصات پرووه
توسر پریرا و تسلیم برآورد نهایی هزینه و اسناد مناقصه توسر پارتیا بود .مرحله سـوم ،اجـرای عملیـات مناقصـه
توسر پارتیا ظرف دو ماه پس از دریافت دستور شروع کار (ماده 3ـ» «0؛ پیوست یک ماده  4پیوست دو ،ص ،)3
نظارت آرشیتکتی و هماهنگ کرن ساختمان پرووه توسر پریرا ،با همکاری پارتیا ،ظرف مدت هشتاد و چهـار مـاه
پس از امضای قرارداد ساختمان را در بر میگرفت (ماده 3ـ1؛ ماده  4پیوست یک).
ماده 0ـ 0قرارداد مرکز پزشکی را مجاز میساخت که «در هر موقع خدمات مورد احتیا را تغییر داده و بعضی
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خدمات را حذف یا اضافه نماید »...که در این صورت ،حقالزحمه مهندس مشاور نیز متناسباً بـا توجـه بـه کـار و
هزینه و تعهدات انجام شده به ترتیبی که مورد توافق طرفین قرار گیرد ،کسر یـا اضـافه خواهـد شـد .در مـاده 1
پیوست یک قرارداد همچنین قید شده بود که مرکز پزشکی ایران در نظر دارد که کارهای ساختمانی قسمتهـای
معینی از پرووه را همزمان با پیشرفت کارهای معماری سایر قسمتهای پرووه ،طبـق برنامـه زمـانی تعیـین شـده
تسریع نماید و بنابراین« ،حق الزحمه کارهایی که قبل از موعد مقرر در این قـرارداد اجـرا گـردد متناسـباً پرداخـت
خواهد شد».
به موجب ماده 1ـ 4قرارداد ،مهندس مشاور موظف بود :مراحل مختلف پرووه و اسناد و مدارک مناقصه و کلیه
گزارشها و مکاتبات خود را به زبان فارسی تهیه نماید و در مواردیکه کارها باید به مناقصه بـینالمللـی گذاشـته
شود مهندس مشاور باید اسناد مربوطه را با نظر کارفرما ،عالوه بر زبان فارسی به زبان انگلیسی یا فرانسه نیز تهیه
نماید.
ماده  0قرارداد مقرر میدارد که «کارفرما ظرف یک ماه از تاریخ دریافت گزارش و مدارک کامل هـر مرحلـه،
نظر خود را کتباً اعالم خواهد داشت» .چنانچه مرکز پزشکی ایران ظرف یک ماه مذکور نظر خود را «در مورد عدم
انطباق کارهای انجام شده به وسیله مهندس مشاور یا وظایف مندر در این قرارداد با ذکر موارد اخـتالف ،اعـالم
ندارد ،گزارش و مدارک مذکور تصویب شده تلقی گردیده و مبنای بررسیها و عملیـات بعـدی خواهـد شـد» و در
صورتیکه چنین نظری اعالم شود ،مهندس مشاور موظف است گزارش و مدارک مذکور را ظرف مدت یک ماه یا
ده درصد مدت آن مرحله (هرکدام بیشتر باشد) ،براساس نظرات کارفرما ،بدون دریافت حقالزحمه اضافی ،اصالح
و تهیه نماید.
قرار بود پریرا بابت خدمات مرحله او خود (ماده  33و ماده  0پیوست یک)  ./30درصد« برآورد هزینه مرحله
او را که به تصویب برسد» در چهار قسر به شرح زیر دریافت دارد:
 00درصد به مأخذ برآورد هزینه تعیین شده پرووه ،یعنی  33میلیارد ریا (ماده  0پیوست یـک) کـه در قبـا
افتتاح ضمانتنامه بانکی ،بهعنوان پیشپرداخت تأدیه خواهد شد؛ دو فقره  00درصد دیگر که براساس همان برآورد
محاسبه خواهد شد و یک فقره پرداخت نهایی بابت  2/30درصد برآورد تصویب شده ،منهای پرداخـتهـای قبلـی
(ماده « 33الف» ،ماده 3ـ 31و ماده  0پیوست یک).
بابت مرحله دوم ،قرار بود پریرا  0/120درصد برآورد نهایی تصویب شده برای آن مرحله را در پـنج قسـر بـه
شرح زیر دریافت نماید:
 02درصد مأخذ برآورد تصویب شده مرحله او که بهعنوان پیشپرداخت در مقابل گشایش ضمانتنامه بـانکی
قابل پرداخت بوده ،سه فقره  02درصد دیگر به همان مأخذ و یک فقره پرداخت نهایی  0/120درصد برآورد نهایی
تصویب شده ،منهای پرداختهای قبلی مرحله دوم (ماده ( 33ب) ،ماده 3ـ ،31ماده  0پیوست یک).
حقالزحمه پریرا بابت مرحله سوم معاد  3/400درصد «هزینه واقعی عملیات» بود کـه قـرار بـود بـهتـدریج
متناسب با پیشرفت کار ساختمان پرداخت شود و نیز قرار بود که ده درصد آن بهعنـوان پـیشپرداخـت در مقابـل
گشایش ضمانتنامه بانکی و بر مبنای برآورد هزینه نهایی تصویب شده مرحله دوم پرداخـت شـود (مـواد ،» «33

11



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

3ـ ،31ماده  0پیوست یک).
ماده 4ـ 31قرارداد مقرر میداشت که اقساط باید ظرف سی روز پس از موعـد تأدیـه آن پرداخـت شـود و بـه
پرداختهایی که بعد از سررسید انجام شود بهرهای با نرخ  8درصد در سا تعلق گیرد.
در رابطه با پرداخت وجوه مربوط به هر سه مرحله ،طبق ماده  30قرارداد ،ده درصد از هر پرداخت میبایسـت
به عنوان تضمین حسن انجام کـار توسـر مرکـز پزشـکی کسـر و نگهـداری شـود .در مـورد مراحـل او و دوم،
وجهالضمان دریافتی میبایست پس از تصویب گزارشهای مراحل یاد شده برگشت داده میشد .در مـورد مرحلـه
سوم ،قرار بود نصف وجه الضمان پس از تصویب گزارش نهایی پیمانکار ساختمان و نصـف دیگـر پـس از تحویـل
نهایی پرووه تکمیل شده مسترد شود.
پرداخت هرگونه مالیات و بیمههای اجتماعی که به موجب ماده  34به مهندس مشاور و کنارکنانش تعلق مـی
گرفت طبق ماده  34به عهده مهندس مشاور بود ،جز در مواردی که پس از انعقاد قـرارداد ،مالیـاتهـا و عـوارض
جدیدی وضع گردد که در این صورت ،حقالزحمه مهندس مشاور براساس تغییرات مزبور جرح و تعدیل میشد .در
مورد تعهد پرداخت این مالیاتها و بیمههای اجتماعی که باید طبق قوانین و مقررات از طریق کارفرما از مهنـدس
مشاور وصو شود ،قرار بود مرکز پزشکی ،مبال مربوطه را از پرداختهـای مهنـدس مشـاور کسـر و بـه مراجـع
مربوطه بپردازد.
ضمانتنامههای بانکی مربوط به پـیشپرداخـتهـای مرحلـه او و مرحلـه دوم مـیبایسـت پـس از تصـویب
گزارشهای مربوط به آن مراحل آزاد شود .قرار بود ضمانتنامه بانکی پیشپرداخت مرحله سـوم بـهتـدریج کـه ده
درصد پیشپرداخت از پرداخت ادواری مرحله سوم متوالیاً کسر میشد ،آزاد گردد (ماده .)31
ماده  31قرارداد مقرر میداشت که «هرگاه مهندس مشاور ...مدتهای مقرر برای مراحل او و دوم را رعایت
ننماید و بالنتیجه تمام یا قسمتی از کارهای مهندس مشاور به عهده تأخیر افتد ،کارفرمـا حـقالزحمـه مربوطـه را
تقلیل خواهد داد» .میزان تقلیل حقالزحمه برابر نسبت تأخیر به «مدت تعیین شده برای انجام کار» خواهد بـود و
از بیست درصد حق الزحمه تعیین شده برای مرحله مربوطه تجاوز نخواهد کرد .اگر دوره هریک از مراحل سهگانـه
«به هر دلیلی جز قصور مهندس مشاور» در مهلتهای مقرر تجاوز کند ،در پرداختهای مربوط جرح و تعدیلهای
الزم صورت خواهد گرفت.
ماده «32الف» قرارداد مقرر می داشت که چنانچه مهندس مشاور نواق و معایب کار خود را ظرف یک ماه و
نیم پس از اخطار کارفرما مبنی بر رفع معایب برطرف نسازد ،مرکز پزشکی میتواند بـا اخطـار کتبـی پـانزده روزه،
قرارداد را ملغی نماید .در این صورت ،مرکز پزشکی نود درصد ارزش خدماتی را که در مرحله مربوط انجام گرفتـه
پس از کسر خسارات وارده به کارفرما در اثر نقض قرارداد توسر مهندس مشاور ،بـه او پرداخـت خواهـد کـرد .در
صورت چنین الغایی ،مهندس مشاور حق مطالبه  32درصد کسور حسن انجام کار یا هزینههای برگشت پرسـنل و
برچیدن وسایل ( )demobilizationرا خواهد داشت .طبق ماده «32ب» مرکز پزشکی همچنین حق داشت که
قرارداد را با اخطار دو ماهه و بدون ذکر هیچگونه دلیلی ،فسخ کند که در این صورت ،میبایست حقالزحمـه کلیـه
عملیات انجام شده تا تاریخ فسخ را به اضافه هزینههای متحمله مهندس مشاور ،جهت برگشت پرسنل و برچیـدن
وسایل ،بپردازد.
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عالوه بر این ،طبق ماده  00قرارداد« ،در موارد فـورسمـاوور کـه اجـرای قـرارداد بـرای طـرفین غیـرممکن
میگردد ،هریک از طرفین میتواند فسخ قرارداد را به طرف دیگر اعالم نماید.»...
باالخره ماده  01قرارداد حاوی قیدی به شرح زیر در مورد نحوه حل اختالف بود:
«کلیه اختالفاتی که ممکن است بر اثر اجرای این قرارداد یا تعبیر و تفسـیر منـدرجات آن بـین طـرفین
قرارداد رخ دهد و نتوان آنها را بهطور دوستانه از طریق مذاکره یا مکاتبه حـل و فصـل نمـود ،بـدواً در
کمیسیونی مرکب از باالترین مقام دستگاه اجرایی (یا قائممقام او) و مهندس مشاور طرف قرارداد مطـرح
و در صورتی که نتوانند بر مبنای قرارداد و قوانین و مقررات مربوطه اختالفات را حل کنند ،موضوع طبق
قوانین ایران از طریق مراجعه به دادگاههای صالحه حل و فصل خواهد گردید».
خواهان ادعا میکند که خدمات وی در مورد پرووه ،پیش از امضای قرارداد شـروع شـد و بـه تقاضـای مرکـز
پزشکی ،عملیات دو بخش از پرووه ،یعنی محوطهسازی و ساختمان سه بنـای علـوم پایـه ،بـا آهنگـی بـهمراتـب
سریعتر نسبت به برنامه مقرر در قرارداد ،پیشروی نمود .عملیات پریرا در مورد ایـن دو بخـش از پـرووه تـا پایـان
مرحله دوم ،طی نامه مورخ  31مارس  00( 3322اسفندماه  )3100مورد تصویب مرکز پزشکی قرار گرفـت .پریـرا
خدمات خود را برای مرحله او در مورد تمامی پرووه به پایان رساند و گزارش وی بـرای ایـن مرحلـه طـی نامـه
مورخ  32مه  02( 3322اردیبهشتماه  )3108توسر مرکز پزشکی تصویب شد .قرار بـود گـزارش مرحلـه او تـا
تاریخ  01مارس  1( 3322فرودینماه  )3108تکمیل شود .به این گزارش و نیز به برآورد هزینهای که در تاریخ 38
آوریل  02( 3322فروردینماه  )3108برای مرکز پزشکی فرستاده شده ،استناد شده است .پریرا همچنین خـدماتی
را برای مرحله دوم پرووه انجام داد که در مورد کامل بودن آن ،طرفین اختالف دارند .پریرا همچنین ادعا میکنـد
که برخی عملیات مربوط به مرحله سوم و نیز برخی کارهای خار از برنامه را انجام داده است که در این مورد هم
طرفین اختالف دارند.
قراردادی با یک پیمانکار ساختمانی جهت محوطهسازی و ساختمان بناهای علوم پایـه منعقـد شـد کـه پریـرا
خدمات مرحله سوم را برای این بخشهای پرووه انجام داد .کار محوطهسازی به پایـان رسـید و سـاختمان ابنیـه
علوم پایه در حا اجرا بود که مرکز پزشکی در تاریخ  12دسامبر  3( 3322دیماه  )3102اعـالم کـرد کـه پـرووه
برای مدتی نامحدود متوقف گردیده است .کارکنان پریرا در وانویه  3323ایران را ترک گفته و پریرا کار دیگری در
مورد پرووه انجام نداد .مرکز پزشکی نیز از آن به بعد پرووه را ادامه نداد.
بخش سوم) اظهارات طرفین در مورد ادعاها

خواهان مدعی است که از تاریخ به وجود آمدن ادعاهایش تاکنون ،طبق قوانین ایاالت متحده ،موجود و دایر بـوده
و نیز تماماً متعلق به یک شرکت دیگر ایاالت متحده ،موسوم بـه طراحـان ،معمـاران و مهندسـین مشـاور ویلیـام
ا .پریرا اسوشیایتس است که اکثریت سهام آن ،قانوناً یا انتفاعاً در طو مدت زمان مربوطه متعلق به شـهروندان
ایاالت متحده بوده است .خواهان مضافاً مدعی است که جهت انجام کسب و کار در ایران در این کشور بـه ثبـت
رسیده بود.
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خواهان یادآور میگردد که در مورد این پرووه بزرگ ،یعنی مجتمع مرکز پزشکی کـه شـامل  33بنـا اسـت و
هریک از آنها نقشی بسیار تخصصی دارد 00 ،مجلد حاوی مشخصات بناها و  0102صـفحه نقشـه تهیـه کـرده
است که همه آنها را در اختیار دیوان قرار داده است.
خواهان معتقد است که مرکز پزشکی در پنج مورد ،وجوه مقرر طبق قرارداد را پرداخت نکرده است .اوالً طبق
ادعای خواهان ،با وجود این که وی خدماتش را در مرحله او کامالً انجام داده و از هر نظر مـورد تصـویب مرکـز
پزشکی واقع شده بود ،مرکز یاد شده رویه مقرر در قرارداد راجع به تصویب گزارشها را نقض و بهطور یکجانبه و
به دلخواه خود ،برآورد هزینه تهیه شده توسر پارتیا را تعدیل و حقالزحمه مرحله او پریرا را بر مبنای رقم تعدیل
شــده  3120113301144ریــا محاســبه کــرده اســت .خواهــان اظهــار مــیدارد کــه بــرآورد پارتیــا ،یعنــی رقــم
 33143810401080ریا را باید طبق شرایر قرارداد ،تصویب شده تلقی و آن را مبنای محاسبه حقالزحمه مرحلـه
او وی محسوب کرد .خواهان اکنون براساس برآورد هزینه مقدماتی توسر پارتیا مـدعی دریافـت  030،803دالر
امریکا است که به نظر وی معاد دالری مبل  0212431240ریا طلب ادعـایی وی پـس از کسـر مالیـاتهـای
مکسوره است .خواهان همچنین خواستار است که بهره این مبل از تاریخ او نوامبر  32( 3322آبـانمـاه ،)3108
یعنی تاریخ آخرین پرداخت مرکز پزشکی به پریرا ،به نرخ ساالنه  8درصد که در قرارداد تصریح شده است ،به وی
پرداخت گردد.
ثانیاً خواهان مدعی است که وی با تسلیم نقشهها و مشخصات مربوط به کلیه اجزای پرووه در فواصل منظم،
پیش از تاریخ  04آوریل  4( 3322اردیبهشتماه  )3102و تسلیم گزارش نهایی در تاریخ یاد شده ،تعهدات خـود را
برای مرحله دوم بهطور کامل و بهموقع انجام داده است .طبق ادعای خواهان ،علیرغم این امر ،سه فقره پرداخـت
او مربوط به مرحله دوم با تأخیر انجام شده و مبنای محاسبه آن بهغلر برآورد تعـدیلی مرکـز پزشـکی در مـورد
مرحله او بوده است .پرداخت چهارم بهطور کامل انجام شده و پرداخت نهایی هرگز صورت نگرفته است .خواهان
معتقد است که در رابطه با کلیه قسمتهای پیشبینی شده پرووه ،به استثنای ابنیـه علـوم پایـه مرکـز پزشـکی و
محوطهسازی ،چهار قسر او میبایست بر مبنای برآورد پارتیا در مورد مرحله یـک ،محاسـبه و پرداخـت نهـایی
میبایست بر مبنای برآورد نهایی «مورد قبو » مرکز پزشکی که معاد  30میلیارد ریا بوده است ،باشد .بر ایـن
اساس ،خواهـان طالـب مبلـ  012221800دالر امریکـا اسـت کـه بـه ادعـای وی معـاد دالری صـحیح مبلـ
 33018321200ریا طلب ادعایی پس از کسر مالیاتهای ایران است .خواهان همچنـین بـرای مـدتهـایی کـه
اقساط با تأخیر یا ناق پرداخت شده با پرداخت نشدهاند ،با محاسبه از تاریخهای مربوطهای کـه بـه ادعـای وی
سررسید و موعد پرداختهای مذکور بوده است ،به شرح مقرر در قرارداد طالب بهره است.
ثالثاً خواهان معتقد است که عملیات مرحله دوم را در مورد محوطهسازی و ابنیه علوم ،بنا بـه تقاضـای مرکـز
پزشکی ،با آهنگ سریعتری انجام داده و اگرچه مرکز پزشکی کارها را تصویب کـرده ،بـا ایـن حـا  ،هـیچگونـه
پرداختی صورت نداده است .علیهذا طبق ادعای خواهان ،بهطور جداگانه برآورد هزینهای در مورد مرحله دوم بابت
تسریع عملیات تهیه گردیده و هزینه محوطهسازی و ابنیه علوم در برآوردهای مربوط بـه مرحلـه دوم بـرای بقیـه
قسمتهای پرووه که خواهان ،ادعای قبلی خود در مورد مرحله دوم را بر مبنـای آن قـرارداده ،مـنعکس نگردیـده
است.
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خواهان ادعا میکند که طبق شرایر قرارداد ،وی مبل  0801024دالر امریکا که به گفتـه وی معـاد دالری
صحیح رقم  3214331230ریا حقالزحمه ادعایی این عملیات منهای مالیاتهای مکسوره اسـت ،طلبکـار اسـت.
خواهان همچنین برای  22درصد این مبل  ،از تاریخ  0وانویه  30( 3322دیماه  )3100یعنی تاریخ تسـلیم اسـناد
مرحله دوم مربوط به این بخش از پرووه و برای  02درصد بقیه ،از تاریخ  31مارس  00( 3322اسـفندمـاه )3100
یعنی تاریخ تصویب کار توسر مرکز پزشکی ،به نرخ مصرح در قرارداد ،خواستار بهره است.
رابعاً خواهان مدعی است که خدمات مرحله سوم را در رابطه با محوطهسازی و ابنیه علوم انجام داده تا اینکه
پرووه بهطور نامحدود ،به حا تعلیق درآمده و مرکز پزشکی حقالزحمه واجباالدا جهت بخشی از این عملیـات را
تأدیه نموده؛ اما از آزاد کردن  32درصد وجهالضمان حسن انجام کار مکسوره از پرداختها خودداری کـرده اسـت.
خواهان به عالوه اظهار میدارد که خدمات مرحله سوم را انجام داده ،اما حقالزحمه آنها را دریافت نکرده اسـت،
ولی با این حا  ،به علت فقدان صورتحساب های بعدی از جانب پیمانکار ساختمانی کـه بتـوان بـر مبنـای آنهـا
محاسباتش را در مورد «هزینه واقعی» طرح انجام دهد ،بابت این خدمات وجهی مطالبه نمیکند .معهـذا خواهـان
طالب مبل  21303دالر است که به ادعای وی معاد دالری صحیح رقم  0221343ریا مکسوره از پرداختهـای
قبلی بهعنوان  32درصد وجهالضمان حسن انجام کار است و به گفته وی میبایست در تاریخ  1نـوامبر 30( 3322
آبانماه  )3102یعنی سی روز پس از تسلیم صورتحساب نهاییاش آزاد میشد.
خامساً خواهان اظهار می دارد که مرکز پزشکی خدمات فوقالعادهای را درخواست کرد که جزء کارهای تعیـین
شده در قرارداد نبوده است ،از جمله طرحهایی برای پارکینگ در نقطـهای غیـر از محـل پـرووه ،طراحـی مجـدد
خوابگاه به علت تغییر محل و تجدیدنظر در طرحهای تسطیع محل و سیستم زهکشی پرووه .خواهان مدعی است
که هیچ یک از این کارها معلو هیچ عیب و نق قبلی در کار وی نبوده .وی خدمات مورد لزوم را بهطـور کامـل
انجام داده ،صورتحساب کلیه عملیات سهگانه را تسلیم نموده و مرکز پزشکی حقالزحمه اضافی به شرح مقـرر در
قرارداد را نپرداخته است .خواهان اکنون مبل  201043دالر امریکا مطالبه میکند که معاد کل مبل تعیـین شـده
صورتحسابهای مذکور ،منهای مالیاتهای مکسوره ،به عالوه بهره به نرخ قرارداد از سی روز بعـد از تـاریخهـای
صورتحسابهای یاد شده میباشد.
خواهان ،عالوه بر ادعای خود به موجب قرارداد ،مدعی است بعضی از اموالش بدون پرداخت خسارت ،توسـر
ایران مصادره شده است .اوالً خواهان اظهار می دارد اموا موجود در دفاتر اجـاری و اتـومبیلش توسـر پاسـداران
انقالب مصادره شده که به گفته خواهان ،ایران مسئو این اعما است .ثانیـاً خواهـان ادعـا مـیکنـد کـه مبلـ
ـ 012001023/ریا وجه نقد که در دو حساب بانکی در یکی از بانکهای ایران داشته ،متعاقب ملی کردن بانکها
و به موجب این واقعیت که وی ،حسب ادعا ،نتوانسته است وجـوهش را برداشـت کنـد ،مصـادره گردیـده اسـت.
خواهان بابت خسارت مصادره ادعایی این داراییها کالً مبل  3281321/-دالر امریکا مطالبه میکند که بـه گفتـه
وی معاد دالری صحیح کل ارزش اموا اداری به قیمت اصلی خرید و وجه نقد ریالی موجود در حسـابهـایش
است .خواهان بابت این مبل  ،خواستار بهره نیست.
و باالخره خواهان بابت هزینههای داوری ،مبل ـ 3321382/دالر امریکا مطالبه مینماید.
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خوانده با ایراد به صالحیت خواهان در اقامه ادعا به دلیل اینکه خواهان تبعه ایاالت متحده در مفهوم بندهای
 3و  0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی نیست ،زیرا که طبق قوانین ایران در ایران به ثبت رسیده ،در برابر هر
دو ادعای خواهان به مدافعه پرداخته است.
خوانده مضافاً استدال میکند که ادعای مربوط به قرارداد طبق آخرین استثنای ذیل بند  3ماده دو بیانیه حل
و فصل دعاوی ،به موجب شرط حل اختالف مندر در قرارداد ،از حیطه صالحیت دیوان خار است.
در مورد ماهیت ادعای مبتنی بر قرارداد ،خوانده هرگونه مسئولیتی جهت پرداخت وجوه بیشتر را منکر شـده،
استدال میکند که خواهان با متوقف ساختن کـار و تـرک ایـران ،بـدون اعـالم فسـخ قـرارداد براسـاس شـرط
فورسماوور ماده  ،00از حق خود نسبت به این وجوه اعراض کرده است .خوانده همچنین مـدعی اسـت کـه کـل
پرووه بیجا و بیمورد بوده ،خواهان مسئو این واقعیت است و به همین دلیل ،پرداخت خسارت به خواهان بابـت
دعاوی مبتنی بر این قرارداد منتفی است.
خوانده در پاسخ اجزای مشخ دعاوی مبتنی بر قرارداد ،منکر آن است که از شـروط قـرارداد تخطـی کـرده
باشد.
اوالً خوانده مدعی است که پریرا کلیه وجوهی را که بابت کار مرحله او طلب داشته ،دریافت کرده و وجـوه
پرداخت شده بهطورصحیح بر مبنای برآورد هزینه پرووه به میزان ـ 3120113301144/ریا محاسبه گردیده و مبل
مزبور بنا به اظهار خوانده ،طبق قرارداد به تصویب مرکز پزشکی رسیده است.
ثانیاً خوانده ادعا میکند که هیچگونه پرداخت دیگری بابت مرحله دوم بر عهده وی نیست؛ چه گزارش مرحله
دوم توسر مهندس مشاور طبق مفاد قرارداد «تسلیم» نشده ،چه رسد به اینکه به تصویب مرکز پزشـکی رسـیده
باشد .خوانده مدعی است که عدم ارائه ترجمه فارسی اسناد مرحله دوم توسر پریرا و عدم تسـلیم ادعـایی بـرآورد
نهایی صحیح هزینه ها توسر پارتیا ،در حکم این است که مدارک مربوط به مرحله دوم ناق تسلیم شـده اسـت.
خوانده موضوع را به نحو دیگری هم مطرح ساخته ،میگوید که گزارش مرحله دوم را نمیتوان تـا قبـل از تـاریخ
تسلیم آخرین برآورد هزینه در تاریخ  00فوریه  8( 3323اسفندماه  )3102یا به هرحا زودتـر از  01ووییـه 3322
(او مردادماه  )3102که پریرا مجموعه کامل اسناد مرحله دوم را همراه با نقشههـا و مشخصـات فقـر بـه زبـان
انگلیسی ارائه نموده ،تسلیم شده تلقی کرد .بر این اساس ،خوانده مدعی است که پریرا یازده مـاه مهلـت مقـرر در
قرارداد را رعایت نکرده است.
ثالثاً خوانده اظهار میدارد که هیچگونه حقالزحمهای بابت کار مرحله دوم در زمینه محوطهسازی و ابنیه علوم
پایه جدا از حق الزحمه مرحله دوم بابت تمامی پرووه قابل پرداخت نیست .خوانده مضافاً مدعی اسـت هزینـههـای
این کار بهطور جداگانه پرداخت نیست .خوانده مضافاً مدعی است هزینههای این کار بهطور جداگانه برآورد نشـده،
بلکه در برآوردهای مرحله او و دوم برای مابقی پرووه گنجانده شده بود.
رابعاً خوانده استدال می کنـد کـه طلـب پریـرا را بابـت کارهـایی کـه وی در مرحلـه سـوم پـرووه در مـورد
محوطهسازی و ابنیه علوم پایه انجام داده ،بهطور کامل پرداخت کرده است.
خامساً خوانده منکر آن است که پریرا کاری «اضافه» بر آنچه که در قرارداد پیشبینی شده انجام داده است.
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وی مدعی است که طراحی تأسیسات پارکینگ در نقطهای غیر از محل پرووه و عملیات تسطیح و زهکشـی جـزء
وظایف پریرا در قسمت محوطه سازی محل بوده و تغییر محل خوابگاههـا مسـتلزم طراحـی مجـدد نبـوده اسـت.
بنابراین ،خوانده معتقد است که وی طبق قرارداد ملزم به پرداخت حقالزحمهای زاید بر حـقالزحمـه تعیـین شـده
برای معمار نمیباشد.
در رابطه با ادعای سلب مالکیت ،خوانده منکر آن است که خواهان توانسته باشـد مصـادره امـوا را اثبـات و
اساس حقوقی ادعایش را احراز نماید.
بخش چهارم) ادعاهای طرفین در رابطه با دعاوی متقابل

خوانده دو ادعای متقابل بر مبنای نقض ادعایی قرارداد توسر پریرا اقامه کرده است.
اوالً خوانده مدعی است که خواهان مسئو خسارات وارده به علت تأخیر ادعایی در تسـلیم گـزارش و اسـناد
کامل مرحله دوم میباشد .خوانده ضمن سایر مطالب اظهار میدارد که چون اسـناد مرحلـه دوم بـه زبـان فارسـی
ترجمه نشده ،بنابراین ،طبق مفاد قرارداد «تسلیم» نشده است .خوانده به خاطر این تأخیر ادعایی ،مدعی است کـه
طبق ماده  31قرارداد ،معاد  02درصد وجوه دریافتی پریـرا بابـت مرحلـه دوم ،یعنـی مبلـ  03،031،222ریـا ،
بهعنوان جریمه تأخیر به وی تعلق میگیرد .بهعالوه ،خوانده ادعا میکند که چون میتوانسته قرارداد را طبق ماده
«32الف» به دلیل عدم اجرای ادعایی توسر خواهان فسخ کند ،اکنون وی استحقاق دارد که هم  32درصد وجـوه
پرداختی مرحله دوم به پریرا (یعنی وجوه مکسوره) را که به  3412081042ریا بال میشود و هم خسـارات تبعـی
آن را که به ـ 3122212221222/ریا بال میگردد ،دریافت نماید.
ثانیاً خوانده مدعی است که پریرا اعتبار ضمانتنامه بانکی صادره بابت تضمین پیشپرداخت مرحله دوم را حفظ
نکرده و بدین ترتیب ،تعهدات قراردادی خود را نقض نموده است .خوانده ادعا مینماید که مستحق دریافـت کـل
مبل ضمانتنامه بانکی ،یعنی ـ 4112281422/ریا  ،است.
خوانده همچنین اظهار میدارد که پریرا بابت بدهی معوق مالیاتی و حق بیمـههـای اجتمـاعی مـدیون اسـت.
خوانده در دفاعیه و ادعای متقابل اولیه خود ،بابت مالیاتهای معوق ادعایی ،مبل  3313031140ریا مطالبه نموده
است .وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران در الیحه مورخ  13مه  32( 3321خردادماه  )3180و مجدداً در اظهاریه
مورخ  30مه  00( 3321اردیبهشتماه  )3180خود این مبل را به ـ 38،010،022/ریا به اضافه رقم غیرمشخصی
بابت جرائم تأخیر افزایش داد .خوانده بابت تعهدات ادعایی مربوط به بیمههـای اجتمـاعی مبلـ ـ 331203/ریـا
مطالبه مینماید.
خوانده همچنین هزینههای داوری خود را مطالبه میکند .سازمان برنامـه و بودجـه و وزارت علـوم و آمـوزش
عالی نیز خواستار هزینههای داوری خود هستند.
خواهان در برابر ادعای متقابل بابت تأخیر در انجام کار با این استدال به دفاع پرداختـه کـه تعهـداتش را در
مورد مرحله دوم اجرا کرده است .خواهان منکر آن است که گـزارش وی در مـورد مرحلـه دوم بـه علـت فقـدان
ترجمههای فارسی و نقشه و مشخصات ناق بوده است .مضافاً خواهان منکر مسئولیت تأخیر احراز از جانب پارتیا
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است .خواهان همچنین معتقد است که ،به هرحا  ،جـرائم تـأخیر ذیـل مـاده  32شـامل نقـض ادعـایی قـرارداد
نمیباشد.
در مورد ادعای متقابل مربوط به ضمانتنامه بانکی پیشپرداخت مرحله دوم ،خواهان مدعی است کـه خـدمات
موضوع ضمانتنامه بانکی را به طور کامل اجرا کرده است و طبق اظهار وی ضمانتنامه مزبور ،طبـق شـرایر خـود،
قانوناً منقضی است.
خواهان به صالحیت دیوان نسبت به ادعاهای متقابل مربوط به بدهی معوق مالیاتی و حق بیمههای اجتماعی
معترض و همچنین مدعی است که کلیه تعهدات خود در مورد مالیات و بیمههای اجتماعی را به نحو مقتضی ایفـا
نموده است.
بخش پنجم) صالحیت رسیدگی به دعاوی

خواهان مدارکی تسلیم کرده است ،مبنی بر اینکه طی دوره مربوط ،یک شرکت ایاالت متحده بوده و میباشـد و
شرکتی است فرعی که تماماً به ویلیام ا  .پریرا ،اسوشی ایتس پالنرز ،آرکیتکتز انجینیرز کـه یـک شـرکت دیگـر
ایاالت متحده است ،تعلق دارد و اکثریت سهام شرکت اخیرالذکر به شهروندان ایاالت متحده متعلق بوده و هست.
از جمله مدارکی که توسر خواهان تسلیم گردیده ،گواهیای است که مقام مسئو روابر خارجی ایالـت کالیفرنیـا
صادر کرده ،دا بر اینکه خواهان و شرکت مادر وی به ترتیـب در تـاریخهـای  33ووئـن  03( 3328خـردادمـاه
 )3100و  8وانویه  38( 3303دیماه  )3112در ایالت مزبور تشکیل یافته و با اعتبار خود بـاقی مانـدهانـد و نیـز از
جمله این مدارک ،شهادتنامههای یک مؤسسه حسابرسی مستقل است که نشان میدهند کلیه سهام خواهـان بـه
شرکت مادر وی تعلق داشته و اکثریت سهام شرکت مادر نیز یا قانونـ ًا ویـا انتفاعـ ًا از طریـق یـک شـرکت امـانی
کارمندان به دارندگان گذرنامه امریکایی متعلق است .بنابراین ،این ادعا بنا به تعریف ماده هفت بیانیه حل و فصل
دعاوی ،ادعای یک تبعه ایاالت متحده است .ثبت شرکت خواهان بهعنوان یک شرکت خارجی فعا در ایران ،بـه
موجب بیانیه حل و فصل دعاوی ،اثری در تابعیت آن ندارد .در اینکه خوانده یک تشکیالت و واحد دولتی ایران و
بنابراین ،مشمو صالحیت دیوان است نیز تردیدی نیست.
طبق تصمیم دیوان عمومی در قرار اعدادی شماره 3ـ8ـ دیوان عمومی (گیبز اند هیـل ،اینکوپوریتـد) مـادهای
که به موجب آن باید اختالفات طرفین «طبق قوانین ایران در محاکم صالحه حل و فصل شـود» مشخصـاً مقـرر
نمیدارد که هرگونه اختالف به موجب قرارداد در صالحیت انحصـاری دادگـاههـای ایـران قـرار دارد و بنـابراین،
صالحیت دیوان را در رسیدگی به ادعا به موجب قرارداد سلب نمی کنـد .عـالوه بـر ایـن ،ادعـای سـلب مالکیـت
بهوضوح مشمو بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی است.
از این رو ،دیوان در مورد دعاوی مطروح صالحیت دارد.
بحش ششم) ماهیت ادعا
الزحمههای پرداخت نشده

 .3حقوق خواهان نسبت به حق

خوانده به این دلیل که پریرا اجرای قرارداد را متوقف ساخته و برخالف ماده  00قرارداد که مربوط به فورسماوور
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است ،بدون اعالم فسخ قرارداد به مرکز پزشکی ایران ،این کشور را ترک کرده است ،خود را به هیچ روی ملزم به
پرداخت مبال بیشتری به خواهان نمیداند .خوانده ادعا میکند که خواهان با چنین اقدامی ،از حق مطالبـه مبـال
بیشتری اعراض کرده است.
این ادعا را نمی توان تأیید کرد .حتی اگر پریرا به تصور اینکه شرایر قوه قهریه در ایران حاکم بـوده ،اجـرای
تعهدات خود را یکجانبه متوقف کرده باشد ،عدم اعالم فسخ قرارداد به موجب ماده  00به منزلـه اعـراض از حـق
مطالبه حقالزحمه کاری که طبق قرارداد انجام داده ،نمی تواند باشـد .بـا ایـن حـا  ،خواهـان در ایـن پرونـده بـه
فورسماوور استناد نمیکند.
عالوه بر این ،خوانده در موضعگیری خود این واقعیت را نادیده میگیرد که مرکز پزشکی ایران در تـاریخ 12
دسامبر  3( 3322دیماه  )3102در رابطه با ساختمانهای علوم پایه صراحتاً اعالم داشته که پرووه تا اطالع ثانوی
به حالت تعلیق درآمده است .با توجه به این اعالم مرکز پزشکی ،پریرا تا دستور بعدی مرکز مذکور هـیچ تعهـدی
برای ادامه اجرای قرارداد نداشته است .ادله و مدارک این نکته را ثابت میکنند که در سراسر سا  3322و بخشی
از سا  3323پریرا برای دریافت دستور اجرای قرارداد ،تقاضاهای مکرری به عمـل آورده و همـواره بـرای از سـر
گرفتن کار خود آماده بوده است .واضح است که پریرا قرارداد را فسخ شده تلقی نکرده و اقـدامات وی بـه منظـور
رعایت مراتب اعالم شده توسر مرکز پزشکی صورت گرفته است .هیچ واقعهای روی نداده که به نحوی بـر ایـن
حق پریرا اثر گذارد که در قبا کارهایی که طبق قرارداد انجام داده باید حقالزحمهای دریافت کند.
خوانده همچنین ادعا می کند که چون پرووه با در نظر گرفتن شرایر اجتمـاعی و اقتصـادی حـاکم بـر ایـران
اساساً نامناسب بوده ،مسئو پرداخت مبال بیشتری به پریرا نمیباشد .حتی اگـر ادعـای نامناسـب بـودن پـرووه
درست باشد ،ادعایی که دیوان در باب آن اظهارنظر نمیکند ،این امر بر مسئولیتی که خوانده به موجب قرارداد بـر
عهده دارد ،بی اثر است .خوانده خود تصمیم گرفت که پرووه را اجرا کند و قرارداد را منعقد نماید .مسـئولیت اتخـاذ
اینگونه تصمیمات را (تصمیم مربوط به اجرای پرووه) نمیتوان بر دوش خواهان نهاد .از این رو ،دیوان این ادعا را
مردود میشناسد.
باید یادآور شد که مدارک تسلیمی به دیوان در باب موضوعات مطروح ،نکات مبهمی را باقی میگذارند .با این
حا  ،براساس ادله و مدارک ارائه شده میتوان برخی واقعیات و فرضیات را بازسازی کرد.
 .2ادعای مربوط به مرحله یک

ماده پنج قرارداد ،مرکز پزشکی ایران را ملزم ساخته است که «نظر خود را در مورد عـدم انطبـاق کارهـای انجـام
شده به وسیله مهندس مشاور با وظایف مندر در قرارداد با ذکر موارد اختالف ظرف یک ماه پس از تاریخ دریافت
گزارش و مدارک کامل هر مرحله اعالم دارد» و بدینوسیله به مهندس مشاور فرصت دهد که گزارش و مـدارک
مربوط را براساس نظرات مرکز پزشکی «اصالح و تهیه نماید».
همچنین متذکر میگردد که به موجب ماده 0ـ 0قرارداد ،مرکز پزشکی ایران «حق خوهد داشت در هر موقـع
تا حدود معقو و متناسبی خدمات مورد احتیا را تغییر داده و بعضی خدمات را حذف یـا اضـافه نمایـد» .در ایـن
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صورت ،مدت قرارداد و حقالزحمه مهندس مشاور نیز «به تناسب و با توجه به کار ،هزینه و تعهدات انجام شده به
ترتیبی که مورد توافق طرفین قرار گیرد ،کسر یا اضافه خواهد شد».
مرکز پزشکی ایران ضمن نامه مورخ  32مه  02( 3322اردیبهشتماه  )3108خود ،خدمات مرحله او را رسماً
تصویب نمود و برآورد هزینه را از  33143810401080ریا بـه  3120113301144ریـا کـاهش داد .ایـن پرسـش
مطرح میگردد که آیا ماده پنج قرارداد ،چنین تعدیلی را توسر مرکز پزشکی ایران ،بـدون آنکـه مرکـز مزبـور در
باب عدم انطباق برآورد هزینه ارائه شده با تعهداتی که به موجب قرارداد بر عهده خواهان بوده ،مشخصاً اظهارنظر
نماید ،منع نمیکند؟
نظر دیوان این است که چون میان طرفین توافق مصرح در بند 0ـ 1قرارداد وجود ندارد ،دیوان از ایـن اختیـار
برخوردار است که درباره این مسأله تصمیم گیرد که ارقام تعدیلی تا چه میزان ،مبنـای صـحیحی بـرای محاسـبه
حقالزحمه او واجباالدا به پریرا است.
دیوان همچنین یادآور میگردد که مرکز پزشکی ایران در نامه مورخ  32مه  02( 3322اردیبهشتمـاه )3108
خود به «نظرات فنی قبالً اعالم شدهای» اشاره کرده است .این نامه نشان میدهد که مبال کـمتـری کـه مرکـز
پزشکی در نامه مزبور به دست داده است ،بازتاب مباحثاتی است که قبالً میان مرکز پزشکی و مهندس مشـاور در
باب محدودیتهای اقتصادی ادامه اجرای قسمتهایی از پرووه صورت گرفته بود .میتوان فرض کرد که پریـرا از
نظر مرکز پزشکی درباره این اقالم آگاهی داشت .از این رو ،دیوان میپذیرد کـه بـرآورد هزینـهای کـه بـه مرکـز
پزشکی تسلیم شده باید طبق جرح و تعدیل این مرکز کاهش یافته و مجموعاً به  22318081038ریا بال گردد.
مرکز پزشکی در نظراتی که درباب برآورد هزینه مرحله او اعالم داشته ،تمامی یک قلم یعنی «تجهیزات» را
که مبل آن  3102110321120ریا بوده ،حذف کرده است .در نامه آمده است که هزینه تجهیزات ،گروههـای  0و
 1و هزینه های تأسیسات و تجهیزات برآورد نشده اضافی «از برآورد هزینه تسلیمی توسـر پارتیـا حـذف گردیـده
است و این به معنای کاهش بیش تر مبلغی است که هم اکنون ذکر آن رفت .در یک گزارش پیشرفت کار که بـه
تشریح مالقاتی پرداخته که طرفین در  01مه  0( 3322خرداد  )3108با یکدیگر داشتهاند و نیـز صورتجلسـه ایـن
مالقات نشان می دهد که پریرا به حذف این مبال توسر مرکز پزشکی اعتراض کرده و اظهار داشته است کـه بـا
اینکه مرکز پزشکی میتواند به موجب قرارداد حدود وظایف مهندس مشاور را تغییر دهد ،اما نمیتواند از پرداخت
حقالزحمه کاری که قبالً طبق برنامه اولیه انجام شده به نحو مقرر در قرارداد شانه خالی کند.
ن قرارداد ،موضعی را که پریرا در این جلسه اتخاذ کرده ،تأیید میکند .چنانکه از عنوان قرارداد بر مـیآیـد
این قرارداد « برای مطالعات و خدمات نظارت کارهای معماری و تأسیسات و تجهیزات مرکز پزشـکی شاهنشـاهی
ایران» منعقد شده است .ماده  30قرار داد ،هزینه کـار انجـام شـده توسـر کلیـه پیمانکـارانی کـه مسـلم ًا شـامل
فروشندگان و نصب کنندگان تجهیزات نیز میگردد و حتی هزینه مصالح و کاالهای ساخته شـده ،ماشـینآالت و
هر نوع مواد مصالح دیگری که مرکز پزشکی ایران مستقیماً تأمین کرده باشد را در تعریـف هزینـه واقعـی کارهـا
گنجانده است .نکته مهم اینکه هزینه تجهیزات و تأسیسات در میان اقالمی که مشخصاً توسر ماده  30از تعریف
«هزینههای واقعی» حذف شدهاند ،دیده نمیشود .قرار بود که برآوردها با کارهای مصرح در قرارداد مرتبر باشـند.
عالوه بر این ،به موجب پیوست یک قرارداد ،مسئولیت نقشه تجهیزات و خدمات قبلی انجام شده توسر پیمانکار
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دیگری که تحلیلی مقدماتی از کلیه نیازهای تجهیزاتی به عمل آورده بود برعهده پریرا و پارتیا نهاده شد .بـاالخره
طرفین در پیوست شماره  0قرارداد مشخصاً توافق کردند که برآورد نهایی هزینه مرحله دوم که قرار بود نسبت بـه
برآورد مرحله او دقیقتر باشد ،باید برابر کل هزینههای مصالح و  /یـا تجهیـزات ،عـوارض گمرکـی ،عـوارض و
مالیاتهای ذیربر ،هزینه نصب و سایر هزینهها و سود عادله پیمانکار برای هر قلم هزینه باشد».
بدینسان تعیین مشخصات تجهیزات مرکز پزشکی و نصب آن به موجب قرارداد از جملـه وظـایفی بـود کـه
مهندس مشاور در ارتباط با پرووه مورد بحث به عهده داشت .این واقعیت که حدود دو سا پس از اجرای قـرارداد
و یک سا پس از تسلیم مدارک مرحله او و از آن جمله برآورد هزینه مقدماتی ،مرکز پزشکی با شرکت طراحی
تأسیسات پزشکی دیگری به منظور تهیه مشخصات برخی از انواع تجهیزاتی که باید نصب شوند ،قرارداد دیگـری
منعقد کرده است ،برخالف ادعای خوانده ،ماهیت وظایف اصلی مهندس مشاور و اعتبـار بـرآورد هزینـه مقـدماتی
راکه پارتیا تهیه و تسلیم کرده است ،تغییر نمیدهد.
خوانده همچنین اظهار داشته است که اعم از اینکه حذف یکجانبه بخشهایی از برآورد هزینه در انطبـاق بـا
مفاد قرارداد باشد یا نه ،پریرا بعداً با رقم مرکز پزشکی موافقت کرده و بدینسان از حق هرگونه اعتراض به حـذف
بخشهایی از برآورد هزینه ،اعراض کرده است .اما ادله و مدارک نشان میدهند که پریرا هـیچگـاه موضـع مرکـز
پزشکی را نپذیرفته است .پریرا در صورتحساب نهایی مرحله او  ،مبال واجباالدا را هم براساس بـرآورد پارتیـا و
هم بر مبنای رقم مرکز پزشکی محاسبه کرده و یادآور شده است که موضع خود را برای تصفیه بعدی حسـابهـا
حفظ میکند .این نحوه عمل را میتوان با توجه به صورتجلسه مالقات مورخ  01مه  0( 3322خـردادمـاه )3108
توضیح داد  .در این مالقات ،مسئوالن مرکز پزشکی و از جمله مدیر پرووه برای مدیران پریرا تشـریح کردنـد کـه
حذف بخشهایی از برآورد پارتیا به این دلیل صورت گرفته که مرکز پزشکی «میخواهد تا پایان خدمات مهندس
مشاور ،پرداخت را معوق بگذارد» و «در مرحله دوم بابت کارهای انجام شده در مرحله او در میـزان پرداخـتهـا
جرح و تعدیلهایی صورت خواهد گرفت» .براساس همین وعده پرداخت کامـل بـود کـه در صورتحسـاب نهـایی
مرحله او پریرا ،از پرداختهای مبتنی بر رقم مرکز پزشکی بهعنوان «پرداخت بخشی از مبال » یاد شده و تقاضـا
گردیده است که براساس برآورد هزینه پارتیا« ،هرچه زودتر» مبال واجباالدا پرداخت گردد.
چنان که قبالً خاطرنشان گردید ،دلیل و مدرکی در دست نیست که نشان دهد پریرا با حذف قلم «تجهیزات»
که پریرا در رابطه با آن قبالً خدماتی انجام داده بود ،موافقت کرده است.
دیوان نتیجه میگیرد که خوانده حق حذف قلم «تجهیزات» را نداشته است .از این رو ،حقالزحمههای مرحله
او باید براساس مبل کل 32184310201818ریا محاسبه گردد .بدینسان خواهان تا پایان مرحله دوم ،استحقاق
دریافت مبل  3410201300ریا که تفاوت  30درصد مبل  32184310201818ریا و مبال پرداختی بابـت مرحلـه
او منهای  0/0درصد که میبایستی به موجب قرارداد بابت مالیات کسر شده باشـد را دارد .نپـرداختن ایـن مبلـ
توسر خوانده نه تنها پریرا را از وجوه مزبور محروم ساخت ،بلکه فرصت تبدیل این وجوه بـه ارز را نیـز از شـرکت
مزبور سلب کرد .با توجه به این واقعیت که خواهان یک شرکت غیرایرانی بوده و در نبود هیچ نشانهای ،مبنـی بـر
اینکه وجوه مزبور قرار بوده در ایران به مصرف برسد یا قرار نبوده با پو ایاالت متحده تعـویض گـردد ،تصـمیم
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دیوان این است که مبل واجباالدا باید به نرخ متداو در تاریخ سررسید یا حدود آن بـه دالر امریکـا تبـدیل و از
محل حساب تضمینی پرداخت گردد .بنابراین ،خواهان بـه موجـب ایـن بخـش از ادعـا اسـتحقاق آن را دارد کـه
 338،142دالر امریکا بهعنوان اصل مبل واجباالدا بابت مرحله او و قابل پرداخت در پایان مرحله دوم دریافـت
()1
کند.
 .1دعاوی مرتبط با مرحله دوم

ظاهراً به دستور مرکز پزشکی ایران ،مهندس مشاور کار سـاختمانهـای علـوم پایـه مرکـز پزشـکی را بـا شـتاب
بیشتری انجام داد .در تاریخ  0وانویه  30( 3322دی  )3100مهندس مشاور گزارش ،نقشهها ،مشخصات و برآورد
هزینه مرحله دوم ساختمانهای علوم پایه را به مرکز پزشکی ایران تسلیم کرد و بـدین ترتیـب ،مرحلـه دوم ایـن
بخـش از پـرووه را پـیش از اتمـام کـار مرحلـه او بخـشهـای باقیمانـده ،تکمیـل نمـود .گـزارش مرحلــه دوم
ساختمانهای علوم پایه طی نامه مورخ  31مارس  00( 3322اسفندماه  )3100مرکز پزشکی رسـماً توسـر مرکـز
مزبور تصویب شد .در  31آوریل  04( 3322فروردینماه  )3108پریرا صورتحسابی بابت این کـار بـر مبنـای رقـم
 20112201440ریا برآورد نهایی هزینه تصویب شده ،تسلیم نمود .طی جلسهای که طـرفین در  02ووئـن 3322
( 12خردادماه  )3108برگزار کردند ،مرکز پزشکی اظهار داشت که تا تصویب بودجه مرکز توسر سازمان برنامـه و
بودجه ایران ،نمیتواند صورتحساب را پرداخت کند .صورتحساب همچنان بالپرداخت مانده است.
مرکز پزشکی طی نامه مورخ  32مه  02( 3322اردیبهشت ماه  )3108خود ،ضـمن تصـویب کـار مرحلـه او
برای تمامی پرووه ،از مهندس مشاور خواست که «کار تهیه برنامه زمـانی عملیـات و خـدمات مهندسـی را بـرای
مرحله دوم آغاز کند» .بنابراین ،برنامه مرحله دو نمی توانسته است بالفاصله پس از مرحله او شروع شـده باشـد.
فیالواقع ،از صورتجلسه این نتیجهگیری به دست میآید که پریرا «شروع مـدت یـازده ( )33ماهـه مرحلـه دوم از
هنگام تسلیم گزارش و اسناد مرحله یک را قبو » نکرده است .بنا به اظهار خوانده در تـاریخ  03اکتبـر 2( 3322
آبانماه  )3108ویا به اظهار خواهان در تاریخ  2نوامبر  38( 3322آبانماه  ،)3108مرکـز پزشـکی پـیشپرداختـی
بابت مرحله دوم به میزان  4112281422ریا صورت داد .از تاریخ  0نوامبر  34( 3322آبـانمـاه  )3108تـا پایـان
مارس  33( 3322فروردینماه  )3102پریرا نقشهها و مشخصات مرحله دو را برای بخشهـای مختلـف باقیمانـده
پرووه ،بهتدریج که تکمیل میشدند ،ارائه نمود.
در  2دسامبر  38( 3322آذرماه  )3108و  0مارس  30( 3322اسفندماه  )3108طبق اظهار خوانده ویا  2وانویه
و  30مارس  32( 3322دیماه و  04اسفندماه  )3108طبق اظهار خواهان ،مرکز پزشکی پرداختهای دوم و سوم
مرحله دو را هریک به میزان  18،142،424ریا انجام داد .پریرا در نامه مـورخ  33مـارس  02( 3322اسـفندمـاه
 )3108خود به مرکز پزشکی اعالم کرد که کلیه اسناد مرحله دو را «برطبق برنامه زمانی پیشرفت کار که در تاریخ
 32سپتامبر  3322به شما تسلیم شده» و یک ماه پیش از تاریخ خاتمه کار مقرر در قراردادمان تکمیل کرده است.
در نامه همچنین از مرکز پزشکی خواسته شده بود که «بخشی از قسر چهارم مرحله دو را در قبـا ضمـانتنامه
 .1ادعا نشده است که تأخیر ناموجهی در رابطه با مرحله او روی داده است.
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بانکی به میزان  12،222،222ریا از پیش بپردازد» .پریرا آخرین نقشهها و مشخصات مرحله دو را در تـاریخ 02
مارس  2( 3322فروردینماه  )3102تحویل داد.
به نظر میآید که در حدود همین تاریخ ،به تقاضای مرکز پزشکی ،پریرا نقشههـا و مشخصـات مرحلـه دوم را
برای تعدادی پیمانکار بینالمللی منتخب ارسا و از آنها خواست کـه پیشـنهاداتی بـرای سـاختمان پـرووه ارائـه
نمایند .همچنین در طو ماههای مارس و آوریل  ،3322پریرا و مرکـز پزشـکی مـذاکرات متعـددی بـرای انجـام
تغییرات ضروری در نقشهها به عمل آوردند.
در  1آوریل  34( 3322فروردین ماه  )3102پریرا ترتیب صدور ضـمانتنامه بـانکی مـذکور در نامـه مـورخ 33
مارس ( 02اسفند) خود را داده و مرکز پزشکی در تاریخ  33مارس  02( 3322اسفندماه  )3108بنا به اظهار خوانده
ویا  32آوریل  03( 3322فروردینماه  )3102بنا به اظهار خواهان ،مبل ـ 00،102،222/ریا بهعنـوان بخشـی از
قسر چهارم پرداخت.
پریرا گزارش مرحله دوم را در  04آوریل  4( 3322اردیبهشتماه  )3102ارائه کرد .در نقشهها تجدیـدنظرهای
دیگر به عمل آمد و در  31مه  01( 3322اردیبهشتماه  ،)3102پریرا در نامهای به مرکز پزشکی اعالم کـرد کـه
بررسی و معاینه نقشه ها را به پایان رسانده و نظرات مرکز پزشکی را اعما نموده و در نتیجه ،تغییراتی در نقشهها
صورت گرفته است .بنا به اظهار پریرا ،کار نمی توانست به این مرحله بیانجامید ،مگر آنکـه اسـناد مرحلـه دوم در
وضع رضایتبخشی میبودند.
در  32ووئن  02( 3322خردادماه  )3102طرفین جلسهای برگزار کردند تا پیشـنهادهای رسـیده از پیمانکـاران
بین المللی را گشوده و بررسی کنند .از مهندس مشاور خواسته شد که در تهیه پیشنویس یک قـرارداد سـاختمانی
پیشنهادی ،بررسی پیشنهادی رسیده و عودت آنها همراه با توصیههـای الزم ظـرف یـک مـاه ،بـا وکیـل مرکـز
پزشکی ایران همکاری نماید .مرکز پزشکی اعالم کرد که با قصد آغاز عملیات سـاختمانی در سـپتامبر  ،3322بـا
پیمانکاری که بیش از همه واجد شرایر باشد ،وارد مذاکره خواهد شد .طبق اظهار پریرا ،کار نمیتوانست بـه ایـن
مرحله بینجامد ،مگر آنکه اسناد مرحله دوم ،وضعیت رضایتبخش و پیشرفتهای میداشتند.
در جلسه  32ووئن  02( 3322خردادمـاه  ) 3102پریـرا بـرآورد نهـایی خـود را از هزینـه پـرووه کـه بـال بـر
 34،030،231،082ریا می شد ،ارائه نمود .این برآورد ،ابنیه علوم پایه و محوطـهسـازی را در بـر نمـیگرفـت)2(.
اگرچه این موضوع در هیچ یک از اسناد تسلیم شده به دیوان منعکس نیست ،با این حا  ،چنین به نظر میآید کـه
اندکی پس از تسلیم برآورد ،مرکز پزشکی از پارتیا خواسته است تا برآورد نهایی هزینـه را طبـق مـوازین سـازمان
برنامه بودجه برای سا  3102مورد تجدیدنظر قرار دهد.
در تاریخ او ووییه  32( 3322تیرماه  ،)3102مرکز پزشکی ایران در نامهای به مهندس مشاور اظهـار داشـت
که فقر پس از دریافت اسناد کامل و نقشههای اجرایی مربوط به مرحله دوم پـرووه دربـاره مرحلـه دو اظهـارنظر
 .2جای تعجب است که هزینههای محوطهسازی ،حتی با وجود اینکه نقشههای مرحله دو ظاهراً با شتاب بـیشتـری تهیـه و تصـویب
شده بودند ،نه در برآورد مرحله دوم برای ابنیه علوم پایه و نه در برآورد مرحله دوم برای مابقی پرووه منظوره نشده ،و هیچگونه توضـیحی
هم درباره این امر غیرعادی داده نشده است.

48



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

خواهد کرد .در  32ووییه  33( 3322تیر ماه  )3102طرفین جلسهای تشکیل دادند تا کار مرحله دو را بررسی کنند.
در صورتجلسه این نشست قید شده که طرفین موافقت کردند که «کلیه مدارک برآورد بودجه ارائه گردیده است»،
لکن مرکز پزشکی بر این عقیده نیست که اسناد «رسماً» تسلیم شده است .متعاقب جلسه ،مرکـز پزشـکی نامـه
دیگری در تاریخ  38ووییه  00( 3322تیرماه  )3102ارسا و ضمن تجدید موضع قبلـی خـود اعـالم داشـت کـه
«مهندسین مشاور ،تا به حا نقشههای اجرایی نهایی و کتابچه برآورد کامل هزینههای مربوط به مرکـز پزشـکی
ایران را تسلیم نکردهاند».
طرفین جلسه دیگری در تاریخ  32ووییه  08( 3322تیرماه  )3102برگزار کردند که ضمن آن ،در مورد اینکه
آیا ارائه «رسمی» اسناد مرحله دو ضروری است یا نه ،مواجه با اختالفنظر شدند .در صورتجلسه این نشست قیـد
شده که «تصمیم گرفته شد که پریرا مجموعه نهایی نقشهها و نسخهای از گـزارش مرحلـه دو را بالفاصـه ارائـه
نماید».
در  38ووییه  00( 3322تیرماه  )3102پریرا توصیههای خود را در مورد مناسبترین پیمانکار بینالمللی بـرای
پرووه ،بر مبنای پیشنهادات مفتوحه در  32ووئن ( 02خردادماه) تسلیم نمود .پریـرا همچنـین در تـاریخ  01ووییـه
( 3322او مرداد  )3102آنچه را که بهعنوان «مجموعه کامل  ...اسناد مرحله دو» توصیف شد ،به مرکز پزشـکی
ارسا کرد .در  33اوت  02( 3322مردادماه  ،)3102مرکز پزشکی طی نامهای به پریرا با ذکر این نکته که «ویلیام
ا  .پریرای ایران ،کلیه تعهدات خود را نسبت به پرووه مرکز پزشکی ایران ایفا کرده» است ،لغو ضمانتنامه بـانکی
مورخ  1آوریل ( 34فروردین) را اجازه داد.
در  1سپتامبر  30( 3322شهریورماه  ،)3102پریرا متن تجدیدنظر شده برآورد نهـایی هزینـه توسـر پارتیـا را
همراه با صورتحساب مؤید مقادیر کتابچه هزینهها که همگی مطابق موازین سازمان برنامه و بودجـه بـرای سـا
 3302محاسبه گردیده بود ،ارائه کرد .برآورد تجدیدنظر شده بال بر 200،120،040،32ریا میشد که بـهعنـوان
()3
«کل قیمت تمامی پرووه» توصیف شده بود .پریرا در نامـه ضـمیمه بـرآورد اعـالم کـرده بـود کـه «خـدمات
صددرصد اجرا شده» و از مرکز پزشکی «تصویب مرحله دو را طبق قرارداد فیمابین» درخواست میکرد.
در پاسخ ،مرکز پزشکی در  3سپتامبر  32( 3322شهریور  )3102کتباً از مهندس مشاور خواسـت کـه ترجمـه
انگلیسی «لیست قیمتها و مقادیر» و ترجمه فارسی « نقشهها و مشخصات فنی» را ارائه نمایـد .در  00سـپتامبر
 1( 3322مهرماه  )3102همچنین مرکز پزشکی طی نامهای ،تسلیم «اسـناد مناقصـه بـه انگلیسـی و فارسـی» را
درخواست نمود .در  32اکتبر  00( 3322مهرماه  ،)3102مرکز پزشکی دو نامه به مهنـدس مشـاور نوشـت کـه در
یکی تقاضای مندر در نامه مورخ  3سپتامبر ( 32شهریور) را تجدید نموده و در دیگری ،در پاسخ به برآورد بودجه
پارتیا اعالم داشته بود که حداکثر بودجه پرووه  30،222،222،222ریا است.
پریرا در جواب تقاضای مرکز پزشکی برای ترجمه فارسی اسناد مرحله دو ،در نامه مورخ  31نوامبر 00( 3322
آبانماه  )3102خود اظهار داشت که الزام ماده 1ـ 1قرارداد در مورد زبان ،توسر مرکز پزشکی طی دستوری که در
جلسه مورخ  12ووئن  3( 3322تیرماه  )3102صادر کرده ،تغییر داده شده و اینکه اسناد مـرحله دوم ،مثـل همه
 .3متن فارسی نامه توسر پارتیا امضا شده بود.
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اسناد تسلیمی قبلی ،مطابق با این تغییر بوده است .دو روز بعد ،پریرا طی نامه مورخ  30نوامبر  04( 3322آبانماه
 ،) 3102مجدداً منکر آن شد که ملزم به ارائه ترجمه فارسی اسناد مرحله دوم است؛ لکن با این حا  ،موافقـت کـرد
که چنانچه مرکز پزشکی بالفاصله ،هم جزء تأدیه نشده پرداخت چهارم مرحله دو را پرداخته و هم پرداخت نهـایی
مرحله دو را انجام دهد به قید ضمانتنامههای موجود در مورد حسن انجام کار ،بهعنوان وثیقه ،ترجمـههـا را ارائـه
نماید .پریرا خاطر نشان ساخت «اکنون هفت ماه از تحویل کار ما به دفتر شما میگذرد و اینک اولـین اظهـارنظر
شما راجع به ترجمهها در  00اوت ( 3322سوم شهریور  )3102به دست مـن رسـیده» .پریـرا ،در نامـه مـورخ 32
دسامبر  08( 3322آذر  ) 3102به مرکز پزشکی اعالم کرد که ترجمه اسـناد مرحلـه دوم در دسـت تهیـه اسـت و
«ظرف مدت زمانی که قبالً مورد مذاکره واقع شده تکمیل خواهد شد» .در نامه همچنین خواسته شده بود کـه در
تأدیه مانده پرداخت چهارم تسریع به عمل آید.
در  00دسامبر  4( 3322دیماه  ،)3102مرکز پزشکی طی نامهای اعالم کرد که مرکز مـیتوانـد پـرووه را در
محدوده بودجه تعیین شده بپذیرد و به مهندس مشاور واگذار کرد که در محدوده بودجه« ،بهترین پرووه» ممکـن
را تهیه کند.
سرانجام در  00فوریه  8( 3323اسفندماه  )3102پارتیا برآورد نهایی هزینه تجدیدنظر شدهای را تسلیم داشـت
که با اصالحات ارائه شده در  0مارس  30( 3323اسفندماه  )3102به  34،322،320،321ریا بال میشد.
اولین سؤا در رابطه با این سلسله رویدادها این است که آیـا خواهـان بابـت مرحلـه دوم ،مسـتحق دریافـت
پرداخت جداگانه برای کار در مورد ابنیه علوم پایه هست یا خیر؟
اختالفی در این نیست که پریرا کار مرحله دوم در مورد ابنیه علوم پایه را به تقاضای مرکز پزشکی بـا شـتاب
بیشتری انجام داده ویا صورتحسابی را که براسـاس  201،224،440ریـا بـرآورد نهـایی هزینـه مصـوب مرکـز
پزشکی در تاریخ  31مارس  00( 3322اسفندماه  )3100صادر کرد ،صحیح بوده است.
ماده  1ضمیمه یک قرارداد مقرر میدارد که چنانچه ،آنطور که منظور نظر مرکز پزشکی ایران است ،در کـار
برخی از قسمتهای پرووه تسریع شود« ،حقالزحمههای معقولی ....متناسباً بابت کارهایی کـه قبـل از موعـدهای
مقرر در این قرارداد اجرا میگردد ،پرداخت خواهد گردید» .بنابراین ،طبق شرایر قرارداد ،خواهان مستحق دریافت
مبل جداگانهای به میزان  080 ،024دالر بابت کار مرحله دوم وی در مورد ابنیه علوم پایه میباشد که این مبلـ ،
معاد دالری صحیح  0/120درصد مبل  201،220،440ریا  ،منهای مالیاتهای مکسوره است که در  30آوریـل
 01( 3322فروردینماه  ،)3108یعنی سی روز پس از تصویب کار ،قابل پرداخت و واجباالدا بوده است.
در رابطه با مابقی ادعاهای مرحله دوم ،خوانده اظهار میدارد که با تأدیه چهار فقـره پرداخـت مرحلـه دوم بـه
شرح مذکور در فوق ،وی عمالً پیش از آنچه خواهان مدعی است دریافت کرده ،پرداخت نموده است .خواهان بدواً
ادعا کرده بود که بابت مرحله دوم ،فقر معـاد مبلـ  0،232،083دالر امریکـا بـه وی پرداخـت شـده؛ لکـن در
اظهاریههای بعدیاش این رقم را به  343،212،400ریا تصحیح کرد .خوانده محاسبهای در مورد پرداخـتهـای
مرحله دوم ارائه نموده که حسب ادعا نشان میدهد که در واقع ،مبل  303،233،413ریا  ،یعنـی 0،000،034/22
دالر امریکا پرداخت شده است .معهذا این مبل در محاسبه مزبور بهعنوان جمع ناخال پرداختهـای مرحلـه دوم
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قبل از کسر  0/0درصد مالیاتهای متعلقه و  32درصد کسر شده بابت سپرده حسن انجام کار مشخ شده است.
محاسبه فیالوقع نشان میدهد که خال مبال پرداخت شده  343،212،400ریا بوده است .بـدینسـان مـدرک
خواهان ،ادعای اصالح شده خواهان را تأیید میکند.
خواهان اظهار می دارد که مرحله دوم وقتی شروع شد که وی کارش را برای مرحله دوم آغاز کرد که به گفته
وی ،تاریخ مزبور  12مه  3( 3322خردادماه  )3108بوده است .وی همچنین اظهار میدارد که سه فقـره پرداخـت
نخستین به ترتیب در تاریخهای  12ووئن  3( 3322تیرماه  12 ،)3108اکتبر  2( 3322آبانماه  )3108و  34فوریه
 00( 3322بهمنماه  )3108قابل پرداخت و واجباالدا بوده و بنابراین ،مرکز پزشکی ایران این پرداختها را دیرتر
از موعد صورت داده است .خواهان ،براساس این اظهارات ،خواستار بهره از هریـک از تـاریخهـای مـذکور اسـت.
خوانده منکر آن است که پرداختها را دیرتر از موعدهای مقرر در قرارداد انجام داده است.
مدارک موجود نزد دیوان برای اثبات اینکه هریک از سه فقره پرداخت نخستین مرحلـه دوم دیرتـر از موعـد
صورت گرفته ،کافی نیست .قرارداد مقرر میدارد که «مرحله دوم پس از مرحله او انجام خواهد شد» (صـفحه 3
پیوست  )0و باید ظرف یازده ماه «پس از تاریخ تصویب گزارش مرحله او » تکمیل شـود (مـاده  .)13در قـرارداد
همچنین قید شده است که «پس از تکمیل هریک از مراحل» ،مرکز پزشکی «هیچگونه تعهـدی در مـورد ارجـاع
خدمات مربوط به مراحل بعد به مهندس مشاور» ندارد (ماده 1ـ .)0معهذا پرونده امر نشان نمیدهد که مرحلـه دو
کی قرار بود آغاز شود ویا کی آغاز شد .گرچه در نامه مورخ  32مه  02( 3322اردیبهشتماه  )3108مرکز پزشکی
مرحله دوم تصویب شد ،با این حا  ،به عالوه در نامه اعالم شده بود که کار مرحله یک تکمیـل نشـده ،زیـرا بـه
مهندس مشاور اجازه می داد که برنامه زمانی مرحله دوم را آماده نماید ،یعنی وظیفهای که در چارچوب مرحله یک
قرار میگیرد ماده 3ـ«0الف» .در نامه صریحاً اجازه داده نشده بود که مهندس مشاور کار مرحله دو را آغاز کند .در
واقع ،همان طور که در باال اشاره شد ،ظاهراً بر سر این موضوع اختالف بـود کـه شـروع دوره یـازده ماهـه از چـه
تاریخی است.
بهعالوه ،قرارداد ،مرکز پزشکی را ملزم میساخت که پیشپرداخت مرحله دوم را در قبا ضمانتنامه بـانکی در
ابتدای مرحله یاد شده صورت داده و پرداختهای دوم و سوم را به ترتیب ،در هنگام اتمام یک سوم و یک چهارم
طو مدت مرحله دوم انجام دهد (ماده  .)31معهذا پیشپرداخت تا  03اکتبر یا  2نوامبر  2( 3322آبـانمـاه یـا 38
آبانماه  )3108تأدیه نگردید .دلیل این تأخیر ،توضیح داده نشده است.
باالخره هیچیک از مدارک و ادله ارائه شده ،اظهار خواهان را مبنی بر اینکه کار مرحله دوم در تـاریخ  12مـه
 3( 3322خرداد ماه  )3108شروع شد ،تأیید نمی کند .در حقیقت ،خواهان تعیین تاریخ مقدمی را صریحاً رد کرده و
تمدید مهلتها بنا به ضرورت ،در قرارداد پیشبینی شده بود (ماده 0ـ .)1با توجه به نواق و تضادهای موجـود در
مدارک ،تعیین تاریخ شروع دوره مرحله دوم و موعد سه فقره پرداخت نخستین ،ممکـن نیسـت .بنـابراین ،دیـوان
چنین نتیجه میگیرد که ادعای بهره برای سه فقره پرداخت او مرحله دوم با توجه به فقد دلیل ،وارد نیست.
خواهان همچنین به دلیل اینکه سه فقره پرداخت به غلر براساس رقم هزینه مرحلـه او کـه توسـر مرکـز
پزشکی تعیین شده بود ،صورت گرفته و نه براساس برآورد هزینه مقدماتی این مرحله توسر پارتیا ،مطالبه خسارت
بهره نموده است .گرچه صورتحسابهای مرحله دوم بهعنوان مدرک ارائه نشده ،با این حا باید فرض را بر ایـن
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نهاد که توافق مربوط به تعویق مابقی مبل واجباالدا برای پرداخت نهایی مرحله او  ،عیناً شـامل پرداخـتهـای
مرحله دوم نیز می شود .علیهذا دیوان بر این نظر است که مرکز پزشکی در محاسبه سه فقـره پرداخـت نخسـتین
مرحله دوم طبق تعهدات خود عمل کرده و بنابراین ،تقاضای خواهان برای دریافت بهره بر این مبنا نیز باید مردود
شناخته شود.
خواهان اظهار میدارد که وی وظایف اساسی خود را در مورد مرحله دوم با تسلیم گزارش آن مرحله در تـاریخ
 04آوریل  4( 3322اردیبهشت ماه  )3102به اتمام رسانده و بنابراین ،طبق قرارداد استحقاق داشته است که مابقی
پرداخت چهارم را ظرف سی روز بعد از آن تاریخ دریافت نماید .خواهان همچنین ادعا میکند که کـار مرحلـه دوم
وی ،طبق ماده  0قرارداد ،در تاریخ  04مه  1( 3322خردادماه  )3102خودبـهخـود تصـویب شـده و بنـابراین ،وی
استحقاق داشته است که قسر پنجم و آخر مرحله دوم را در  04ووئن  1( 3322تیر  )3102دریافت نماید .خواهان
بر مبنای این اظهارات ،هم اصل مبالغی که حسب ادعا بابت این پرداختها واجباالدا است و هـم بهـره آنهـا را
مطالبه میکند.
ماده  31قرارداد مقرر میدارد که پرداخت چهارم مرحله دوم «پـس از تسـلیم گـزارش و مـدارک کامـل» آن
مرحله ،صورت خواهد گرفت .خوانده مدعی است که مسئو این پرداخت نیست ،چه مدارک هرگز بهطـور کامـل
ارائه نشده است .خوانده این اظهار را بر این واقعیت مستقر میسازد که پریرا گزارش مرحلـه دو را فقـر بـه زبـان
انگلیسی تحویل داده و پارتیا نیز برآورد نهایی هزینه را فقر به فارسی تسلیم نموده و بنابراین ،هر دو ،الزامات ماده
1ـ 1قرارداد را نقض کردهاند.
روشن است که طرفین الزامات ماده 1ـ 1را تغییر دادهاند .در جلسـهای در تـاریخ  12ووئـن  3( 3328تیـرمـاه
 ،)3100یعنی یک هفته پس از امضای قرارداد ،نماینده مرکز پزشکی صریحاً به مهندسین مشاور اطالع داد که:
کلیه مکاتبات و گزارشها به فارسی و انگلیسی و کلیه نقشهها ،مشخصـات و محاسـبات فقـر بـه انگلیسـی
خواهند بود.
به عالوه ،باید توجه داشت که پریرا کلیه نقشهها و مشخصات مرحله او و نقشههای مرحله دوم بـرای ابنیـه
علوم پایه را فقر به زبان انگلیسی تحویل داده و مرکز پزشکی نیز صریحاً این مدارک و اسناد را تصـویب نمـوده
است .این واقعیت که پریرا ترج مه فارسی اسناد مرحله دوم را در بقیه مدت پرووه تسلیم نکرد ،با توجـه بـه نحـوه
عمل و در نبود هرگونه مدرکی دا بر این که فقدان ترجمه فارسی ،مانع ادامه پرووه گردیده است ،نمیتوانـد ایـن
نتیجه گیری را توجیه نماید که پریرا کار مرحله دوم را به اتمام نرسانده است .معذلک دیوان بر این نظر اسـت کـه
چون الزام مربوط به دو زبان رسمی در قرارداد فی الوقع رعایت نشده ،هرگونه حقالزحمه واجـباالدا بـه خواهـان
بابت مرحله دوم ،باید معاد هزینه ترجمه مدارک آن مرحله کاهش داده شود .دیوان داوری ایـن رقـم را 021222
دالر امریکا تعیین میکند.
همچنین روشن است که در مورد کامل بودن گزارش پریرا باید مستقل از کار پارتیا قضاوت کرد .این درسـت
است که پریرا و پارتیا مشترکاً و انفراداً طبق قرارداد مسئو بودهاند و بنابراین ،هریـک بایـد پاسـخگوی خسـارات
وارده ناشی از کار دیگری باشد ،معهذا شرایر قرارداد و رفتار بعدی طرفین ،حـاکی از آن اسـت کـه هـم وظـایف
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هریک از آن ها در اجرای کار طبق برنامه زمانی و هم حق هریک به دریافت حقالزحمه ،از وظایف و حق دیگری
مستقل و مجزا بوده است .ضمیمه یک قرارداد تصریح مینماید که «وظایف هر مؤسسه به تفکیک تعیین گردیده
است (ص  ،0ضمیمه یک) .در ضمیمه یک همچنین تاریخهای جداگانهای برای حقالزحمه پرداختی و هریـک از
آنها تنظیم گردیده و مقرر شده است که حقالزحمههای قابل پرداخت به هریک از این شرکتها بهطور جداگانـه
براساس تاریخهای جداگانه فوق پرداخت خواهد شد» (صفحه  3ضمیمه یک) .بـهعـالوه ،مرکـز پزشـکی ایـران،
قسمتی از چهارمین فقره پرداخت را در قبا ضمانتنامه بانکی که توسر پریرا ترتیب داده شده بود ،مدتها قبل از
تسلیم برآورد هزینههای نهایی توسر پریرا فقر به پریرا پرداخت .با توجه به این امر ،روشن است که طرفین هـم
از نظر انجام کار و هم از نظر حقوق مربوط به دریافت حقالزحمه ترتیباتی مجزا از یکدیگر (در مورد پریرا و پارتیا)
قائل شده بودند .بدینسان عدم ارائه ادعایی ترجمه انگلیسی برآورد خال هزینههـای مرحلـه دوم توسـر پریـرا،
حتی اگ ر چنین امری نقض قرارداد توسر پارتیا محسوب شود ،تأثیری بر انجام کار توسـر پریـرا یـا حـق نـامبرده
نسبت به حقالزحمه ندارد.
خوانده به نامههای او ووییه و  38ووییه  32( 3322و  08تیـرمـاه  )3102مرکـز پزشـکی بـهعنـوان تأییـد
ادعاهای خود ،مبنی بر ناق بودن مدارک اشاره مینماید .معهذا صورتجلسه نشستهای  32ووییـه و  32ووییـه
 33( 3322و  08تیرماه  )3102بهروشنی حاکی است که نگرانی مراکز پزشکی در آنموقع فقدان ترجمهها نبـوده،
بلکه آنچه که وی را نگران میکرده ،ضرورت ارائه «رسمی» مجموعه کامل اسناد مرحله دوم بـوده اسـت .پریـرا
قبو کرده که مجموعه واحدی از اسناد مورد بحث را ارائه دهد و در  01ووییه ( 3322او مـردادمـاه  )3102نیـز
این کار را به انجام رساند .باید توجه داشت که نه مرکز پزشکی در آن موقع و نـه خوانـده در حـا حاضـر ،ادعـا
نکردهاند که اسناد مرحله دوم قبالً حداقل به یک زبان تسلیم نشده بودند .روشنتـرین دلیـل کامـل تلقـی کـردن
اسناد تسلیمی ،نامه مورخ  33اوت  02( 3322مرداد  )3102مرکز پزشکی است که ضمن آن ،ضمانت بانکی را که
توسر پریرا جهت تضمین قسمتی از چهارمین فقره پرداخت جداگانه ترتیب داده شده بود ،آزاد کرده است .در ایـن
نامه ،مرکز پزشکی اعالم نموده که پریرا «کلیه تعهداتش را در قبا پرووه مرکز پزشکی ایران انجام داده است».
بدینسان از آنجا که پریرا آخرین نقشههای مرحله دوم را در تاریخ  02مارس  2( 3322فـروردینمـاه )3102
تحویل داده است ،لذا صرفنظر از فقدان ترجمه مورد بحث در فوق ،با تحویـل گـزارش مرحلـه دوم در  04آوریـل
 4( 3322اردیبهشتماه  )3102اسناد تسلیمی پریرا تکمیل گردید .در این صورت ،طبق شرایر جداگانه پرداخت در
قرارداد ،پریرا مستحق حقالزحمه مرحله دوم می شود .معذلک گرچه جزئیات امر به دیوان ارائه نشده ،با این حـا ،
چنین به نظر می آید که ترتیباتی که منجر به تأدیه زودتر از موعـد قسـمتی از پرداخـت چهـارم گردیـد ،متضـمن
موافقت پریرا به معتبر نگهداشتن ضمانتنامه بانکیاش و تعویق تأدیه مابقی پرداخت چهارم تا تسلیم برآورد نهـایی
هزینه توسر پارتیا بود .پریرا صورتحساب مابقی پرداخت چهارم را تا تاریخ  08ووئن  0( 3322تیرماه  ،)3102یعنی
پس از تسلیم مدارک توسر پارتیا در  32ووئن ( 02خردادماه) ارائه نکرد.
بنابراین ،پریرا طبق ماده  31قرارداد ،حق داشت مـابقی پرداخـت چهـارم را در  32ووییـه  02( 3322تیـرمـاه
 ،)3102یعنی  12روز پس از موعدی که ظاهراً طبق ترتیبات یاد شده تعیین گردیده بود ،با تسـلیم بـرآورد نهـایی
هزینه در  32ووئن  02( 3322خردادماه  )3102دریافت کند.
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با توجه به نتیجهگیری فوق ،مبنی بر اینکه  1فقره پرداخت او بهطور صحیـح مبتنی بـر بــرآورد هــزینه
مقدماتی مرحله او بود که توسر مرکز پزشکی قبو شده بود ،پریرا حق داشت یک پـنجم  0/120درصـد مبلـ
 3،201،330،144ریا را منهای مبل دریافتی قبلی بابت قسمتی از پرداخت چهـارم و منهـای مبـالغی کـه بابـت
مالیاتها و سپرده حسن انجام کار کسر میشد ،یعنی کـالً مبلـ  32،332،424ریـا ویـا  008،308دالر امریکـا،
بهعنوان طلب دریافت نماید.
ماده  31قرارداد مقرر میدارد که «مابقی حقالزحمه مرحله دوم پس از تصویب گـزارش آن مرحلـه پرداخـت
خواهد شد» .به این مسأله در اینجا ایرادی گرفته نشده که مرکز پزشکی رسـماً گـزارش مرحلـه دوم را تصـویب
کرد .معهذا خواهان معتقد است که به موجب مفاد ماده  0قرارداد ،کار وی خودبهخود تصویب گردیـده و بنـابراین،
سی روز پس از تصویب ،وی مستحق دریافت حقالزحمه مرحله دوم بوده است.
خوانده با اظهار این مطلب که کار ناق بوده ،منکر آن است که کار مرحله دوم طبق مـاده  0تصـویب شـده
است .خوانده در وهله او به این استناد میکند که اسناد مرحله دوم طبق الزام قرارداد ترجمه نشده بودند .دیـوان
در مورد مسأله فقدان ترجمه ،قبالً نتیجهگیری خود را به دست داده است.
خوانده سپس به این ادعا استناد میکند که برآورد هزینه نهایی پارتیا در مـورد مرحلـه دوم از بودجـه مصـوب
دولت ایران برای پرووه ،حسب ادعا برخالف قرارداد ،تجاوز کرده است .معذلک حتی اگر مسأله اجرای تعهد پارتیـا
به ادعای پریرا مربوط و بنا به دلیل مذکور در فوق ،ناق هم میبود ،باز مرکز پزشکی متعهد بود که ظـرف یـک
ماه پس از دریافت برآورد هزینه نهایی ،نظرش را در مورد این موضوع اعالم دارد .ظاهراً مرکز پزشکی اظهـارنظر
کرد که پارتیا در مورد محاسبه برآوردها از آخرین ضوابر و موازین سازمان برنامـه و بودجـه اسـتفاده ننمـوده کـه
متعاقب آن ،اصالحاتی در برآوردها به عمل آمد و برآورد اصالح شـده در تـاریخ  1سـپتامبر ( 30شـهریور) تسـلیم
گردید .با وجود این ،مدرکی نیست که نشان دهد مرکز پزشکی تا  32اکتبر  00( 3322مهرماه  ،)3102تقریباً چهار
ماه پس از تسلیم برآوردها ،اظهارنظری مبنی بر عدم انطباق برآوردها با بودجه مصوب پرووه کرده باشد .بنـابراین،
حتی اگر یک ماه مهلت اظهارنظر در رابطه با کار پریرا از تاریخ تحویل کار پریرا آغاز شـود ،نمـیتـوان بـا اسـتناد
بیدلیلی که اکنون خوانده اقامه میکند ،از اعما شرط مربوط به تصویب خودبهخود در ماده  0جلوگیری به عمـل
آورد.
معذلک دیوان اینطور نتیجه میگیرد که این ادعا نه به مسأله اجرای تعهد پریرا مربوط میشود و نه مـدارک
آن را تأیید میکنند .همانطور که در باال بحث شد ،در قرارداد مقرر شده بود که وظایف مربوطه پریـرا و پارتیـا و
همچنین حقوق مربوطه ایشان نسبت به اجرت ،طبق قرارداد ،دو امر جداگانه تلقـی خواهـد شـد .بـهطـور مسـلم،
مسئولیت تضامنی ،هیچ ربطی به مبالغی که بایـد « از حـقالزحمـههـای مربوطـه قابـل پرداخـت » بـه یکـی از
پیمانکاران به علت تأخیر در کارش کسر شود ،ندارد (رجوع شود به :ماده  0ـ 31قرارداد) .مکانیسم تصویب منـدر
در ماده  0در مورد اجرای تعهد توسر هریک از پیمانکاران ،مستقل عمل میکند .بهعالوه ،مدارک حاکی است که
تجدیدنظرهایی در طرحهای مرحله دوم به عمل آمد که فیالوقع ،هزینه بـرآورد نهـایی را بـه بودجـه  30میلیـارد
ریالی که مرکز پزشکی طی نامه مورخ  32اکتبر  00( 3322مهرماه  )3102خود اعـالم کـرده بـود ،محـدود کـرد.
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بنابراین ،صرفنظر از اینکه ارقام بودجه را بتوان قانوناً مورد استناد قرار داد یا نه چرا کـه طبـق اظهـار خواهـان،
مرکز پزشکی با عدم اعتراض به مشکالت طرح پس از اصالح آن در مه  3322از حق خود نسـبت بـه ایـن کـار
اعراض کرده است هیچگونه نقض قراردادی در این زمینه نمیتوانسته صورت گرفته باشد.
مرکز پزشکی ملزم بود که ظرف یک ماه پس از ارائه گزارش مرحله دوم ،یعنی تا  04مهر  1( 3322خردادماه
 )3102هرگونه عیب و نقصی را اعالم نماید .مدارک موجود حاکی است که مرکز پزشکی ،در واقع اظهارنظر کرده
و پریرا نیز تا  31مه  01( 3322اردیبهشتماه  )3102کلیه تغییرات خواسته شده را انجام داده اسـت .سـوابق امـر
حاکی از هیچ نشانی نیست که مرکز پزشکی ظرف یک ماه مهلت مورد بحث ،هیچیک از نواق ادعایی را خاطر
نشان ساخته باشد که پریرا آن را بر طرف نکرده باشد .بدینسان دیوان هیچگونه دلیلی در دسـت نـدارد کـه کـار
پریرا در مرحله دوم را طبق ماده  0تصویب شده تلقی نکند.
در رابطه با مبل واجباالدا ،دیوان براساس رقم 30،222،222،222/-ریا اعالم شـده توسـر مرکـز پزشـکی
بهعنوان حداکثر هزینهها ،یعنی همان رقمی که خواهان آن را مبنای ادعاهایش قرار داده ،مبل بـدهی را محاسـبه
مینماید.
موضوعی که در این جا باید حل شود این است که آیا هزینه برآورد نهایی مرحله دوم ،هزینههای ابنیـه علـوم
پایه را نیز که قبالً مورد بحث واقع شد ،شامل میشود یا خیر .از مدارک موجـود کـامالً روشـن نیسـت کـه قصـد
طرفین در این مورد چه بوده است .معالوصف دیوان داوری متذکر میشود که مفاد برآورد نهـایی کـه در تـاریخ 1
سپتامبر  30( 3322شهریورماه  )3102تسلیم شده ،خود نمایانگر رقم کل هزینه «بابت تمامی پرووه» بـوده و نیـز
حاکی است که در برآورد اصالح شده  00فوریه  8( 3323اسفندماه  )3102مبلغـی «بابـت کلیـه ابنیـه ،معمـاری،
تأسیسات برقی و مکانیکی» ،به دست میدهد .حد  30میلیارد ریالی بودجه پرووه ظـاهراً تمـامی پـرووه ،از جملـه
ابنیه یاد شده را در بر می گرفت .با توجه به این نکته و در نبود مدارک مستد کافی که خالف آن را نشان دهـد،
دیوان چنین نتیجه میگیرد که خواهان استحقاق خود را به دریافت حقالزحمه بر مبنای برآوردی نهایی کـه رقـم
کل آن از رقم بودجه تجاوز کند ،اثبات نکرده است .بر همین اساس ،مبل واجباالدا به خواهان بابت مرحلـه دوم
براساس برآورد هزینه نهایی به میزان ـ 080،024/دالر امریکا بابت ابنیه علوم پایه ،که قبالً خواهـان را مسـتحق
آن شناخته بودیم ،کسر شود.
از آنجا بر آورد نهایی هزینه قرار بود بهعنوان مبنای محاسبه پرداخت نهایی مرحله دوم به کار گرفتـه شـود،
پرداخت مزبور نمی توانست تا تسلیم بر آورد اصالح شده ،یعنی تا تاریخ  1سپتامبر  30( 3322شـهریورمـاه )3102
واجب االدا تلقی شود و بنابراین ،موعد پرداخت آن سی روز پس از آن تـاریخ یعنـی  1اکتبـر  33( 3322مهـرمـاه
 )3102بود .اینکه رقم مورد بحث بعداً به  30،222،222،22ریا تغییر داده شده ،بر زمان اجـرای تعهـد پرداخـت
تأثیری نمیگذارد.
بهعالوه ،به نظر می آید که ترتیب مورد توافق طرفین در مورد ارائه ترجمه فارسی اسناد مرحله دوم ،متضـمن
این بوده که مرکز پزشکی تا ارائه ترجمهها ،ده درصد مکسوره بابت حسن انجام کار مرحله دوم را نزد خـود نگـاه
دارد .نظر به اینکه قبالً نتیجهگیری شد که از حقالزحمه واجباالدا به خواهان بابت مرحله دوم باید هزینـههـای
ترجمه کسر شود ،دیوان معتقد است که خواهان مستحق دریافت کسورات حسن انجام کار از  12دسامبر 3( 3322
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دی ماه  ) 3102تا تاریخی است که مرکز پزشکی تصمیم گرفت پرووه را تـا مـدت نامحـدودی بـه حالـت تعلیـق
درآورد.
در نتیجه ،خواهان استحقاق دارد مبل  3،220،240دالر امریکا بهعنـوان حـقالزحمـه مرحلـه دوم از تـاریخ 1
اکتبر  33( 3322مهرماه  )3102دریافت نماید .رقم مذکور معاد  0/120درصـد مبلـ ـ 30،222،222،222/ریـا
است که به نرخ تسعیر رایج در آن موقع ،به دالر تبدیل گردیده ،منهای پرداختهای قبلی مرحله دوم (ازجمله ابنیه
علوم پایه) و منهای مالیاتها ،سپرده حسن انجام کار و مبل  02،222دالر مربوط بـه ترجمـه اسـناد مرحلـه دوم.
خواهان همچنین استحقاق دارد مبل  028،132دالر امریکا ،یعنی معاد دالری مبل  10،800،222ریا مکسـوره
بابت تضمین حسن انجام کار ،از تاریخ  12دسامبر  3( 3322دیماه  )3102دریافت نماید.
خواهان مضافاً مستحق دریافت شش درصد بهره مقرر در قرارداد ،نسبت بـه اصـل کلیـه مبـال بـدهی بابـت
مرحله او به شرح مذکور در فوق ،از تاریخی که هریک از بدهیها واجباالدا و قابل پرداخت بوده ،میباشد.
 .4ادعای مربوط به مرحله سوم

تسریع کار ساختمان ابنیه علوم پایه  ،شامل خدمات پریرا در مرحلـه سـوم بـوده کـه مرکـز پزشـکی اجـرت آن را
پرداخت کرده است .خواهان اکنـون طالـب مبلـ  32درصـد مکسـوره بـهعنـوان ضـمانت حسـن انجـام کـار از
پرداختهای مرکز پزشکی است که طبق اظهار خواهان در  1نوامبر  30( 3322آبانمـاه  )3102واجـباالدا بـوده
است .خوانده بهطور کلی منکر مسئولیت است.
اختالفی بر سر این نکته نیست که کالً  022،343ریا از وجوهی که بابت کار مرحله دوم به پریـرا پرداخـت
شده توسر مرکز پزشکی کسر گردیده ویا اینکه مبل مزبور بالپرداخت مانده است.
ماده 1ـ 30قرارداد مقرر میدارد :چنانچه اجرای هر مرحله ای به تأخیر افتد و این تأخیر از یـک سـا متجـاوز
گردد ،کارفرما متعهد می شود که ضمانت حسن انجام کار را که توسر مهندس مشاور بابت مرحله یا مراحل قبلـی
سپرده شده ،آزاد کرده و عیناً به وی مسترد دارد.
نظارت بر ساختمان ابنیه علوم پایه هنگامی متوقف شـد کـه مرکـز پزشـکی در تـاریخ  12دسـامبر 3( 3322
دیماه  )3102پرووه را به طور نامحدود به حالت تعلیق در آورد .لذا پس از یک سا تأخیر ،مبالغی کـه قـبالً کسـر
شده بود ،طبق ماده 1ـ 30در تاریخ  12دسامبر  3( 3323دیماه  )3102واجباالدا شده و طبق ماده 4ــ ،31سـی
روز پس از آن ،یعنی در تاریخ  12وانویه  32( 3322بهمنماه  ،)3102موعد پرداخت آنها سر رسید .نظر به اینکه
هیچگونه دفاعی در توجیه عدم استرداد مبال مکسوره توسر مرکز پزشـکی ارائـه نشـده ،بنـابراین ،خواهـان حـق
دریافت معاد دالری مبل مکسوره مرحله دوم ،یعنی  2،328دالر امریکا را دارد .بهعالوه ،خواهان طبـق قـرارداد،
استحقاق دریافت بهره این مبل را از تاریخ  12وانویه  32( 3322بهمنماه  )3102به نـرخ شـش درصـد در سـا
دارد.
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 .0ادعاهای مربوط به حقالزحمه خدمات اضافی

مدارک حاکی است که مرکز پزشکی از پریرا درخواست کرده بود که طرح یک پارکینگ را در محوطهای خـار از
حدود و ثغور پرووه مصرح در قرارداد تهیه نماید .مدارک همین طور حاکی است کـه پـس از تهیـه طـرح خوابگـاه
مصرح در پرووه ،مرکز پزشکی تقاضا کرده بود که طرح خوابگاه با توجه به تغییری که در حدود و ثغور پرووه داده
شده بود ،تجدید گردد و نیز این که مرکز پزشکی درخواست کرده بود که برنامه تسطیح محوطه و زهکشـی مـورد
تجدیدنظر واقع شود .مدارک همچنین حاکی از آن است که پریرا خدمات مورد تقاضا را ارائه نموده ،مرکز پزشکی
کارها را تصویب کرده و پریرا صورتحسابهای کار را تسلیم داشته بود.
خوانده هیچ مدرکی در رد نتیجهگیری های فوق ارائه نکرده است .تنها موضوعی که باید حل شود ایـن اسـت
که آیا خدمات مذکور جزء کارهایی بوده که قرار بود طبق برنامه انجام شود و اینکه بنـابراین ،شـرایر قـرارداد در
مورد تاریخ پرداخت حقالزحمه ،خدمات مذکور را نیز در بر میگیرد یا خیر.
در رابطه با پارکینگ ،صورتجلسه نشستی که طرفین در  4اوت  31( 3328مردادماه  )3100داشـتهانـد آشـکار
میسازد ک ه هنگامی که موضوع ،اولین بار مورد بحث واقع شد ،پریـرا بـه نماینـدگان مرکـز پزشـکی خاطرنشـان
ساخت که مرکز پزشکی نمی تواند خار از حدود و ثغور پرووه اقدام به بنا کند .با وجود این ،پریرا موافقت کرد کـه
دو طرح مختلف برای پارکینگ خار از محوطه (پرووه) با آهنگی سریعتر تهیه نماید.
متعاقب تسلیم طرح ها ،مرکز پزشکی به پریرا اطالع داد که زمین خار از محوطه در اختیار پـرووه نیسـت .در
تاریخ  38آوریل  02( 3322فروردین  )3108پریرا صورتحساب هزینههایی را که در تهیه طرحها متحمل شده بود،
با اظهار این مطلب که خدمات مورد بحث خار از محدوده کارهای مورد توافق است ،ارائه نمود.
عبارت متن قرارداد موضع پریرا را تأیید مینماید .ماده  3قرارداد تحت عنوان «موضوع قرارداد» مقرر میدارد:
«این قرارداد برای خدمات مهندسی در رابطه با قرارداد ...به شرح موصوف در ضمیمه یک منعقد میشود».
ماده یک ضمیمه یک قرارداد به این شرح است :پرووه در تهران در زمینی به مساحت یکصد هزار متر مربـع
که از طرف شما به شاهراه ایوبی و از طرف شرق به اتوبان ونک محدود است و شامل حدوداً  382222متر مربع
زیربنا خواهد بود واقع است.
در مورد ساختمان خوابگاه ،مدارک نشان میدهد که پریرا در  02سپتامبر  8( 3322مهرماه  )3108بـه اطـالع
مرکز پزشکی رساند که تغییری که در حدود و ثغور پرووه داده شد ،تجدیدنظر در نقشههای مرحله یک را در مورد
ساختمانی که قبالً تکمیل گردیده و در تـاریخ او فوریـه  30( 3322بهمـنمـاه  )3108تحویـل داده شـده بـود،
ضروری ساخته و به نظر پریرا این کار ،یک خدمت اضافی است .مرکز پزشکی ،در پاسخ اجازه کار مـورد بحـث را
داد و در  0نوامبر 33( 3322آبانماه  )3108طرح تجدیدنظر شده را تصویب نمود .پریرا در تاریخ  02فوریـه 3322
(او اسفندماه  )3108صورتحساب کار را تسلیم داشت.
در رابطه با طرح تسطیح محوطه و سیستم زهکشی ،مدارک حکایت از آن دارد که مدتها پس از آنکه طرح
اولیه با شتاب بیش تری تکمیل گردید ،مرکز پزشکی به پریرا دستور داد کـه طـرح اصـالحی آمـاده نمایـد .طـرح
اصالحی نیز تهیه شده و در  2مارس  32( 3322اسفندماه ماه  )3108پریرا صورتحساب این خدمات را ارائه کرد.
با توجه به واقعیات فوق ،روشن است که طرحهای پارکینگ خـار از حـدود کـارهـایی بـوده که مشخصاً در
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قرارداد تشریح شده و نیز اینکه طراحی مجدد خوابگاه و تجدیدنظر در طـرحهـای تسـطیح محوطـه و زهکشـی
صریحاً متعاقب تصویب کار اولیه روی این بخشهای پرووه ،اجازه داده شد و آماده گردید .بنابراین ،هرکدام از این
خدمات را باید کار جداگانهای تلقی کرد .ماده  0ـ 0قرارداد به شرح زیر مقرر میدارد:
کارفرما در هر موقع حق خواهد داشت تا حدود معقو و متناسبی خدمات مورد احتیا را تغییـر داده و بعضـی
خدمات را حذف یا اضافه نماید .در این صورت ،مدت قرارداد و حقالزحمه مهندس مشاوره نیز متناسباً با توجه بـه
کار و هزینه و تعهدات انجام شده به ترتیبی که مورد توافق طرفین قرار گیرد کسر یا اضافه خواهد شد (متن اصلی
قرارداد م).
بدینطریق ،قرارداد ،مرکز پزشکی را ملزم میساخت که حقالزحمه این قبیل خدمات اضافی را بپردازد .خوانده
ایراد نگرفته است که حقالزحمه مـو رد تقاضـای خواهـان گـزاف یـا غیرمعقـو اسـت .اگرچـه قـرارداد متضـمن
مکانیسمی برای جبران این قبیل خدمات اضافی نیست ،با این حا  ،ماده  31بهطور ضمنی داللت بر این دارد کـه
حقالزحمه خدمات مزبور میبایست سی روز پس از تسلیم صورتحسابهای مربوط پرداخت میشد.
علیهذا دیوان داوری بر این نظر است که خواهان استحقاق دارد که مبال زیر را پس از کسر  0/0درصد بابـت
مالیاتهای متعلقه و پس از تبدیل به دالر امریکا به نرخ مقتضی دریافت نماید:
 12،208دالر امریکا بابت تهیه طرحهای پارکینگ خار از محوطه،
 11،830دالر امریکا بابت تهیه طرح مجدد ساختمانهای خوابگاه ،و
 3،231دالر امریکا بابت تجدیدنظر در طرح تسطیح محوطه و زهکشی.
خواهان همچنین استحقاق دارد که بهره مبال مذکور را به نرخ مصرح در قرارداد ،یعنی شش درصد در سـا ،
از تاریخی که هریک از دیون به شرح باال واجباالدا میشد ،دریافت نماید.
 .6ادعاهای سلب مالکیت

خواهان مدارکی تسلیم ننموده که داللت بر این داشته باشد که وی از برداشت از حسابهایی کـه در شـعب یـک
بانک ایرانی داشته ،منع گردیده است .بهعالوه ،خواهان ثابت نکرده است که ملی کردن بانکهای ایرانی در حکم
«گرفتن» ( )takingوجوهی بوده که وی در حسابهایش داشته است .لذا دیوان داوری ادعای سـلب مالکیـت از
حسابهای بانکی پریرا را رد میکند.
در رابطه با محتویات دفاتر پریرا در تهران و اتومبیل شرکت پریرا ،خواهان نسخهای از اطالعیه مصـادرهای را
که در تاریخ  0اکتبر  31( 3322مهرماه  )3103توسر «پاسداران انقالب اسالمی» صادر گردیده ،ارائه نموده است.
به صحت و سندیت این مدرک ایرادی گرفته نشده است .طبق حقوق بینالملل عمومی ،ایران باید مسئو اعما
پاسداران انقالب شناخته شود .بر این اساس ،خواهان اکنون استحقاق دارد که بهعنوان خسارت ،ارزش اموا را از
تاریخ  0اکتبر  31( 3322مهرماه  )3103دریافت دارد.
تنها مدرک با ارزشی که در رابطه با اموا مصادره شده ارائه گردیده ،سیاههای است حاوی امـوا همـراه بـا
قیمت خرید اولیه هر قلم که جمع کل آن به  0،400،332ریا بال میشود .با در نظر گرفتن اسـتهالک احتمـالی
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اقالم عمده و بهای رسمی فروش اقالم کوچک ،دیوان داوری چنین نتیجه میگیرد که ارزش اموا مصادره شـده
در  0اکتبر  31( 3322مهر ماه  )3103برابر  3،222،222ریا است که معاد دالری آن به نـرخ مناسـب 34،330
دالر میشود .خواهان حق دریافت این مبل را بهعنوان خسارت عدم جبران «گرفتن» امـوا دارد .چـون خواهـان
بهره این خسارات را مطالبه نکرده ،لذا دیوان حکم به پرداخت بهره در این ادعا نمیدهد.
بخش هفتم) ادعاهای متقابل
 .3ادعاهای متقابل براساس نقض قرارداد

خوانده دو ادعای متقابل بر مبنای نقض ادعایی قرارداد مطرح ساخته است .از آنجا که این ادعاها مبتنی بر همان
قراردادی است که موضوع ادعاهای مطروح در این پرونده بوده و ضمناً این دعاوی متقابـل ،متوجـه خواهـان و از
تاریخ  33وانویه  03( 3323دیماه  )3103پابرجا بودهاند ،علیهذا دیوان داوری به موجب بند  3ماده دو بیانیه حل و
فصل دعاوی ،نسبت به این ادعاهای متقابل دارای صالحیت است.
موضوع مطروح در اولین فقره از دو ادعای متقابل مزبور این است که آیا عدم ارائه اسـناد مرحلـه دوم توسـر
پریرا ،ظرف مهلت مقرر در قرارداد ،نقض قرارداد بوده است؟
خوانده استدال میکند که موعد تسلیم اسناد مرحله دوم  32آوریل  02( 3322فروردینماه  )3102بـوده ،امـا
تا به حا اسناد «تسلیم» نشدهاند؛ چرا که ترجمههای فارسی آنها تحویل داده نشده است .خوانده این موضـوع
را به نحو دیگری مطرح ساخته و استدال میکند که کار مرحله دوم پریرا را میتوان حداکثر در تاریخ  32دسامبر
 08( 3322آذرماه  )3102تحویل شده دانست؛ یعنی تاریخی که پریرا به مرکز پزشـکی اطـالع داد کـه قـراردادی
جهت تهیه ترجمهها بسته است.
براساس نتیجهگیری های قبلی ،دیوان داوری معتقد است که اجرای کار مرحلـه دوم توسـر پریـرا بـا تسـلیم
گزارش مرحله دوم در  04آوریل  4( 3322اردیبهشتماه  )3102تکمیل شد .اینکه آیا این گزارش دیر تسلیم شده
منوط به تعیین این مطلب است که آیا موعد تسلیم آن ،طبق اظهار خوانـده 32 ،آوریـل  02( 3322فـروردینمـاه
 )3102بوده است یا خیر .ماده 3ـ 1قرارداد مقرر میدارد که مرحله دوم 33« ،ماه پس از تـاریخ تصـویب گـزارش
مرحله او » خاتمه خواهد یافت .معذلک همان طور که در باال بحث شد ،چنین به نظر میآید که طـرفین شـرایر
قرارداد را خواه صریحاً با تراضی متقابل و خواه بهطور ضمنی ،با نحوه رفتار خود تغییر دادند.
در حالی که در پیوست شماره  0قرارداد پیش بینی شده که مرحله دوم به دنبا مرحله او شروع خواهد شـد
و اگرچه طرفین خدمات مرحله او را به قدر کافی کامل تلقی میکردند ،با این حا  ،کار مرحله او عمالً پس از
نامه مورخ  32مه  02( 3322اردیبهشتماه  )3108دایر بر تصویب مرحله ادامه یافت و تا تسلیم برنامه زمانی کـار
مرحله دوم در تاریخ  32سپتامبر  08( 3322شهریور ماه  ،)3108بهطور قطع خاتمه نیافت .اینکه چه موقـع مرکـز
پزشکی ،طبق ماده 1ـ ،0به مهندس مشاور اطالع داده که میتواند اجرای مرحله دوم را آغاز کند ویا ایـنکـه چـه
موقع مرکز پزشکی دستور آغاز کار مرحله دوم را داد ،معلوم نیست .با توجه به این انحرافها از مشی تعیـین شـده
در قرارداد ،محتمل است که قصد طرفین از ماده 3ـ 1این بوده که طو مدت مرحله دوم ،یازده ماه پس از شـروع
آن باشد .فیالوقع ،همانطور که در باال اشاره شد ،در قرارداد ،انجام تغییرات ضروری در بـرنـامه زمـانی پیشبینی
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شده است .از آن جا که تعیین دقیق زمان شروع مرحله دوم ممکن نیست ،لذا تعیین موعد تسلیم اسـناد مرحلـه دوم
نیز امکانپذیر نمیباشد.
دیوان داوری ،با استناد به نتیجهگیریهای قبلی خود در رابطه با عدم ترجمه اسناد مرحله دوم ،معتقد است که
مدا رک کافی در دست نیست که ثابت کند پریرا در انجام کار تأخیر نموده و بنابراین ،از وظایف خود طبق قرارداد،
تخلف کرده است .لذا ادعاهای متقابل نمیتواند مسموع باشد.
خوانده همچنین اظهار میدارد که پریرا تعهد خود را در مورد معتبر نگهداشتن ضمانتنامه بانکی بهعنوان وثیقه
پیشپرداخت مرحله دوم ،نقض کرده است .ماده  31مقرر میدارد که ضمانتنامه بانکی با تصویب گـزارش مرحلـه
دوم ،توسر مرکز پزشکی ایران آزاد خواهد شد .با توجه به نتیجهگیری باال ،مبنی بر اینکه گزارش مرحله دوم ،به
موجب ماده  0قرارداد ،تصویب شده اس ت ،هر تعهدی که پریرا نسبت به معتبر نگهداشتن ضمانتنامه بانکی داشته،
در تاریخ چنین تصویبی منتفی شده است .بنابراین ،دیوان باید این ادعای متقابل را مردود شناسد.
 .2ادعاهای متقابل بابت مالیات و حق بیمههای اجتماعی

خوانده هم در الیحه دفاعیه اصلی که در  2مه  32( 3320اردیبهشتمـاه  )3183توسـر مرکـز پزشـکی و وزارت
مسکن و شهرسازی ثبت شده و هم در الیحه اصالحی که در  13وانویه  33( 3321بهمنماه  )3183ثبت گردیده،
ادعاهای متقابلی بابت مالیات و حق بیمههای اجتماعی و جرائم مطرح ساخته ،بدون اینکه مبنای واقعی و حقوقی
این ادعاهای متقابل را به کفایت روشن سازد .هیچیک از این لوایح ،حاوی مدرکی در تأیید ادعاهای متقابل مذکور
نبوده است .در اظهاریـه تکمیلـی مـورخ  13مـه  32( 3320خـردادمـاه  )3183مرکـز پزشـکی ،وزارت مسـکن و
شهرسازی ،وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران ،نسخ برخی اعالمیـههـا و محاسـبات مالیـاتی بـدون هـیچگونـه
توضیحی ارائه شده است .در  30مه  00( 3321اردیبهشتماه  )3180و دوم مـارس  30( 3324اسـفندمـاه )3180
وزارت امور اقتصادی و دارایی مدارک غیرمجازی شامل اعالمیهها و محاسـبات مالیـاتی جدیـد بـه ثبـت رسـاند.
هیچگونه مدرک دیگری درخصوص بدهیهای مالیاتی ،پیش از جلسه استماع ارائه نشده و هیچ مـدرکی در تأییـد
ادعای متقابل مربوط به حق بیمههای اجتماعی ادعایی ،تسلیم نگردیده است.
دیوان داوری هنوز تعیین نکرده است که نسبت به ادعاهای متقابلی از این نوع دارای صالحیت است یا خیر و
در اینجا ضرورتی نیز برای این کار نیست .مدارک موجود در پرونده حاضر ،کافی برای این نتیجهگیری نیست که
به فرض که مالیات و حق بیمهای هم در کار باشد ،از چه بابتی واجباالدا است .در واقع ،در ادعای متقابل ،حتـی
عین اظهارنامه های مالیاتی تسلیمی نیز ارائه نگردیده است .پریرا مدارک کارشناسی ارائه نموده ،حاکی از ایـنکـه
حسابداران خبرهای در ایران داشته که به امور مالیاتی وی رسیدگی مینمودند و اینکه مبالغی بابت مالیـات از وی
کسر میشـده ،شـرکت ضـرر مـیداده و ضـمناً ادعـای متقابـل ،برخـی از مبـال و مالیـاتهـایی را کـه قـبالً از
پیشپرداخت ها کسر شده ،در نظر نگرفته است .حتی اگر دیوان نسبت به ادعای متقابـل مزبـور صـالحیت داشـته
باشد ،این ادعاهای متقابل باید به علت فقد ادله کافی رد شوند.
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بخش هشتم) خالصه خسارات

خساراتی که باید به خواهان پرداخت شود ذیالً خالصه شده است:
بهره (لغایت  12مه 3 /3321خرداد )3180
ادعای مرحله او

338،142

اصل مبال (به دالر امریکا)
(از  22/32/1برابر با  04،212 )02/2/33دالر

ادعاهای مرحله دوم
ابنیه علوم پایه

080،024

(از  22/4/30برابر با 38،031 )08/3/01

مانده پرداخت چهارم

008،308

(از  22/2/32برابر با 40،023 )08/4/02

پرداخت پنجم منهای کسور

3،220،240

(از  22/32/1برابر با 024،100 )08/2/33

028،132

(از  22/30/12برابر با 3111382 )08/32/3

کسور مرحله دوم

012121800
ادعای مرحله سوم

2،328

223،338
(از  22/3/12برابر با 3،433 )03/33/32

ادعاهای مربوط به کار اضافی
پارکینگ

12،208

(از  22/0/38برابر با 34224 )08/0/08

طراحی مجدد خوابگاه

11،830

(از  22/1/00برابر با 32،482 )02/3/0

3،231

(از  22/4/2برابر با 112 )02/3/32

20،013

4،223

تجدیدنظر در طرح تسطیح محوطه

ادعاهای سلب مالکیت
کل اصل مبل

34،330
1،202،202

کل مبل بهره 283،313
لغایت )80/1/3( 21/0/12

کل اصل مبل به اضافه بهره لغایت  12مه  1،223،303 = )80/1/3( 3321دالر امریکا
خواهان همچنین مستحق دریافت شش درصد بهره نسبت به مبل  1،228،818دالر امریکا ،یعنی کـل اصـل
مبل فوقالذکر منهای  34،330دالر امریکا که بابت ادعاهای سلب مالکیت منظور گردیده ،مـیباشـد کـه بایـد از
تاریخ  12مه  32( 3321خردادماه  )3180تا تاریخ دستور پرداخت از حساب تضمینی محاسبه شود.
بخش نهم) هزینهها

دیوان ،بابت هزینههای داوری مبل  00،222دالر امریکا به نفع خواهان حکم میدهد.
بخش دهم) حکم

دیوان داوری به شرح زیر حکم صادر میکند:
ادعاهای متقابل رد میشوند.
خوانده ،جمهوری اسالمی ایران ،متعهد است و باید بابت کلیه ادعاهای پرونده حاضـر ،از جملـه اصـل مبـال
واجباالدا ،بهره متعلقه تا  12مه  3( 3321خردادماه  )3180و هزینههای داوری ،مبل سه میلیون و نهصد و شش
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و هزار و نهصد و پنجاه و نه دالر امریکا ( 1،328،303دالر) به اضافه بهره ساده به نرخ شش ( )8درصد در سـا
نسبت به اصل مبل  1،228،818دالر امریکا ،از تاریخ  13مـه  32( 3321خـردادمـاه  )3180لغایـت تـاریخی کـه
کارگزار امانی به بانک امین دستور پرداخت از حساب تضمینی را بدهد ،به خواهان ،ویلیام ا  .پریرا اسوشی ایـتس
ایران ،بپردازد.
پرداخت فوق از محل حساب تضمینی مفتوح طبق بند  2بیانیـه مـورخ  33وانویـه  03( 3323دیمـاه )3103
دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر صورت خواهد گرفت.
بدینوسیله حکم حاضر جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  32مارس  3884برابر با  22اسفندماه 3162
نیلس منگارد
ریچارد ماسک

پرویز انصاری

پرونده شماره 3ـ شعبه سه
حکم شماره 331ـ3ـ1
خواهان :ویلیام ال .پریرا اسوشیایتس ایران
خوانده :جمهوری اسالمی ایران
تاریخ3161/2/24 :
نظر مخالف ریچارد ام .ماسک

اینجانب بدینمنظور با حکم موافقت میکنم تا اکثریت حاصل شود .همانطور که توضیح خواهم داد ،معتقدم کـه
مرجح این بود که مبال بیشتری در حکم به نفع خواهان منظور شود .من بهعالوه ،دالیل عدم صـالحیت دیـوان
نسبت به ادعاهای متقابل بابت مالیاتها و حق بیمههای اجتماعی را مطرح خواهم کرد.
هزینهها

خواهان در مورد این پرووه بزرگ که ساختمانهای پیچیده و متعددی را در بر میگرفت در طو یـک دوره چنـد
ساله به طور مداوم کارکرده و  10مجلد حاوی مشخصات و  0102صفحه نقشه تهیه کرده است .از سوابق موجـود
چنین بر میآید که بین طرفین معدود اختالفاتی بوده ویا از جانب مرکز پزشکی ایران معدود شکایاتی شده اسـت.
چنین به نظر میآید که فقر پس از آنکه مرکز پزشکی ایران مواجه با مشکالت مالی شد ،مدیریت جدید مرکز بر
آن شد که راه هایی برای فرار از پرداخت بیابد .شکی نیست که وجوهی باید تأدیه میشد و خواهـان نـاگزیر بـوده
است که سا ها برای دریافت مطالبات خود صبر کند .به علت وجود شرطی در قرارداد ،خواهان فقر توانسته است
 8درصد بهره در مورد مطالباتش به دست آورد که نرخی است بهمراتب پایینتر از نرخهای جاری .خواهـان بـرای
تحصیل این حکم ،ناگزیر شده است جریان دادرسی طوالنی و پرخرجی را نزد این دیوان طـی نمایـد .بـر همـین
اساس ،دیوان می بایست تمامی هزینههای متحمله توسر خواهـان در طـو ایـن داوری و از جملـه حـقالوکالـه
معقولی را در حکم منظور میکرد (ماده  12قواعد دیوان).
تقلیل حقالزحمه

هیچ خواهانی ملزم نیست ادعایش را در حد یقین مطلق یا در حدی فراتر از شک و تردید منطقـی اثبـات نمایـد و
صرفاً الزم است که ادعا را با ارائه مدارک و دالیل متقن اثبات نماید .تصمیم دیوان ،مبنـی بـر رد بخـشهـایی از
ادعای خواهان ،حاکی از آن است که دیوان جهت اثبات ادعاها بار سـنگینی را بـه دوش خواهـان گـذارده اسـت.
خواهان برای اثبات بخش هایی از ادعاها که توسر دیوان رد شد ،بیش از حد کافی مدرک و سند ارائه نمـود و بـه
نظر من ،ریی دیوان در مورد این بخشها ،با میزان اعتبار اسناد و مدارک مغایرت داشته است .مدارک حاکی است
که خواهان و مرکز پزشکی ایران ،طبق ترتیب منظمی با هم کار کردهاند .نقشهها بـه درخواسـت مرکـز پزشـکی
ایران طرحریزی میشد .برای تعیین حقالزحمه خواهان بابت کارهایی که توسر مرکز پزشکی درخواست و توسر
خواهان انجام میشد ،از برآورد هزینهها استفاده میگردید .واضح است که مرکز پزشکی نمیتوانسـت بـه دلخـواه
خود برآورد هزینهها را کاهش داده و بدین ترتیب ،حق الزحمه خواهان را بابت کار درخواست و انجام شـده تقلیـل
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دهد.
به عنوان مثا  ،مرکز پزشکی نمیتوانست بهسادگی برآورد مقدماتی هزینه را برداشته و به دلخواه ارقـام آن را
تقلیل و بدین ترتیب ،حقالزحمه مکتسبه خواهان را برای مرحله او کاهش دهد .با این حا  ،دیـوان ،بـر مبنـای
فرض صرف ،بر کاهش دلخواهانه برآوردها صحه میگذارد .این کاهشها مغایر با شرایر قرارداد بوده و هیچگونـه
فرصتی جهت پاسخگویی برای خواهان باقی نگذارده .فیالوقع ،مدارک کتبی و شفاهی موجود حـاکی از آن اسـت
که مرکز پزشکی ایران قبو کرده بود که پرداختهای متنازعٌفیه مرحله او را در طو مرحله دوم صورت دهد.
در رابطه با ابنیه علوم پایه ،اکثریت قریب به اتفاق مدارک حاکی است که ابنیه مزبور در برآوردهای مربوط به
مرحله دوم پرووه منظور نشده و بلکه مشخصاً در برآورد مرحله او منظور گردیـده بـود .بعـداً بـرآورد جداگانـه از
مرحله دوم برای ابنیه علوم پایه تسلیم و تصویب شد ،چرا که در کار این ساختمانها ،طبق توافق ،تسریع به عمل
آمد .خ واهان سپس صورتحسابی برای ابنیه مذکور تسلیم داشت و مرکز پزشکی ایران قبو کرد که صورتحسـاب
را بپردازد .دیوان برخالف آنچه اکثریت مدارک نشان میدهد ،فرض میکند کـه ابنیـه علـوم پایـه در بودجـه 30
میلیارد ریالی سازمان برنامه و بودجه پیشبینی نشده بود .با این حا  ،این به اصطالح محدودیت بودجه ،در پاسـخ
به برآورد پارتیا از مرحله دوم بود که ابنیه علوم پایه را در بر نمیگرفت .بدینسان باید فرض کرد کـه محـدودیت
بودجه ،هزینه ابنیه علوم پایه را شامل نمیشد.
عالوه بر این ،تصویب  30میلیارد ریا بودجه توسر سازمان برنامه و بودجه نمیتوانست بر حقالزحمه کـاری
که قبالً انجام شده بود تأثیر گذارد ،بلکه در این حالت ،خواهان یا هر پیمانکار بعدی متعهد مـیشـد کـه پـرووه را
برابر با همان مبل اجرا نماید .دیوان حقالزحمه خواهان را بر مبنای بودجه  30میلیـارد ریـالی محـدود مـیسـازد،
براساس این فرض که این مبل  ،تمام حقالزحمه ای است که مورد تقاضا بوده است؛ لکن دیـوان ایـن واقعیـت را
ندیده میگیرد که خواهان همچنین مبلغی بابت کارش در مورد ابنیه علوم پایه درخواست کرده است.
کاهش حقالزحمهها به دلیل ترجمه نشدن گزارش مرحله دوم سؤا برانگیز اسـت .ترجمـه اسـناد و مـدارک
طرفین معمو و مرسوم نبوده است .گزارشهای قبلی بدون ترجمه پذیرفته شده بود .تمایل خواهـان بـه ترجمـه
گزارش برای دریافت وجوهی که قبالً مستحق آن بود ،نباید به یک تعهد حقوقی تعبیر شود .همچنین مبل تعیین
شده توسر دیوان دلخواهانه به نظر میآید.
صالحیت رسیدگی به ادعاهای متقابل مربوط به مالیات و بیمههای اجتماعی

من معتقدم که دیوان داوری صالحیت رسیدگی به ادعاهای متقابل مربوط به مالیاتها و حق بیمههای اجتمـاعی
را ندارد .طبق بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،دیوان نسبت به « ...هـر ادعـای متقابـل ناشـی از همـان
قرارداد ،معامله یا رویدادی که موضوع ادعای آن تبعه را تشکیل دهد ،در صورتی که اینگونـه ادعاهـا و ادعاهـای
متقابل ...ناشی از دیون ،قراردادها ...سلب مالکیتها یـا سـایر اقـدامات مـؤثر در حقـوق مالکیـت باشـد »...دارای
صالحیت است.
این امر احتماالً درست است که تعهدات مربوط به مالیات و بیمههای اجتمـاعی ،بـدون وجـود قـراردادی کـه
موضوع ادعا است ،وجود پیدا نمیکرد؛ لکن این تعهدات ناشی از قرارداد نیست ،بلکه ناشی از اعما قـانون اسـت
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مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد پنجم

(رجوع شود به :دولت هند علیه تایلور
)Government of India v. Taylor, A.C. 491, 514, 1955, U.K.

(«وصو مالیات به قرارداد مربوط نمیشود ،بلکه موضوعی است اداری و مربوط به دولت که با مناسبات میان
دولت و کسانی که در قلمرو قضایی وی هستند ارتباط مییابد»).
حتی اگر به موجب یکی از مواد قرارداد مورد بحـث ،طـرفین متعاهـدین در قبـا عوایـد حاصـل از قـرارداد،
تعهداتی داشته باشند ،چنین مادهای تعهدات مزبور را بر طرفین متعاهدین تحمیل نمـیکنـد و بنـابراین ،تعهـدات
مذکور از قرارداد ناشی نمیشود .بر همین اساس در بیانیه حل و فصل دعاوی ،مبنایی برای صـالحیت نسـبت بـه
چنین ادعاهای متقابل مقرر نشده است.
بهعالوه ،دیوان به موجب ماده پنج بیانیه حل و فصل دعاوی ،مجاز و مختار است که «اصو حقوق تجارت و
حقوق بینالملل» را چنانچه مقتضی تشخی دهد ،به کار برد .مفهوم اصو کلی حقوقی ،یکـی از منـابع حقـوق
بینالملل را تشکیل میدهد (رجوع شود به :اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری:
Statute of the International Court of Justice, Article 38 (1) (e); I. Brownlie,
Principles of Public International Law 15-19, 3rd ed., 1979).

یکی از اصو قبو عام یافته حقوقی این است که یک نظام حقـوق داخلـی ،قـوانین مربـوط بـه درآمـدهای
خارجیان را به مورد اجرا نمیگذارد.
1 Dicey and Morris, The Conflict of Laws, 92-3 (10th ed. 1980); Cheshire and
North's Private International Law 131-134 (10 th ed. 1979); A. Von Mehren and D.
Trautman, The Law of Multistate Problems 797 (1965); Government of India v.
Taylor, A.C. 491, 514 (1955) U.K.); Her Majesty, Queen in Right of Province of
British Columbia v. Gilbertson, 597 F.2d 1161, 1163 (9 th Cir. 1979); cf.
Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments, entered
into force 20 August 1983, Art. 1, reprinted in 5. I.L.M. 636 (1966).

همانطور که دادگاهها قبو میکنند که وسایل اعما و اجرای قـوانین مالیـات بردرآمـد داخـل یـک حـوزه
قضایی خارجی را در دست ندارند (رجوع شود به :مور علیه میچل
Moore v. Mitchell 30 F. 2d 600, 603-04 (2d Cir. 1929) (Hand, J. Concurring),

دیوان نیز چنین وسایلی در اختیار ندارد .اعما قوانین پیچیده مالیات بردرآمد و مقـررات مبنـای آنهـا ،غالبـاً
مسائل خرمشی و سیاست داخلی را مطرح می سازد .مطمئناً این قلمروی است که دیوان نباید در آن مداخله کنـد.
بهعالوه ،مودی مالیاتی در وهله او  ،با یک دستگاه اداری سر و کار پیدا میکند و چنانچـه هنـوز اختالفـی بـاقی
مانده باشد ،غالباً یک دادگاه اداری بدان رسیدگی مینماید .اگر قرار باشد که این دیـوان بـه حـل و فصـل چنـین
اختالفهایی بپردازد ،فیالواقع جای یک دستگاه اداری تخصصی را گرفته است؛ یعنی نقشی که شایستگی کامـل
برای ایفای آن را همیشه ندارد.
باالخره الزم به تذکر است که ایران ،خود مکانیسمهای متعددی برای اطمینان از رعایت قوانین مالیات بر درآمـدش در
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اختیار داشته است .این مکانیسمها شامل کسر (مبال ) و سایر شروط تأمینی بوده است.

در واقع ،در رابطه با تعهدات مربوط به بیمههای اجتماعی ،پیمانکار خارجی را نمیتوان مسئو دانسـت ،مگـر
آنکه ثابت شود پرداخت توسر واحد ایرانی به سازمان ذیربر صـورت گرفتـه اسـت (پرونـده شـماره  ،82دادگـاه
عمومی تهران ،شعبه  ،2دوم اکتبر ( 3320در سوابق پروندههای شماره 08ـ 32201دیوان).
اینکه دیوان به قدر مبالغی که میبایست بابت مالیات کسر میشد از مبل حکم کاسته است ،الزامـاً مغـایر بـا
این موضع نیست که دیوان نسبت به ادعاهای متقابل مربوط به مالیاتهای ایران صالحیت ندارد .اینکـه دیـوان
یک قانون مالیات بر درآمد را به اجرا نخواهد گذاشت به معنای این نیست «که چنین قانونی باید کالً نادیده گرفته
شود»:
Cheshire and North's Private International Law 134 (10th ed. 1979).

گرچه من لزوماً کاهش مبل احکام به موجب اینگونه شرایر کسر مالیات را تأیید نمیکنم ،با این حـا  ،ایـن
مسأله قابل بحث است که خواهان نباید مبلغی زاید بر آنچه به موجب قرارداد حاوی شرط کسر مالیـات عمـالً بـه
دست میآورد ،دریافت کند.
لذا به دالیل مذکور در فوق ،ادعای متقابل مربوط به مالیاتها و حق بیمههای اجتماعی میبایست بـه دلیـل
عدم صالحیت رد میشد.
با حکم صادره به نفع خواهان در پرونده حاضر موافقم.
الهه ،به تاریخ  32مارس  3884برابر با  22اسفندماه 3162

پرونده شماره 311ـ شعبه سه
حکم شماره331ـ311ـ1
خواهان :امریکن هاوزینگ اینترنشنال اینکورپوریتد
خواندگان :شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری کل کشور ،بانـک صـادرات ایـران و دولـت
جمهوری اسالمی ایران
حکم
اول) واقعیات و اظهارات

امریکن هاوزینگ اینترنشنا اینکورپوریتد («ا.اچ.آی») در تـاریخ  2وانویـه  32( 3320دیمـاه  )3182دو ادعـای
جداگانه علیه بانک صادرات ایران («بانک صادرات») و شرکت تعـاونی مسـکن افسـران وانـدارمری کـل کشـور
(«شرکت تعاونی») در دیوان داوری به ثبت رساند .در هر دو ادعا از دولت ایران نیز بـهعنـوان خوانـده یـاد شـده
است.
خواهان در ادعای خود علیه بانک صادرات («ادعای بانکی») با ذکر ایـنکـه معـاد ریـالی مبلغـی در حـدود
 308،222دالر امریکا را نزد بانک صادرات تودیع کرده است ،مبل مزبور را مطالبه میکند .طبـق گفتـه خواهـان،
بانک در قبا عدم پرداخت چکهایی که خواهان عهده حساب خود صادر نموده ،مسـئو مـیباشـد ،زیـرا کـه از
انتقا وجوه خواهان خودداری کرده است.
بانک صادرات در الیحه دفاعیه خود که در تاریخ  34ووئن  04( 3320خردادماه  )3183به ثبت رسانده ،اظهار
داشته است که :اوالً تابعیت امریکایی خواهان محرز نگردیده و در ثانی از آنجا کـه مبلـ ادعـا از  002،222دالر
امریکا کمتر است ،دولت ایاالت متحده میبایست آن را تسلیم میکرد.
از لحاظ ماهیت ادعا ،بانک صادرات تصدیق میکند که خواهان حسابی (حساب شـماره  )200نـزد آن بانـک
افتتاح کرده ،اما بانک متعاقباً متذکر شده است که مبل  121222ریالی که بدواً به حساب مزبور واریز شده بود ،بعداً
با امضای مجازی از طرف ا.اچ.آی .از آن حساب برداشت شده است .بنا به اظهار بانک صادرات ،از تاریخ برداشـت
مبل مزبور ،حساب یاد شده فاقد موجودی بوده است .طرفین در تأیید لوایح خود ،سوگندنامههایی در دیوان به ثبت
رساندهاند.
خواهان در مورد ادعای خود علیه شرکت تعاونی («ادعا علیه شرکت تعـاونی») اسـتدال کـرده کـه شـرکت
تعاونی ،واحدی است تحت کنتر دولت جمهوری اسالمی ایران و کنتر آن بهگونهای است که در بیانیـه حـل و
فصل دعاوی تعریف شده است .خواهان همچنین مدعی است که خواندگان بابت هزینههایی که ا.اچ.آی در ارتباط
با پر ووه ساختمانی شرکت تعاونی ،متقبل شده و خدماتی که بدان شرکت عرضه نموده است ،مبلـ ـ1،222،222/
دالر امریکا به وی بدهکارند ،چه ا.اچ.آی .در مورد پرووه مزبور پیشنهادی تسلیم کرده و شرکت تعاونی پیشنهاد یاد
شده را پذیرفته بود .دولت ایران و شرکت تعاونی به این ادعاهـا اعتـراض کـردهانـد .خوانـدگان مـذکور اسـتدال
میکنند که شرکت تعاونی طبق اساسنامهاش تحت مدیریت خصوصی بوده و از این قرار بهوضوح خار از حیطـه
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شمو تعریف «ایران» که بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی به دست داده است ،قرار میگیرد .از این رو،
خواندگان به صالحیت دیوان داوری معترضند.
دوم) صالحیت

ا.اچ.آی .در تأیید ادعای خود به منظور اثبات اینکه در تمام اوقات ذیربر ،حائز تابعیت مذکور در بیانیه حل و فصل
دعاوی بوده است ،به سوگندنامه یک حسابدار خبره و نسخهای از گواهی تشکیل شرکت و مـدارک دیگـر اسـتناد
می کند .نظر به فقدان ایراد مؤثری از طرف خواندگان در این باب ،دیوان داوری چنین نتیجه میگیرد کـه مـدارک
پیشگفته به نحو قانعکنندهای اثبات میکند که اوالً ا.اچ.آی .یک شرکت امریکـایی اسـت و ثانیـاً در تمـام اوقـات
ذیربر ،اشخاص حقیقی که شهروند امریکا هستند ،در سهام سرمایهای شـرکت مزبـور ،معـاد پنجـاه درصـد یـا
بیشتر حقوق و منافع داشتهاند.
دیوان داوری همچنین متذکر میگردد که در مورد ادعای بانکی ،نه بانک صادرات و نه دولت ایران ،به ادعای
خواهان دایر بر شمو مفهوم «ایران» بر بانک صادرات ،بدانگونهکه در بیانیه حل و فصل دعـاوی تعریـف شـده
است ،اعتراض نکردهاند .نظر به عدم چنین اعتراضی در پرونده حاضر ،دیوان داوری به استناد مدارک موجود نتیجه
میگیرد که ادعای بانکی مشمو صالحیت دیوان واقع میشود.
آنچه که باید مشخ گردد این است که آیا ادعای مطروح علیه شرکت تعاونی طبـق مـدلو بیانیـه حـل و
فصل دعاوی ،ادعایی علیه «ایران» محسوب میشود یا خیر.
خواهان استدال می کند که شرکت تعاونی مسکن افسران واندارمری کل کشور ،واحدی است تحـت کنتـر
(دولت ایران) به نحوی که در بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی تعریف شده است .خواندگان در برابر این
استدال اذعان دارند که واندارمری کل کشور ،فیالواقع ،یکی از تقسیمات فرعی سیاسی ایران یا به عبارت دیگر،
یک سازمان تشکیالت دولت ایران میباشد .با این حا  ،خواندگان اظهار میدارند که افسـران وانـدارمری ایـران،
شرکت تعاونی را بهعنوان یک شرکت تشکیل دادهاند و کنتر آن را از ارگـانهـای شـرکت بـه نحـو مصـرح در
اساسنامه در دست دارند .از این رو ،خواندگان ادعای مربوط به کنتر شرکت تعاونی توسر دولـت ایـران را انکـار
میکنند.
بررسی اساسنامه شرکت تعاونی و مواد ذیربر قانون تجارت ایران در تشخی ایـنکـه چـه مرجعـی کنتـر
شرکت تعاونی را در دست دارد ،ما را یاری میدهد .دیوان داوری جهت تعیین وضعیت شرکت تعاونی ،بـهویـژه از
مقررات ذیل که در قانون تجارت ایران آمده ،یاری میگیـرد .مـاده  02قـانون تجـارت ایـران مقـرر مـیدارد کـه
شرکتهای تجاری بر هفت قسم است که قسم هفتم آن عبارت است از «شرکتهای تعاونی تولید و مصرف».
ماده  021همان قانون حاکی است که «کلیه شرکتهای تجارتی مـذکور در ایـن قـانون شخصـیت حقـوقی
دارند» .ماده  023قانون مزبور نیز مقرر میدارد که« :تصمیمات شخ حقوقی به وسیله مقاماتی کـه بـه موجـب
قانون یا اساسنامه صالحیت اتخاذ تصمیم دارند ،گرفته خواهد شد».
اکنون با مراجعه به مفاد مواد ذیربر اساسنامه شرکت تعاونی ،مالحظه میشود که اوالً طبق ماده  32اساسنامه
مزبور ارکان شرکت عبارتند از« :مجمع عمومی صاحبان سهام ،هیأت مدیره ،مدیر عامل و بازرسان شرکت».
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در ماده  13اساسنامه یاد شده ضمناً پیشبینی شده است که «هریک از اعضا صـرفنظر از تعـداد سـهامی کـه
داشته باشد ،در مجامع عمومی اعم از عادی یا فوقالعاده فقر دارای یک ریی خواهد بود».
طبق ماده  14اساسنامه« :اداره امور شرکت به عهده هیأت مدیرهای است مرکب از هفت نفر اعضـای اصـلی
که برای مدت دو سا از طرف مجمع عمومی به اکثریت آرا از بین شرکا انتخاب میشوند.»...
ماده  12اساسنامه ،وظایف ،اختیارات و مسئولیتهای هیأت مدیره را به شرح زیر تعیین میکند:
 .3اجرای تصمیمات مجامع عمومی،
 . 0تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش آن به مجمع عمومی،
 .1عز و نصب و تعیین وظایف و اختیارات مدیر عامل،
 .4تصویب پرووههای ساختمانی شرکت،
 .0پیشنهاد آییننامهها به مجمع عمومی،
 .8امضای قراردادهای مربوط باجرای پرووههای ساختمانی،
 .2امضای هر نوع قرارداد با توجه مفاد اساسنامه.
 . 2هیأت مدیره برای انجام وظایف مقرر در این اساسنامه دارای تمام اختیارات بوده و نسبت به کلیـه مسـائلی
که مربوط به شرکت است حق اتخاذ تصمیم دارد ،به استثنای آنچه در وظایف مجامع عموم تصریح شده است.
باالخره ماده  12تعریف اختیارات و وظایف مدیر عامل را که شامل اختیارات مربوط به اداره امور جاری شرکت
در محدوده اختیاراتی که هیأت مدیره به وی تفویض کرده است ،به دست میدهد.
این مقررات حاکی از آن است که واندارمری کل کشور ،شرکت تعاونی را اداره و کنتر نکـرده ،بلکـه اداره و
کنتر آن به دست اعضایی صورت میگیرد که صاحب سهام شرکت تعاونی بـوده و بـهعنـوان سـهامدار ،اختیـار
انتخاب اعضای هیأت مدیره را دارند .این واقعیت که سهامداران شرکت تعاونی همگی حرفه یکسانی دارند ،بـدان
معنا نیست که اختیار و کنتر از ایشان سلب شده و به سازمان حرفـه ای کـه اعضـا بـدان وابسـته انـد ،تفـویض
می شود .اعضای شرکت به سبب وابسته بودن به یک سازمان حرفـهای خـاص ،شـرایر صـاحب سـهم شـدن در
شرکت تعاونی را احراز میکنند؛ لکن فقر آنان در مقام صاحبان سهام شرکت تعاونی ،میتواننـد طبـق اساسـنامه،
شرکت تعاونی را کنتر نمایند و الغیر.
خواهان چند فقره نامه صارده توسر شرکت تعاونی را که به امضای تیمسار محققـی رسـیده اسـت ،در تأییـد
ادعای خود ،دایر بر اینکه نامههای مزبور حاکی از تعهدات واندارمری کل کشور و نیز دولت ایران است ،به دیوان
داوری تسلیم کرده است .دیوان داوری خاطرنشان میسازد که تیمسار محققی این نامـههـا را بـهعنـوان «رئـیس
هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن افسران واندارمری کل کشور» امضا کرده است و دلیلی در دسـت نیسـت کـه
تعهدات متقبله به موجب این نامهها ،به فرض که تعهدی در بین باشد ،متوجه واندارمری کل کشور بـوده اسـت و
نه شرکت تعاونی.
خواهان مدعی است و در این باره مدارکی تسلیم کرده است کـه دولـت ایـران در سـاختمان پـرووه شـرکت
تعاونی ،دخالت داشته و به صور مختلف ،از جمله از طریق تهیه زمین ،تجدیدنظر در نقشهها و مدارک مربوط دیگر
و تأمین مالی پرووه به شرکت تعاونی کمک کرده است .با این حا  ،به نظر دیوان داوری ،حتی اگر دولـت در امـر
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پرووه دخالتی هم میداشت ،این امر فینفسه برای اثبات کنتر دولت بر شرکت تعاونی کافی نمیبود.
بنا به مراتب پیشگفته ،دیوان داوری در این پرونده چنین نتیجه میگیرد که دالیل کافی در دست نیسـت کـه
شرکت تعاونی تحت کنتر (دولت) ایران ،طبق بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصل دعـاوی مـیباشـد .بالنتیجـه،
دیوان داوری بر این نظر است که جهت رسیدگی به «ادعای شرکت تعاونی» که علیه شرکت تعاونی مطرح شـده
صالحیت ندارد.
سوم) ماهیت دعوا
الف) ادعای بانکی

ا.اچ.آی .خواستار جبران وجوهی است که حسب ادعا در شعبه الرستان بانک صادرات تودیع شده و حسـب اظهـار
معاد  308،222دالر امریکا بوده است .طبق اظهار خواهان ،بانک صادرات به ناحق از پرداخـت چـکهـایی کـه
خواهان عهده حساب خود صادر نموده ،خودداری کرده است.
خوانده ،بانک صادرات ،ضمن اینکه تصدیق میکند حساب شماره  200در واقع به نام ا.اچ.آی .افتتـاح شـده،
استدال میکند که تنها مبل  12،222ریا به حساب مزبور واریز گردیده و این مبل بعداً طی چکـی بـا امضـای
مجاز از طرف شرکت ،برداشت شده است .بانک اظهار میدارد که از آن تاریخ به بعد مانده حساب مزبور صفر بوده
است.
طرفین در تأیید ادعاهای مربوط به خود ،سوگندنامهها و رونوشت چکهای صادره توسـر خواهـان و پـارهای
اسناد بانکی دیگر را تسلیم نموده اند .خانم فریده موریس که یکی از کارمندان شـرکت و همسـر هنـری مـوریس
است ،در سوگندنامه ای که در تأیید ادعای خواهان به ثبت رسیده اسـت ،اظهـار مـیدارد کـه وی مبلغـی معـاد
 308،222دالر امریکا به پو ایران به حساب شماره  200شعبه الرستان بانک صادرات واریز کرده است.
نامبرده اضافه میکند که بانک چکهایی را که وی متعاقباً کشیده ،پرداخت نکرده اسـت .در برابـر اظهـارات
مزبور ،بانک صادرات سوگندنامه آقای خلیل نژاد ،رئیس سابق شعبه الرستان بانک صاردات را به ثبت رسانده کـه
سوگندنامه خانم موریس را رد کرده و گواهی میکند که اظهارات بانک صادرات عیناً منعکسکننده واقعیات است.
بنا به شهادت آقای خلیل نژاد ،در حساب شماره  200تنها دو فقره معامله صورت گرفته است ،به این قرار کـه
مبل  12،222ریا به آن حساب تودیع و همان مبل از حساب مزبور برداشت شده است .نامبرده متذکر مـیشـود
که تعدادی چک عهده حساب مورد اختالف صادر شده بود ،اما یک چک به علت فقدان موجودی برگشت و سـایر
چکها به «دلیل مقررات ارزی» عودت داده شد .توضیح بانک صادرات در مـورد چـکهـای برگشـتی بـه دلیـل
مقررات ارزی این است که بانک طبق روا معمو در مورد این قبیل چکها ،ابتدا چکهای مزبور را به اداره امور
بینالمللی بانک فرستاد .اداره امور بینالمللی بانک ،براساس مقررات ارزی که مقارن همان تاریخ وضع شـده بـود،
الزم ندید که چکهای مزبور را برای شعبه مربوطه ارسا دارد ،بلکه چکها را برگشت داده و اعالم کرد که بانک
طبق مقررات ارزی موجود نمی تواند دستور پرداخت وجه به خار از کشور را صادر نماید .به عبارت دیگر ،چون بـا
وجود مقررات ارزی ،مسأله داشتن یا نداشتن موجودی در حساب مطرح نبود ،اداره امور بینالمللی الزم نمـی دیـد
هر بار که تقاضایی دریافت میکرد با شعبه مربوط تماس بگیرد.
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دیوان داوری خاطر نشان میسازد که مدارک عمده مربوط به ادعای بانکی خواهان ،حداکثر مؤید آن است که
چند فقره چک حساب شماره  200صادر گردیده و چکهای مزبور برگشت خورده است؛ لکن همانطور کـه قـبالً
ذکر شد ،خواندگان منکر وصو و برگشت چند فقره چک نیستند .از این رو ،تنها موضوعی که باید مشخ شـود
آن است که حساب خواهان موجودی داشته یا نداشته است .دیوان داوری بر ایـن نظـر اسـت کـه صـرف صـدور
تعدادی چک عهده حسابی ،فی نفسه برای اثبات وجود وجه در حساب کافی نیست ،خواهان ،جز سوگندنامه خـانم
موریس ،دلیل و مدرکی در این باره ارائه نکرده است و سوگندنامه آقای خلیلنژاد با سوگندنامه مزبور مغایرت دارد.
با توجه به اسناد و مدارکی که توسر طرفین تسلیم گردیده و نیز به اسـتناد سـایر مـدارک ذیـربر ،دیـوان داوری
متقاعد نشده است که حساب شماره  200موجودی داشته است .در نتیجه ،تصـمیم دیـوان داوری ایـن اسـت کـه
ادعای مطروح علیه بانک صادرات باید مردود شناخته شود.
ب) ادعا علیه شرکت تعاونی (به نحوی که متوجه دولت ایران میباشد)

در مورد ادعای مربوط به شرکت تعاونی که علیه دولت ایران اقامه شده ،الزم به تذکر است که تنها مدرک موجود
در این مورد ،عبارت از نامهای است که توسر سخنگوی سفارت دولت موقت انقالبی ایران بهعنوان خواهان صادر
و در آن اعالم شده که دولت ایران مطالبات خواهان بابت خدمات عرضه شده توسر ا.اچ.آی .را به میزانی که بعداً
تعیین خواهد شد ،خواهد پرداخت .در ادامه نامه مذکور به خوانده اطالع داده شده است که وکالی سـفارت جهـت
نیل به حل فوری موضوع با خواهان تماس خواهند گرفت.
دولت ایران منکر آن است که امضاکننده نامه مـورد بحـث ،در آن موقـع سـمتی در سـفارت داشـته اسـت و
استدال میکند که بالفاصله بعد از انقالب ،امور سفارت به دست بسیاری گروههای خودگمارده افتاد که از طـرف
دولت مرکزی اختیار خاصی نداشتند؛ لکن فرضاً که چنین باشد ،نکته این است که سفارت یا سخنگوی سـفارت از
نظر قانون صالحیت ندارند که به نیابت از طرف یک واحد خصوصی که اساسنامه آن مقامات مختار و ذیصالح آن
را مشخ کرده است ،تعهداتی را قبو کنند .البته میتوان استدال کرد که نامه مزبور در حکم ضمانت مستقلی
توسر دولت ایران جهت پرداخت حقالزحمه خواهان بابت خدماتی که حسب ادعا انجام شده است ،میباشد .ایـن
استدال نیز مردود است ،زیرا هم طبق قوانین ایران و هم طبق قوانین ایاالت متحده ،برای اینکه ضمانتی ایجاد
تعهد نماید ،الزم است که معلوم و مشخ باشد .حا آنکه نامه مورد بحث ،به فرض که جنبه وعده و وعید هم
داشته باشد ،وعده مبهمی است حاکی از اینکه طلب خواهان از دولت ایران پرداخت خواهد شد.
بنا به مراتب پیشگفته ،دیوان داوری نتیجه میگیرد که این ادعا قابل قبو نیست.
ج) هزینه

تحت شرایر حاکم بر این پرونده ،تصمیم دیوان داوری این است که هریـک از طـرفین بایـد هزینـههـای داوری
مربوط به خود را تقبل نماید.
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چهارم) حکم

بدینوسیله حکم دیوان به شرح زیر صادر میشود:
ـ ادعاهای مطروح مردود شناخته میشوند.
ـ هریک از طرفین باید هزینههای داوری مربوط به خود در این پرونده را تقبل نماید.
الهه ،به تاریخ  32مارس  3884برابر با  22اسفندماه 3162
نیلس منگارد
ریچارد ماسک

پرویز انصاری

پرونده شماره 311ـ شعبه سه
حکم شماره 331ـ311ـ1
خواهان :امریکن هاوزینگ اینترنشنال ،اینکورپوریتد
خواندگان :بانک صادرات ایران،دولت جمهوری اسالمی ایران
شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری کل کشور
تاریخ3161/2/24 :
نظر مخالف ریچارد ام .ماسک

اینجانب با حکم رد ادعای خواهان مخالف و معتقدم که دیوان میبایست براساس مدارک موجـود ،خـود را جهـت
رسیدگی به دعوای مطروح علیه شرکت تعاونی مسکن افسران وانـدارمری کـل کشـور صـالح و آن شـرکت را در
مقابل خواهان مسئو میشناخت.
الف) صالحیت

به موجب بند  1ماده  2بیانیه حل و فصل دعاوی ،فقر در صورتی که واحد ایرانی یـک «سـازمان ،تشـکیالت یـا
واحد تحت کنتر ایران یا سازمانهای فرعی سیاسی آن» باشد مشمو صالحیت دیوان میشود.
شرکت تعاونی مسکن افسران واندارمری ،سازمانی است که اعضای آن افسران واندارمری ،یعنی پلـیس ملـی
ایران می باشند .شرکت تعاونی مسکن افسران واندارمری ادعا میکند که یـک شـرکت خصوصـی بـوده و تحـت
کنتر دولت ایران نیست.
شرکت تعاونی مسکن افسران واندامری ،یک فقره گواهی از اداره ثبت شرکتها و سـازمانهـای غیرتجـاری
ارائه داده که حاکی است ،شرکت تعاونی مسکن افسران واندارمری به عنوان یک شرکت تعاونی بـه ثبـت رسـیده
است .شرکت تعاونی مسکن همچنین بخشی از اساسنامه شرکت را تسلیم نموده که در آن ،شرکت تعاونی مسکن
اساساً به عنوان یک شرکت خصوصی تعریف شده است که افسران واندارمری در درجه او آن را به منظور تـأمین
مسکن جهت افسران واندارمری تأسیس نمودهاند .شرکت تعاونی مسکن واندارمی علیرغم درخواست دیـوان هـیچ
مدرک دیگری ارائه نداده است.
با این حا  ،موضوع مطروح در دیوان ،شکل ظاهری شرکت تعاونی مسکن از لحاظ یـک شـرکت خصوصـی
بودن یا نبودن نیست ،بلکه این است که آیا آن شرکت «تحت کنتر دولت ایران» میباشد یا خیر .دیـوان داوری
نظر داده است که گواهی اداره ثبت شرکتها در مورد مسأله استقال یک شرکت از کنتر دولـت قـاطع نیسـت
(رجوع شود به :ریگو واگنر ،حکم شماره 02ـ32ـ 30 ،1دسامبر  04/3320آذرماه  .)3183همچنین دیوان نظر داده
است که وضعیت حقوقی جداگانه ،برای این نتیجهگیری که واحدی فارغ از کنتر دولت عمل میکند مبنای کافی
نمیباشد (رجوع شود به :ایکونومی فورمز ،حکم شماره 00ـ380ـ 34 ،3ووئن  04/3321خردادماه  .)3180موضـوع
کنتر  ،واقعیتی است که لزوماً با شکل واحد مربوطه تعیین نمیشود (رجوع شود به :بحث «کنتر » در نظر موافق
و مخالف اینجانب در مورد پرونده ریگو واگنر ،حکم شماره 12ـ38ـ 00 ،1مارس  0/3321فروردین .)3180
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اظهارات آقای رامی نماینده شرکت تعاونی مسکن افسران واندارمری در جلسه استماع ،مبـین دخالـت کامـل
دولت ایران در پرووه واندارمری است .آقای رامی اظهار داشت شرکت تعاونی مسکن ،زمینی را که قرار بود پـرووه
واندارمری در آن ساخته شود ،از طریق برنامه تقنینیه ویژهای که دولت واضع آن بود ،به دست آورد .تأمین مسکن
برای افسران واندارمری به اقتضای ماهیت آن ،یک وظیفه دولتی است .در واقع ،پیشبینی شـده بـود کـه پـرووه
نهایتاً شامل مدرسه و خدمات دیگری باشد که معموالً به وسیله دولت تأمین میشود .مضافاً دولت پشـتیبان مـالی
اصلی پرووه بود.
پیشنهاد خواهان در مورد پرووه در حدود  322،222،222دالر بود که همانطور که آقای رامی متذکر شد ،این
مبل برابر یک سوم مبل پیشنهادی یک شرکت فرانسوی و نصف مبل پیشنهادی یک شرکت آلمانی بـود .آقـای
رامی اظهار داشت که شرکت تعاونی مسکن واندارمری انتظار داشت از دولت کمکهایی دریافت کنـد .بـهعـالوه،
سرلشکر محققی رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی در نامه مورخ  08وانویه  8( 3322بهمن  )3102خـود نوشـت
که کوششهای شرکت تعاونی برای دریافت «وام از دولت بهزودی بـه نتیجـه خواهـد رسـید» .ایـن وام یکـی از
شرایر مقدماتی اجرای پرووه بود .نمیتوان تصور کرد که دو هزار افسر واندارمری عضو شـرکت تعـاونی ،توانـایی
تأمین مالی پرووه چندین صد میلیون دالری را داشته یا قادر باشند برای تهیـه سـرمایه خصوصـی ،وثیقـه کـافی
عرضه نمایند .مضافاً هر وام یا کمک دولتی مستلزم تصویب مجلس شورای ملی بود (رجـوع شـود بـه :اصـل 22
قانون اساسی ایران) .بدینترتیب ،دخالت دولت ظاهراً ضروری بود.
این واقعیت که بعد از انقالب ،پرووه هرگز اجرا نشد ،نشانه دیگری از کنتر دولت است .آقـای رامـی اظهـار
داشت به علت تغییر سیاست دولت در مورد مسکن ،پرووه مسکن ادامه نیافت .در واقع ،قـانون اساسـی جمهـوری
اسالمی ایران صریحاً قائل به اولویتهایی در مورد مسکن شده که با پرووه واندارمری منافات دارد (رجوع شود به:
اصل  13قانون اساسی ایران) .مسلماً توانایی کنتر ادامه یا توقف پرووه یک واحد ،حاکی از کنتر آن واحد است.
این امر بعید است که دولت جمهوری اسالمی ایران قدرت کنتر اعما مسـتخدمان دولتـی خـود را نداشـته
باشد .همین قدرت کنتر است که باعث ترک پرووه شده است .اگر پرووه ادامه مییافـت احتمـا مـیرفـت کـه
شرکت تعاونی مسکن واندارمری ،ملی شود (رجوع شود به :قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران ،ماده  :» «3ملی
کردن واحدهایی که بیش از درآمد خال خود وام بانکی داشته اند بدون توجه به ادامه یا عدم ادامه پرووه) .دیوان
از وضعیت مالی شرکت تعاونی مسکن واندارمری اطالعی در دست ندارد.
آقای موریس از طرف خواهان اظهار داشت که وی با افسران واندارمری منحصـراً در ادارات دولتـی مالقـات
کرده ،در رابطه با پرووه واندارمری ،تنها با بانکهای دولتی سر و کار داشته و به وی گفته شده بود که دولت ایران
حامی پرووه است .نامبرده اظهارکرد که هرگز کوچک ترین اثری دایر بر استقال شرکت تعاونی مسکن واندارمری
()1
از دولت ندید .خواهان ادعا میکند که اگر اعتقاد نداشت در پرووهای کار میکنـد کـه از حمایـت دولـت ایـران
 .1پرونده  030مطروحه در شعبه  0دیوان نیز به قرارداد ساختمان مسکن بـین یـک خواهـان و یـک شـرکت تعـاونی (شـرکت تعـاونی
کارگران وزارت راه و ترابری ایران) مربوط است .مدارک آن پرونده با در نظر گرفتن بداهت قضایی آنها ،نامهای را کـه اداره پیشـرفت و
رفاه کارگران وزارتخانه به خواهان نوشته افشا میکند که نشان میدهد وزارتخانه مزبور در آن پرووه دخالت کامـل داشـته (پیوسـت «ح»
نظرات خواهانها درباره لوایح دفاعیه) و بدینترتیب ،رابطه بین شرکتهای تعاونی و دولت ایران را آشکار میسازد.
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مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد پنجم

برخوردار است هرگز تا اکتبر  3322در ایران نمیماند.
اظهارات آقای موریس تکذیب نشده اسـت .مضـاف ًا شـرکت تعـاونی مسـکن وانـدارمری علیـرغم درخواسـت
خواهان ،نمایندگان مختلف خود را که با آقای موریس در رابطه مستقیم بودهاند ،در جلسه استماع حاضر نکرد.
مکاتبات موجود تأیید میکند سازمان برنامه و بودجه ایران در بررسـی و تصـویب پـیشنـویس قـرارداد بـین
خواهان و شرکت تعاونی مسکن واندارمری دخالت داشته است .بهعـالوه ،شـرکت تعـاونی مسـکن از کاغـذهایی
استفاده می کرد که آرم دولت شاهنشاهی سابق را داشت (رجوع شود به :پرونده ایکونومی فورمز کورپوریشن ،حکم
شماره 00ـ380ـ 33 3ووئن  03/3321خردادماه  .)3180شرکت تعاونی مسکن واندارمری اذعان نمود که یکـی از
مهندسین دولتی سازمان برنامه و بودجه دولت ایران ،طرحهای تسلیمی خواهان را بررسی میکـرد و نامـهای کـه
شرکت تعاونی مسکن به خواهان نوشته نشان میدهد که اداره حقوقی سازمان برنامه و بودجه در مذاکرات قرارداد
با خواهان به عنوان نماینده شرکت تعاونی مسکن واندارمری عمل کرده اسـت .پـارهای از آن فعالیـتهـا از نقـش
()2
عادی یک وامدهنده آتی در پرووه فراتر میرود .بهعالوه ،ارجاع دادن خواهان به سفارت ایران در ایاالت متحده
و پذیرش رسمی و کتبی سفارت ایران در واشینگتندی.سی .دایر بر تعهد ایران جهـت پرداخـت حـقالزحمـه کـه
خواهان برای شرکت تعاونی مسکن انجام داده ،دلیل دیگری بر تحت کنتر دولت بودن شرکت تعـاونی مسـکن
()3
واندارمری است.
مدرک پیشگفته ،حداقل مسئولیت ارائه ادله و اسناد مربوط به تحت کنتر دولت نبودن شرکت تعاونی مسکن
واندارمری را بر عهده آن شرکت میاندازد .شرکت تعاونی مسکن مدارک درخواستی دیوان در مورد موضوع کنتر
را ارائه ننموده است .می توان فرض کرد که بعد از انقالب تغییراتی در وظایف و امتیازات ارتش و پلـیس و میـزان
استقال سازمانهای پلیس و ارتش به وجود آمده است (رجوع شود به :اصل  341و اصو بعـدی قـانون اساسـی
ایران) .خواندگان هیچگونه اطالعاتی در مورد وضع جاری واندارمری یا هیچیک از سازمانهای آن ارائه نکردهانـد.
بدون شک ،شرکت تعاونی مسکن اسنادی در اختیار دارد که تحت کنتر دولت ایران بودن یا نبودن آن شرکت را
نشان میدهد .صورتجلسات ،مکاتبات یا سازمانهای دولتی ،اسناد اخیـر مربـوط بـه شـرکت ،برگشـت مالیـاتی و
پروانههای دولتی و تقاضاهای وام و اسناد مشابه ،همه به این موضوع ارتباط پیـدا مـیکننـد .خالصـه ،خوانـدگان
اطالعات غیرکافی در مورد شرکت تعاونی مسکن واندارمری یا واندارمری قبل از انقـالب عرضـه نمـوده و چنـین
اطالعاتی در مورد بعد از انقالب اصالً ارائه ندادهاند .در صورتی که این قبیل اسـناد یـا اطالعـات موضـع شـرکت
تعاونی مسکن را واندارمری تأیید میکرد ،فرض دیوان باید این باشد که اسـناد مزبـور ارائـه داده مـیشـد .چـون
شرکت تعاونی مسکن اسناد درخواستی یا اسناد دیگری که به احتما زیاد میزان کنتر دولت را محـرز مـیکـرد
ارائه ننموده است ،دیوان میبایست چنین نتیجهگیری کند که اینگونـه اسـناد و اطالعـات دا بـر آن اسـت کـه
شرکت تعاونی مسکن تحت کنتر دولت میباشد .حداقل ا.اچ.آی .علیالظـاهر وجـود کنتـر را ثابـت نمـود کـه
 .2وامدهندهای که در یک پرووه دخالت کامل دارد بر مبنای کنتر خود مسئو شناخته میشود (مقایسه شـود بـا
))Western Savings & Loan Association 69 Cal. 2d 850, 447 P.2d 606 (1968) (Traynor, C.J.
 .3هرچنــد نامــه از شــرکت تعــاونی مســکن وانــدارمری اســم نمــیبــرد ،ولــی اظهــارات شــفاهی بالمعــارض آقــای مــوریس ،مؤیــد
آن است که نامه ایران در ارتباط با خدمات ارائه شده به شرکت تعاونی مسکن واندارمری نوشته شده است.
Connor v. Great
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()4

ب) ماهیت دعوا

خواهان ادعا میکند که در دسامبر  3328یا در حوالی آن تـاریخ ،شـرکت تعـاونی مسـکن وانـدارمری از خواهـان
دعوت کرد در مناقصه پرووه ساختمان  0112واحد مسکونی در تهران شرکت کند.
طبق اظهار خواهان ،شرکت تعاونی مسکن واندارمری پیشنهاد مـورخ  08وانویـه  8( 3322بهمـنمـاه )3108
خواهان بال بر حدود  322،222،222دالر بابت مناقصه پرووه را در  34فوریه  00( 3322بهمن  )3108یـا حـوالی
آن تاریخ پذیرفت .نامه هایی که هر دو طرف نوشتهاند نشان میدهد کـه در دسـامبر  3322قـرارداد اساسـاً مـورد
توافق قرار گرفته بود .خواهان در نامه مورخ  4وانویه  34( 3322دیمـاه  )3102خـود از شـرکت تعـاونی مسـکن
«یک توافقنامه قطعی الزامآور بر مبنای قرارداد تسلیمی به شما و تصویبی تیمسـار عسـکری و سـازمان برنامـه و
بودجه» درخواست کرد.
شرکت تعاونی مسکن در پاسخ مورخ  08وانویه  8( 3322بهمنماه  )3102خود متـذکر شـد کـه بـه محـض
وصو وام از دولت ،قراردادی «طبق توافق حاصله قبلی» به امضا خواهد رسید .بنابراین ،بـه نظـر مـیرسـد کـه
()5
طرفین در مورد شروط اساسی یک قرارداد توافق کرده بودند.
از مکاتبات بین طرفین و از اظهارات آنها چنین بر میآید که حداقل از وانویه  3322تـا  3ووییـه 32( 3322
تیرماه  )3102شرکت تعاونی مسکن مستمراً اظهار میداشته که بین خواهان و شرکت تعاونی مسکن ،موافقتی بـه
عمل آمده و به محض تأمین وجه ،قرارداد کتبی و رسمی آن تکمیل خواهد شد .قبـو پیشـنهاد خواهـان توسـر
شرکت تعاونی مسکن و مطالبی که قبل از وانویه ( 3322دیماه  )3102درباره اظهارات شـفاهی شـرکت تعـاونی
مسکن در دیوان عنوان شده ،قویاً نشان میدهد که اشارات شرکت تعاونی مسکن عمالً در اوایل  3322شروع شد.
شرکت تعاونی مسکن ضمن این قبیل اظهارات و دادن وعدهها و وعیدهایی دایر بر اینکه قرارداد بهزودی رسمیت
خواهد یافت ،از خواهان تقاضا کرد که آماده شروع اجرای قرارداد شده و کارهایی در مـورد نقشـههـای سـاختمان
انجام دهد .شرکت تعاونی مسکن باید میدانست که خواهان با اعتماد به قو و وعدههای شرکت تعاونی مسـکن
در ایران مانده بود تا کارهای مربوط به قرارداد را انجام داده و خود را جهت اجرای پرووه آماده نماید.
خواهان در نامه مورخ  4وانویه  34( 3322دیماه  )3102اشعار داشت در صورتی کـه قـرارداد رسـمیت نیابـد
مایل است ا ز پرووه صرفنظر کند؛ زیرا ماندن در ایران و طبق تقاضای شرکت تعاونی مسکن منحصراً در اختیار آن
شرکت قرار گرفتن ،مستلزم هزینههای گزافی است .شرکت تعاونی مسکن در نامه مورخ  08وانویه  8(3322بهمن
 )3102خود تلویحاً به خواهان گفت که کوششهای شرکت تعاونی مسکن در جهت وصو وام دولتـی «بـهزودی
به نتیجه خواهد رسید» و پیشنویس توافق شده قرارداد با خواهان «بالفاصله بعد از دریافت وام امضا خواهد شد».
 .4مضافاً میتوان استدال کرد که تحت شرایر موجود ،دولت ایران باید مسئو شناخته شود ،زیرا آن دولت از طریق مقامات عالیرتبـه
خود ،حداقل چنین جلوه داده که در واقع ،شرکت تعاونی مسکن واندارمری یک واحد تحت کنتر دولت میباشد.
 .5خواندگان علیرغم درخواست دیوان ،پیشنهاد و قبو پیشنهاد ،پیشنویس قرارداد فیمابین یا مکاتبه بـین طـرفین در مـورد مـذاکرات
قرارداد را ارائه ندادهاند.

11



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

در تاریخ  32مارس  02( 3322اسفندماه  )3102شرکت تعاونی مسکن با این اظهـار کـه «بـهزودی» قـرارداد
تأمی ن وجوه امضا خواهد شد ،سبب شد که خواهان همچنان امیدوار و منتظر بماند .مضافاً شرکت تعـاونی مسـکن
اشعار داشت که خواهان باید نقشههای ساختمانی را آماده کند و در صورتی که «به علل غیرمنتظره» قـرارداد بـه
امضا نرسد شرکت تعاونی مسکن «کلیه هزینههای متحمله خواهان جهت تهیه نقشـههـای سـاختمانی را جبـران
خواهد کرد».
شرکت تعاونی مسکن تا قبل از  03ووییه  2( 3322مردادماه  )3102به خواهان اطالع نداده بود که با پیمانکار
دیگری قرارداد منعقد خواهد کرد .اعطای قرارداد به پیمانکـار دیگـری در  00سـپتامبر  1( 3322مهـر  )3102بـه
اطالع خواهان رسید .هیچ قرینهای در دست نیست که شرکت تعاونی مسـکن قبـل از ووییـه  3322بـه خواهـان
اطالع داده باشد که پیمانکاران مورد نظر دیگری را نیز تحت بررسی داشـته اسـت .معهـذا بـرای مـدت مدیـدی
شرکت تعاونی مسکن این توهم را در خواهان ایجاد کرد که یا برنده قرارداد بوده یا خواهد بود.
از اظهارات نماینده شرکت تعاونی مسکن واندارمری در جلسه استماع چنین بر مـیآیـد کـه شـرکت تعـاونی
مسکن ،خواهان را حتی بهعنوان یک پیشنهاددهنده واجد شرایر شرکت در مناقصـه نیـز محسـوب نمـیکـرد .در
واقع ،طبق اظهار نماینده مذکور ،این واقعیت که مبل پیشنهادی خواهان بهمراتب پایینتـر از دیگـر پیشـنهادها و
حسب ادعا نامبرده فاقد تجربه بوده ،موجب شده بود که خواهان هرگز بهعنوان یک پیمانکار بالقوه در نظر گرفتـه
نشود .به نظر می رسد که شرکت تعاونی مسکن از پیشنهاد خواهان فقر به منظور دریافت پیشـنهادات ارزانتـر از
شرکتهای دیگر استفاده میکرد.
بدین ترتیب ،شرکت تعاونی مسکن در جهت نفع خود اظهاراتی میکرد ،در حالی که میدانست که خواهان به
آن اظهارات اتکا کرده و متضرر خواهد گردید که واقعاً هم اینطور شد .بدون آنکه به خواهان بگوید کـه قـرارداد
عمالً به نامبرده داده نخواهد شد با وی مذاکره میکرد .مضافاً شرکت تعاونی مسکن میدانست یا میبایست بداند
که خواهان عقیده داشت که به احتما معقو وی برنده قرارداد خواهد شد و خواهان بر این عقیده متکی بود.
معموالً برای چنین وضعی ،پیشبینی جبران خسارت شده است .در کشورهایی که حقوق عرفی جـاری اسـت،
طبق نظریههای تدلیس و منع انکار بعد از اقرار ( ،)estoppleچنین شرایر و اقداماتی منجر بـه وصـو غرامـت
میشود.
«هرگاه «الف» و «ب» طرفین مذاکرات یا معاملهای باشند و در طو مذاکره یـا معاملـه فـیمـابین« ،الـف»
متوجه شود که «ب» در مورد مطلب مهمی که به قرارداد یا معامله مربوط است در اشتباه میباشد ،ممکـن اسـت
این الزام برای «الف» ایجاد شود که «ب» را از گمراهی بیرون آورد .باالخ وقتی که شرایر طـوری باشـد کـه
قصور وی در این کار بهطور حتم باعث تشدید یا ادامه گمراهی گردد .در چنین مواردی سکوت در واقع بـه منزلـه
وانمود کردن این واقعیات به صورتی است که برای «ب» مشتبه شده است .از ایـن رو اسـت کـه «الـف» قانونـاً
نمیتواند بعداً در مقابل «ب» ادعا نماید که واقعیات به گونه دیگری بودهاند»:
Spencer Bower and Turner, The Law Relating to Estoppel by Representation 49,
2d. ed, 1966).

ظاهراً واضح است که در پرونده حاضر ،شرکت تعاونی مسکن واندارمری میدانست که خواهان با این فـرض
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که برنده قرارداد خواهد شد عمل میکرد.
همچنین به نظر میرسد که شرکت تعاونی مسکن واندارمری عمالً اظهاراتی کرده که به عدم صـحت آنهـا
واقف بود و در ابراز مقاصد واقعی خود قصور ورزید .اینگونه اقدامات ،تدلیس قابل تعقیب به شمار میآیـد (همـان
مأخذ ،صفحه  .)03معهذا ضرورت ندارد که شرکت تعاونی مسکن تعمداً دست به اقدامات مذکور فـوق زده باشـد.
اقدامات منجر به منع انکار بعد از اقرار ( )estoppleو تدلیس قابل تعقیب می تواند سهوی نیز باشد (رجـوع شـود
به :همان مأخذ ،صفحات  03و .)83
به همین نحو ،دکترین مشابهی در حقوق مدنی ،یعنی ( culpa in contrahendoمسئولیت نقـض قـرارداد
بعد از شروع به اجرا) در مورد این پرونده مصداق پیدا میکند .به موجب این دکترین ،یک طرف میتواند خساراتی
را مطالبه کند که از اعتماد به اطالعات نادرستی که طرف دیگر سهواً در اختیار وی گذاشته یا در طـو مـذاکرات
مربوط به قرارداد ،در بیان واقعیات و نیات خود قصور کرده است ،ناشی شده باشد (رجوع شود به:
Von Mehren and J. Gordley, The Civil Law System 837-40 (2d ed. 1977); and
Kessler and Fine, Culpa in Contrahendo; Bargaining in Good Faith and Freedom of
Contract: Comparative study, 77 Harv. L. Rev. 401 (1964).

بدین ترتیب ،همان طور که یکی از صاحبنظران نوشته است :به موجب قوانین مدنی ،طرفـی کـه از مـذاکرات
منحصراً برای اغوای طرف دیگر برای اتخاذ رویه مورد نظر خود استفاده کند و بعـد از نیـل بـه مقصـود خـود بـه
مذاکرات پایان دهد ،باید جوابگوی خسارات طرفی که اغوا کرده اسـت ،باشـد .دادگـاههـای ایـاالت متحـده نیـز
میتوانند قربانیان چنین وضعی را با کمک از نظریههای تدلیس و منع انکـار وعـده ()promissory estoppel
حمایت کنند.
(Kessler and Fine, supra 77, Harv. L. Rev. at 419-20).

دلیل ی در دست نیست که این چند اصل در قوانین ایران مصداق نداشته باشد (رجوع شود به :ماده  412قـانون
مدنی ایران ،ترجمه م ـ صبی« :3320 ،تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریـب طـرف معاملـه شـود» و
ماده  2قانون مسئولیت مدنی 02 ،آوریل  2/3382اردیبهشتماه .)3113
این اصو در زمینه بینالمللی نیز متداو است (رجوع شود به:
Bowett, Estoppel Before International Tribunals and its Relation to Acquiescence,
33 Brit. Y.B. OF Int'l. Law 176, 193(1958); de Vries, International Pre-Contractual
Obligations in International Contracts 51, 80 (Smit, Galston and Levitscky, eds.
1981).

بدین ترتیب ،طبق قوانین داخلی قابل شمو و اصو کلی قانون و انصاف ،خواهان استحقاق دریافت غرامـت
()6
دارد .با توجه به نظر دیوان ،ضرورت ندارد که اینجانب مبل خسارت مذکور را مشخ کنم .مسلماً خسارت باید
شامل مبل الزم برای جبران وقت و هزینههای متحمله در طو مدتی باشد که خواهان اغفا شده است.
الهه ،به تاریخ  32مارس  3884برابر با  22اسفندماه 3162
 .6در این مورد که آیا دولت ایران به موجب نامه مورخ  30مارس  00( 3323اسفند  )3102آقـای روحـانی کـه روی کاغـذهای رسـمی
دولت ایران نوشته شده ،مسئولیت شرکت تعاونی مسکن واندارمری را به عهده گرفته است یا نه اظهارنظر نمیکنم.

پرونده شماره 18ـ شعبه سه
حکم شماره 322ـ18ـ1
خواهان :شرینگ کورپوریشن
خوانده :جمهوری اسالمی ایران
تاریخ3161/2/26 :
حکم
 .3جریان رسیدگی

خواهان ،شرینگ کورپوریشن («شرینگ») در تاریخ  38نوامبر  00( 3323آبانماه  )3182دادخواسـتی شـامل سـه
فقره ادعا علیه جمهوری اسالمی ایران به ثبت رساند.
در تاریخ  30آوریل  08( 3320فروردینماه  )3183دولت ایران لوایح دفاعیه خود و سه واحدی که ادعاهـا بـه
آنها مربوط میشد ،یعنی بانک مرکزی ،بنیاد مستضعفان و شورای کارکنان شرکت سـهامی شـرینگ (ایـران) بـا
مسئولیت محدود («شورای کارکنان») را به ثبت رسانید.
جلسه استماع مقدماتی این پرونده در تاریخ او اکتبر  3( 3320مهـرمـاه  )3183و جلسـه اسـتماع آن در 02
فوریه و او مارس  3( 3321و  32اسفندماه  )3183تشکیل گردید .طرفین قبل از تشکیل جلسه استماع و ضـمن
جلسه ،ادله و استدالالتی ارائه و متعاقباً به درخواست دیوان اظهاریههای بعد از جلسـه اسـتماع را در دیـوان ثبـت
نمودند.
داور منصوب جمهوری اسالمی ایران در دیوان بعد از جلسه استماع ،مستعفی و عضو جدیـدی بـهعنـوان داور
منصوب گردید و دیوان داوری طبق ماده  34قواعد خود تصمیم گرفت جلسه استماع قبلی را تکرار نکنـد .مضـافاً
داور منصوب ایاالت متحده که بعد از جلسه استماع این پرونده استعفا داده بود ،طبق قواعد دیـوان در ایـن حکـم
شرکت نموده است.
 .2واقعیات و اظهارات

شرینگ در زمینه تولید و فروش محصوالت دارویی در ایاالت متحده فعالیت دارد و در سراسر جهـان بـه فـروش
محصوالت دارویی و دادن امتیاز تولید این محصوالت سرگرم و در بسیاری از کشورها صاحب شرکتهای دارویی
میباشد.
شرینگ در مورد وضعیت و سازمان کار خود مطالب زیر را عنوان نموده است:
شرینگ یک شرکت امریکایی است که شرکت تابعه ،کامالً متعلق به شرینگ پـالو کورپوریشـن («شـرینگ
پالو») میباشد .شرینگ صاحب کلیه سهام سرمایهای شریکو لیمیتد («شریکو») ،یک شرکت سوئیسی بـوده کـه
بهنوبهخود صاحب کلیه سهام سرمایه اسکس شمی آ.گ«( .اسکس») ،شرکت سوئیسی دیگر میباشد .شریکو نیـز
صاحب  8338سهم از  2222سهم سرمایه شرکت سهامی شرینگ (ایران) («شرینگ ایـران») کـه یـک شـرکت
ایرانی است ،بوده و چهار سهم باقیمانده ،متعلق و به نام اسکس و مقامات اجرایی ارشد شرکتهای شرینگ است.
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شرینگ کورپوریشن (پورتوریکو) («شرینگ پورتوریکو») یک شرکت امریکایی و تابعه ،کامالً متعلق بـه شـرینگ
پالو بوده و سهام سرمایهای شرینگ پالو بهطور گسترده در دست افراد بوده و بهطور عـام داد و سـتد مـیشـود.
خواهان اظهار می دارد که شرینگ ایران را به منظور اشتغا به تجـارت محصـوالت دارویـی شـرینگ در ایـران
تأسیس نمود .شرکت فیروز («فیروز») که یک شرکت ایرانی است به موجب یک قرارداد توزیع ،محصـوالت را از
شرینگ ایران بهطور نسیه خریداری میکرد .بنا به اظهار خواهان ،شرینگ ایران ،محصوالت دارویی و مواد خـام
را از شرکتهای دیگر وابسته به شرینگ خریداری و بهای آنها را به دالر امریکا یـا فرانـک سـوئیس پرداخـت
مینمود .شرینگ ایران به موجب قرارداد واگذاری عالمت تجاری سا  3382منظماً به شرینگ حقاالمتیاز را به
دالر امریکا و به سهامداران خود ،سود سهام را به ارز پرداخت مینمود.
خواهان اظهار میدارد که شریکو در سا  3328وام پنج سالهای به مبل  3/3میلیـون دالر امریکـا در اختیـار
شرینگ ایران قرار داد .به موجب قرارداد وام ،قرار بود شرینگ ایران تا ماه مارس  3323که تاریخ سررسید استرداد
وام بوده ،هر شش ماه بهره متعلقـه را بپـردازد .طبـق اظهـار خواهـان ،شـرینگ ایـران تـا مـارس  3323منظمـاً
پرداختهای بابت بهره را به دالر امریکا به عمل میآورد.
خواهان اظهار میکند که بانک مرکزی ایران در نوامبر  3323از صدور اجازه پرداخت برخی براتهای شرینگ
که باید به شرینگ پالو و اسکس به دالر پرداخت میشد امتناع کرد.
خواهان اظهار میدارد که در  3323بعد از انقالب ایران در ادارات و کارخانههـای ایـران ،شـوراهای کارکنـان
تأسیس شد و چنین شورایی نیز در اکتبر  3323در شرینگ ایـران تشـکیل شـد .طبـق اظهـار خواهـان ،شـورای
کارکنان از وانویه  3322کنتر مالی شرینگ ایران را به دست گرفت و مانع پرداخت بدهیهای آن به شرکتهای
تابعه شرینگ گردید.
بنا بر اظهار خواهان ،شرینگ ایران در نتیجه اقداماتی که حسب ادعا بانک مرکزی و شورای کارکنان به عمل
آورند ،مبال مشروحه زیر را که هنوز هم تأدیه نشده نپرداخته است:
(الف)  8،120،383/23دالر امریکا و  2،220،284/33فرانـک سـوئیس یـا جمعـاً مبلـ  32،233،132/11دالر
امریکا به اسکس بابت خرید محصوالت دارویی،
(ب) مبل  4،020،322/03دالر امریکا به شـرینگ و پـالو اینترنشـنا دیـویژن آن بابـت خریـد محصـوالت
دارویی،
( ) مبل  330،108/02دالر امریکا و  3،303،024/32فرانـک سـوئیس یـا جمعـاً مبلـ  3،002،238/83دالر
امریکا به شرینگ پورتوریکو بابت خرید محصوالت دارویی،
(د) مبل  012،032/38دالر امریکا به شرینگ بابت حق االمتیاز،
(هـ) مبل  83،222دالر به اسکس بابت سود سهام ،و
(و) مبل  3،204،102/21به شریکو بابت اصل و بهره وام فوقالذکر.
خواهان به موجب ادعای او خود وصو این دیون را که جمعاً  33،280،204/20دالر امریکا میباشد ،مطالبه
میکند.
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خواهان در ادعای دوم خود اظهار میدارد که دولت ایران توسر و از طریق شورای کارکنان ،مبل  22میلیـون
ریا پو شرینگ ایران را مصادره نموده که ارزش آن در زمان مصادره معاد  3،310،304/12دالر امریکـا بـود.
خواهان خواستار خسارتی به مبل مذکور است.
خواهان در ادعای سوم خود اظهار میدارد که بنیاد مستضعفان کنتر فیروز ،توزیعکننده محصوالت شـرینگ
ایران را به دست گرفت و فیروز مبل  0،182،222دالر دیون خود را بابت داروهای دریافتی تأدیه نکـرد .خواهـان
اظهار میدارد که بنیاد مستضعفان یک واحد تحت کنتر دولت ایران میباشد کـه از طـرف دولـت عمـل نمـوده
است .خواهان همچنین بهره اصل مبال مورد ادعا را مطالبه میکند.
خوانده به دالیل مختلف به صالحیت دیوان داوری ایراد دارد و ادعا میکند که ادعاهای شرینگ ایـران قابـل
رسیدگی نیست؛ زیرا شرینگ ایران یک شرکت ایرانی است و طبق قوانین ایران ،رسیدگی بـه آن ادعاهـا بایـد در
ایران به عمل آید .خوانده مضافاً اظهار میکند که دیوان فاقد صـالحیت رسـیدگی بـه ادعـای احتمـالی شـرینگ
پورتوریکو بوده؛ زیرا آن شرکت تابعیت امریکایی ندارد.
خوانده در مورد ادعای او  ،مسئولیت خود را انکار و استدال میکند که بانک مرکزی فقر از انتقا قسـمتی
از دیون خودداری نموده و آن اقدامی قانونی بود .خوانده همچنین استدال میکند که شـورای کارکنـان شـرینگ
ایران مانع اداره یا مدیریت آن شرکت نگردیده و در هر صورت ،مسئو اقدامات شورای کارکنان نمیباشد.
در مورد ادعای دوم ،خوانده به این دلیل که مسئو اقدامات شورای کارکنان نمیباشد از خود سلب مسـئولیت
میکند.
در مورد ادعای سوم ،خوانده اظهار میدارد که دیوان صالحیت رسیدگی به آن را ندارد؛ زیرا:
(الف) طبق اظهار خوانده اختالفات بین شرینگ ایران و فیروز طبق قـرارداد توزیـع منعقـده بـین دو شـرکت
مشمو صالحیت انحصاری دادگاههای ایران میشود ،و
(ب) ادعا در تاریخ  33وانویه  03( 3323دیماه  )3103که بند  3مـاده  0بیانیـه حـل و فصـل دعـاوی مقـرر
می دارد ،پابرجا نبوده است .خوانده مسئولیت را انکار و استدال میکند که مسئو اعما بنیاد مستضعفان نبوده و
در حا حاضر هیچگونه بدهی تأدیه نشده باقی نیست.
هر دو طرف ،هزینههای داوری خود را مطالبه میکنند.
 .1صالحیت

مدارک تسلیمی نشان می دهد که خواهان ،شرینگ ،در کلیه اوقات مربوطه یک شـرکت امریکـایی تـابع و کـامالً
متعلق به شرکت امریکایی دیگر ،شرینگ پالو ،بوده است .به موجب یک بررسی انجام شـده  33/3درصـد سـهام
سرمایه موجود شرینگ متعلق به اتباع غیرامریکایی بوده و حداقل  33درصد سهام عادی موجود شرینگ پـالو در
دست سهامدارانی است که نشانیهای خود را در ایاالت متحده اعالم کردهاند .در وکالتنامههای تفویض حـق ریی
شرینگ پالو ،قرینهای وجود ندارد که شخ بیش از  0درصد سهام در دست مبادله آن را در دست داشته باشـد.
مدارک موجود گواه بر این است که شرینگ کورپوریشن در کلیه اوقات مربوطه صاحب کلیه سـهام شـرکتهـای
سوئیسی شریکو و اسکس و شریکو ،صاحب کلیه سهام شرینگ ایران بوده است.
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دیوان از مراتب پیشگفته نتیجه می گیرد تا حدودی که موضوع مربوط بـه تابعیـت خواهـان اسـت صـالحیت
رسیدگی به ادعاهای خواهان را دارد و ادعاهای ناشی از معامالت با شرینگ یا با شرکتهـای خـارجی تابعـه آن،
شریکو و اسکس ،به موجب بند  0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،ادعاهای اتباع امریکا و مشمو صالحیت
دیوان میباشد.
اولین ادعا از سه ادعای مذکور ،قسمتی مبتنی بر ادعای شرینگ پورتوریکو است که یـک شـرکت امریکـایی
کامالً متعلق به شرینگ پالو میباشد .یک سؤا در مورد صالحیت وجود دارد (اثر انتقا ادعایی) و آن اینکه آیـا
به موجب بیانیه حل و فصل دعاوی ،خواهان حق اقامه این قسمت از ادعا را دارد یا خیر؟ با توجه به نظرات زیر در
مورد ماهیت ادعای او  ،دیوان ضرورتی جهت پرداختن به این موضوع نمییابد.
ادعای سوم خواهان علیه ایران مبتنی بر ادعای شرکت ایرانی شرینگ ایران اسـت کـه بـهطـور غیرمسـتقیم
متعلق به خواهان می باشد و ادعا بابت وجوهی است که فیروز و شرکت ایرانی دیگر که حسب ادعا از طریق بنیـاد
مستضعفان تحت کنتر دولت ایران میباشد بدهکار است .خوانده از جمله اظهار مـیدارد کـه دیـوان صـالحیت
رسیدگی به ادعای سوم را ندارد؛ زیرا بیانیههای الجزیره به دیوان صالحیت رسیدگی به دعاوی شرکتهای ایرانی
علیه دولت خود را تفویض نکرده و تفسیر صحیح بند  0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی الزاماً به ایـن نتیجـه
میانجامد که چنین ادعاهایی از ادعاهای غیرمستقیمی که یک تبعه امریکا میتواند به موجب مفاد بند مـذکور در
دیوان داوری مطرح کند مستثنا میباشد.
دیوان داوری با توجه به نظرات خود در قسمت  8حکم ،پرداختن به موضـوع صـالحیت در پرونـده حاضـر را
غیرضروری میداند.
خوانده همچنین به «قید انتخاب مرجع رسیدگی» ادعایی موضوع ماده  32قرارداد توزیع منعقده بین شـرینگ
ایران و فیروز استناد میکند که ظاهراً این ادعا را از شمو صالحیت دیوان مستثنا میدارد؛ ولی شرط مورد اشاره،
قید قانون حاکم است ،نه قید انتخاب مرجع رسیدگی که بتواند طبق اظهار خوانده صالحیت دیوان را سلب کند.
در قسمت  8حکم به موضوع دیگری که در مورد صالحیت باقی است ،یعنی اینکه آیا ادعای سوم در تـاریخ
 33وانویه  03( 3323دیماه  )3103پابرجا بوده یا خیر میپردازیم.
 .4ادعای اول

خواهان مبالغی را مطالبه میکند که شرینگ ایران حسب ادعا به خواهان و برخی از شـرکتهـای تابعـه خواهـان
بابت محصوالت دارویی خریداری شده ،حقاالمتیاز ،سود سهام و بهره و اصل وام بانکی بدهکار است .کـل مبلـ
ادعا  33،280،204/20دالر امریکا میباشد.
خواهان اظهار میدارد که خوانده اینک حداقل مسئو پارهای از دیون بین شرکتی است که حسب ادعا بانـک
مرکزی برخالف قانون از انتقا وجوه این دیون توسر شرینگ ایران امتناع کرده است.
خواهان مضافاً اظهار میکند که خوانده به دلیل آنکه اقدامات شورای کارکنـان مـانع پرداخـت دیـون شـده،
مسئو قسمت باقیمانده دیون میباشد.
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خوانده مسئولیت خود را در هر دو مورد انکار میکند؛ ولـی بحثـی نـدارد کـه شـرینگ ایـران بـه شـرینگ و
شرکتهای تابعه آن تقریباً به میزانی که ادعا شده بدهکار است.
الف) مسأله ممانعت بانک مرکزی از پرداخت دیون

اسناد و مدارک نشان میدهد که بانک مرکزی در تاریخ  3نوامبر  32( 3323آبـانمـاه  )3102بـه بانـک تجـارت
خــارجی دســتور داد بــرات  122،203/23دالری (شــماره  )04410شــرینگ پــالو اینترنشــنا دیــویژن و بــرات
 322،031/18دالری (شماره  )04283اسکس را که هر دو بابت مقادیر تحویل شده آنتی بیوتیک به شرینگ ایران
کشیده شده بود ،پرداخت ننماید؛ ظاهراً به این دلیل که حمل آنها بیش از دو سا قبل صورت گرفته و بنـابراین،
امکان این که قبل از به اجرا درآمدن برخی از مقـررات ارزی بانـک مرکـزی در  3322و  3323پرداخـتهـای آن
صورت گرفته باشد ،وجود داشته است.
خواهان استدال میکند بانک مرکزی با ندادن اجازه پرداخت براتها ،برخالف قوانین ایران ،عهدنامه مودت،
روابر اقتصادی و حقوق کنسـولی  30اوت  32( 3300مـردادمـاه  )3114بـین ایـاالت متحـده امریکـا و ایـران و
موافقتنامه صندوق بینالمللی پو و اصو کلی حقوق بینالملل عمل کرده است.
خوانده اظهار میکند که عدم تصویب پرداخت براتهای شـماره  04283و  04410در تـاریخ  3نـوامبر 3323
( 32آبانماه  )3102توسر بانک مرکزی صرفاً به منظور حصو اطمینان از این امر بوده که وجوه این براتها قبل
از اعما محدودیتهای ارزی به خار منتقل نشده باشد .خوانده اضافه مینماید چنانچه خواهان وجوه آن براتها
را دریافت نکرده ،میتواند اجازه انتقا آنها را با ارائه گواهی وزارت دارایی در مورد محل اقامت شرکت فروشنده،
مبنی بر عدم پرداخت براتها کسب نماید.
خوانده همچنین ادعا میکند و در تأیید این ادعا مدارکی ارائه میدهد ،دا بر آنکه بعد از انقالب ایران ،بانک
مرکزی در چندین مورد از جمله در اوت و سپتامبر  3323و ووییه  3322اجازه انتقا پرداختهای شرینگ ایران را
صادر نموده است.
دیوان مدرکی در دست ندارد که نشان دهد در نوامبر ( 3323آبانماه  )3102در قوانین ایـران مقرراتـی وجـود
داشت که به بانک مرکزی اجازه دهد از پرداخت بابت اجناس وارداتی به ارز به این دلیل کـه تحویـل بـیش از دو
سا قبل صورت گرفته ،امتناع کند.
پرداختهای مربوط به تحویلهایی که با تاریخهای مشابه طبق اظهار بانک مرکزی در چندین مورد در نیمـه
آخر سا  3323صورت گرفته بود ،این نتیجهگیری را تأیید میکند .با توجه به این امر ،دیوان باید نتیجه بگیرد که
()1
امتناع بانک مرکزی از دادن اجازه پرداخت دو برات مطابق با قوانین جاری کشـور ایـران نبـود .خوانـده مسـلماً
مسئو اعما بانک مرکزی در این مورد می باشد .در نتیجه ،دیوان معتقد است که خواهان اینـک اسـتحقاق دارد
مبل دو برات مورد اختالف ،یعنی  422،400/12دالر امریکا را دریافت نماید .خواهان همچنین استحقاق دریافـت
 .1مدرکی وجود ندارد که بانک مرکزی در مقاطع مربوطه زمانی ،امتناع از پرداخت را مبتنی بر مقررات ارزی موجود در آن تاریخ دانسـته
باشد .بنابراین ،در این مقوله ،نیازی به بررسی اثر آن مقررات نیست.
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بهره این مبل را به نرخ عادالنه  32درصد از او دسامبر  32( 3323آذرماه  )3102دارد.
خواهان ادعا میکند عالوه بر دو براتی که اکنون مورد بررسی قرار گرفته بانک مرکزی چنـدین بـرات دیگـر
شرینگ پالو دیویژن را حداقل به مبل  3،330،802/22دالر امریکا که تماماً حسب ادعا مربوط به خرید مواد خـام
از اسکس و شرینگ پالودیویژن بوده ،رد نموده است .خوانده دریافت چنین درخواستی را توسـر بانـک مرکـزی،
مبنی بر صدور اجازه پرداخت مبل براتها انکار میکند .خواهان برای تأیید اظهارات خود در مورد این براتها بـه
شهادتنامه آقای براونینگ ذیحساب وقت شرینگ ایـران و دو یادداشـت داخلـی شـرکت مـورخ  32و  34دسـامبر
 33( 3323و  01آذر ماه  )3102به امضای آقای براونینگ و یک نمودار پرداختهای بین شرکتی که توسر آقـای
براونینگ ترسیم شده استناد میکند.
معهذا نه درخواستهای اجازه و نه هیچیک از مکاتبات بانک یا اسناد مشابهی که نمایانگر تصمیمات ادعـایی
متخذه توسر بانک مرکزی در مورد براتهای دیگر باشد ،ارائه نشده است .از این رو ،دیوان مـدارکی کـه جهـت
درخواست صدور اجازه انتقا پرداختها به بانک تسلیم گردیده ،ولی بانک به آنها ترتیب اثر نداده یا آنهـا را رد
کرده ،روشن نمیداند چه رسد به آنکه دلیل رد آن درخواستها را بداند .بنابراین ،باید نتیجه گرفت که دلیل کافی
وجود ندارد که دولت ایران را مسئو فعل یا ترک فعل بانک مرکزی در مورد دیون بینشـرکتی کـه هـم اکنـون
مورد بحث واقع شد دانست.
خواهان ادعا نمیکند که بانک مرکزی از پرداخت هیچ قسمت دیگری از دیون بینشرکتی کـه موضـوع ایـن
ادعا میباشد امتناع کرده است .در واقع ،به نظر میرسد که چنین پرداختهـایی درخواسـت نشـده بـود .بنـابراین،
دیوان معتقد است که خوانده را نمیتوان مسئو فعلی بانک مرکزی در مورد قسمت باقیمانده اقالم قابـل وصـو
که در ادعای او مطالبه شده ،دانست.
ب) شورای کارکنان

شواهد نشان میدهد که مذاکرات مورخ  02وانویه  12( 3322دیماه  )3102شرینگ ایران و شورای کارکنـان آن
شرکت ،منتج به موافقتنامه ای شد که طی آن از جمله شرط شده بود که مانده نقدی حسـاب شـرینگ ایـران در
تاریخ  13دسامبر  32( 3323دیماه  )3102بـرای خریـد مـواد شـیمیایی و محصـوالت آمـاده و تکمیـل شـده از
شرکتهای وابسته به شرینگ ایران مصرف شود و پرداختهایی که باید به شرکتهای وابسـته بابـت موجـودی
جنسی در تاریخ  13دسامبر  32( 3323دیماه  )3102به عمل آید ،مانند بقیه اقالم ،موکو به تکمیل خرید مـواد
شیمیایی و محصوالت آماده باشد.
موافقتنامه  02وانویه  3322همچنین شرط میکرد« :موافقت میشود که تا  13دسـامبر  32( 3322دیمـاه
 )3103همه پرداختهای شرکت شرینگ ایران به کمپانیهای وابسته مستلزم سه امضا باشد که دو تای آن توسر
هیأت مدیره شرینگ تعیین خواهد شد و یک امضا از یک گروه دو نفره خواهد بود کـه شـورای کارکنـان از بـین
اعضای خود انتخاب خواهد کرد».
میتوان نتیجه گرفت که موافقتنامه نفوذ کنتر کننده شورای کارکنـان را بـر پرداخـت دیـون بـینشـرکتی
موضوع ادعای او تضمین میکرد .خواهان همچنین این ادعای خود را بر ایـن تئـوری اسـتوار کـرده اسـت کـه
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موافقتنامه  02وانویه  32( 3322دی ماه  )3102فاقد اعتبار است ،زیرا مدیر عامل شـرینگ ایـران ،آقـای کـاپور،
موافقتنامه را از طرف شرکت تحت شرایر اجبار و اکراه امضا کرده بود.
طبق اظهار خواهان ،در عمل ،موافقتنامه ،خواهان را از حقوق قراردادی و مالکانه خود نسبت به پرداختهای
شرینگ ایران محروم کرده است .خواهان مضافاً اظهار میدارد که خوانده مسئو اعما شـورای کارکنـان اسـت؛
زیرا:
(الف) شورا واحدی تحت کنتر ایران است و از طرف دولت عمل کرده است ،و
(ب) در هر صورت ،خوانده در حمایت از خواهان در مقابل مداخله شورا که طبق عهدنامه مودت و اصو کلی
حقوق بینالملل متعهد به اعما چنین حمایتی بوده ،قصور ورزیده است.
دیوان داوری ابتدا به این موضوع میپردازد که آیا خواهان مسئو اعما شورای کارکنان میباشد یا خیـر .در
این مورد ،هر دو طرف استدالالت مشروحی ارائه دادهاند.
اصل  324قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در مورد تشکیل شوراهای کارگری در ایـران بـه شـرح زیـر
است:
«به منظور تأمین قسر اسالمی و همکاری در تهیه برنامـههـا و ایجـاد همـاهنگی در پیشـرفت امـور در
واحدهای تولید ،کشاورزی ،شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران و
در واحدهای آموزشی ،اداری ،خدماتی و مانند اینها شـوراهایی مرکـب از اعضـای ایـن واحـدها تشـکیل
میشود .چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون تعیین میکند».
هیأت وزیران ایران در اکتبر  3323مقررات مربـوط بـه تشـکیل شـوراهای کارکنـان مؤسسـات بخـشهـای
خصوصی و دولتی را تصویب نمود .در مقدمه این مقررات ،تشکیل این گونه شوراها «در صورت آمادگی مـدیریت
یا کارگران برای پیشبرد اهداف جمهوری اسالمی مفید» اعالم شده است .در مقدمه این مقررات آمده است:
«جمهوری اسالمی ایران ،شورای کارکنان هر مؤسسه و مدیریت آن را از یکدیگر جدا نمیداند و معتقد اسـت
که منافع کارکنان با منافع مؤسسه و منافع مؤسسه با منافع کشور و مردم در یک جهت است و اصو زیر را برای
تشکیل شوراها توصیه مینماید .این شوراها در چارچوب قوانین مملکت و مقررات مربوطه فعالیت میکنند.
به موجب ماده  3مقررات مذکور« :هدف از تشکیل شورها ایجاد تفاهم و همکاری بیشتـر بـین کارکنـان و
مدیریت در جهت پیشرفت رضایتبخش کارکنان و مؤسسه ،برای خدمت هرچه بیشتر به جامعه با رعایـت حقـوق
حقه کارکنان میباشد».
ماده  0حاوی شرایر متعددی از نظر دو هیأت اصلی شوراهای کارکنان ،یعنی مجمع عمومی (مشتمل بر کلیه
کارکنان شاغل هر مؤسسه :بند  3ماده  )0و شورای هماهنگی (که اعضای آن را مجمع عمومی انتخاب مـیکنـد:
بند  4ماده  )0میباشد.
()2
قوانین و مقررات مربوط به ایجاد شوراهای کارکنان مشخ نمیسازد که قرار بود شوراها وظایفی غیر از
 .2دیوان متذکر میشود که عالوه بر قانونی که قبالً ذکر شد در  12ووئن  3( 3322تیرماه  )3103قـانونی در مـورد شـوراهای کارکنـان
«واحدهای تولیدی ،صنعتی ،کشاورزی و خدماتی» به تصویب رسید .آییننامههای مربوطه در  13ووییه  3( 3322مردادماه  )3103وضـع
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حمایت از منافع کارگران در مقابل مدیریت شرکتها و مؤسسات و همکاری با مدیریت به عهده گیرنـد .ایـنکـه
تشکیل شوراها به ابتکار دولت صورت گرفت ،به این مفهوم نیسـت کـه قـرار بـود شـوراها بـهعنـوان بخشـی از
دستگاههای دولت عمل کنند.
مضافاً قطع نظر از آنچه که اینک گفته شد ،مدرکی در این پرونده وجود ندارد که شورای کارگران در واقـع از
طرف دولت ایران یا یکی از سازمانها یا واحدهای آن عمل کرده باشد و در انتخاب اعضای شورا هیچگونه اعما
نفوذی از طرف دولت شده یا دستور ،دستورالعمل یا توصیههایی به شورا صادر شده یا شورا به موجب دستور یـک
()3
مقام دولتی عمل کرده باشد .نظر به مراتب پیشگفته ،دیوان باید نتیجه بگیرد که دلیلی بـرای ایـنکـه شـورای
کارکنان شرینگ ایران از طرف خوانده عمل کرده باشد وجود ندارد.
ادعا نشده که خواهان یا شرینگ ایران از خوانده درخواست کرده باشند برای حفـظ منـافع و حقـوق شـرینگ
ایران در مقابل خساراتی که از اعما شورای کارکنان به آن وارد میشود ،به طریقی مداخلـه کنـد .دیـوان دلیلـی
نمییابد که خوانده را طبق یکی از قواعد حقوق بینالملل متعهد بداند که ریساً چنین تدابیر حمایتی معمو دارد.
نظر به نتیجهگیریهای فوق ،دیوان نمی تواند خوانده را مسئو عمل شورای کارکنان شرینگ ایران بداند.
دیوان بعد از اتخاذ این ریی ،بحث در مورد این مسأله که آیا موافقتنامه  02وانویه  3322کـه هیـأت مـدیره
شرینگ ایران هرگز آن را رد نکرده ،تحت شرایر اجبار و اکراه به امضای مدیر عامل شـرینگ رسـیده یـا خیـر را
ضروری نمیداند.
 .0ادعای دوم

ادعای دوم از مصادره ادعایی  22میلیون ریا دارایی شرینگ ایران ناشی میشود .دیوان داوری به موجـب بنـد 3
ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،صالحیت رسیدگی به این ادعا را دارد.
چون دیوان قبالً نظر داد که خوانده مسئو اعما شورای کارکنان نمیباشد ،بنابراین ،هر نوع مداخله شورای
کارکنان در داراییهای شرینگ ایران بهمثابه مصادره آن داراییها توسر خوانده نمیباشـد .بنـابراین ،ادعـای دوم
گردید .این قانون از جمله شرکت یک نماینده دولتی را در «هیأت نظارت بر امور شورا» مقرر میدارد .هـیچیـک از طـرفین در دفاعیـات
خود در پرونده حاضر به این قانون استناد نکردهاند.
 .3خواهان در این رابطه اهمیت خاصی برای نامه مورخ  2ووییه  38( 3323تیرماه  )3182شرینگ ایران به کمیته دعاوی نخستوزیری
قائل است که ضمن آن از جمله ترازنامه شرکت را تا تـاریخ  13دسـامبر  32( 3322دی مـاه  )3182ارسـا داشـته اسـت .نامـه حـاوی
اظهارنظرهای زیر در مورد معامله  22میلیون ریا میباشد« :به منظور اجرای خواستههـای مشـروع کارمنـدان شـرکت ،شـامل محـدود
نمودن مدیران خارجی در وارد کردن داروهای پایه که کمبود شدید آنها در سراسر کشور مشهود است و پرداخت احتمالی حق (خسـارت)
انفصا خدمت به کارمندان در وانویه ( 3322دی بهمن  ) 3103به پیشـنهاد شـورای کارکنـان و تصـویب مجمـع عمـومی کـارگران و
موافقت مدیران ایرانی با حق امضا مبل  22میلیون ریا وجوه نقدی شرکت از بانکها برداشت و در حسـاب بـانکی جداگانـهای بـه نـام
تعدادی از اعضای شورای مذکور تودیع شد .مبل مذکور تاکنون دست نخورده باقی است و در ترازنامه بـهعنـوان تعهـد مقـدم یـا مـرجح
شرینگ ایران به کارمندان خود منعکس است» .ولی این نامه فقر مقاصد اصلی شورای کارکنان را در اقدامات وانویه  3322بیان میکنـد
و نمیرساند که دولت به طریقی مسئو این اعما بود.
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باید مردود شناخته شود.

()4

.6ادعای سوم

بحثی نیست که شرینگ ایران به موجب موافقتنامه توزیع  3322به فیروز ،توزیعکننده خود ،محصوالت دارویـی
تحویل داده است و فیروز بعد از وصو اجناس سفتههایی صادر نموده و تا ماه مه  3323فیروز به شـرینگ ایـران
تقریباً معاد  3/0میلیون دالر به ریا به استناد سفتهها بابت محصوالت تحویلی بدهکار بوده است و نیـز بحثـی
نیست که در حوالی مه  3323بنیاد مستضعفان کنتر فیروز را در دست گرفت.
مدیرعامل شرینگ ایران در تاریخ  2ووییه  38( 3323تیرماه  )3102با نمایندگان فیروز و بنیاد مستضـعفان در
مورد روابر تجاری آینده بین شرینگ ایران و فیروز مذاکراتی به عمل آورند .یادداشتهای امضا شده این مذاکرات
نشان میدهد که شرینگ ایران موافقت نمود فیروز بهعنوان توزیعکننده محصوالت آن به کار خود ادامـه دهـد و
مهلت پرداخت دیون فیروز را تا  2ووییه  38( 3323تیرماه ( )3102که بهعنوان دیون معوقه ذکر شده بود) به ایـن
شرط که بنیاد مستضعفان و فیروز توافق کنند طبق یک برنامه حداکثر دو ساله این دیون را بپردازند ،تمدید نماید.
دیون معوقه شامل خریدهای سا های  3322/3322بود که سفتههای صادره قبلی مدرک آنها است .نامه بـدون
تاریخی که بنیاد مستضعفان متعاقباً به شرینگ ایران نوشته از این قرار است (نقل به مضمون):
«نظر به اینکه شرکت سهامی فیروز زیر نظر بنیاد مستضعفان قرار گرفته ،این بنیاد بدینوسیله تعهد میکنـد
دیون معوقه شرکت سهامی فیروز را طبق اسناد مسلمه و توافق طرفین در مورد پرداخـت بپـردازد .توضـیحاً ایـن
تعهد فقر به شرط ادامه قرارداد بین شرکت شرینگ و فیروز معتبر خواهد بود».
خواهان اظهار می کند فیروز تقریباً دیون معوقه را طبق جدو توافق شده در مورد پرداخت با شرینگ ایران تا
فوریه  3322پرداخت نموده؛ ولی بعد از آن تاریخ ،نه بنیاد و نه فیروز ،هیچیک «دیون معوقه» را پرداخت نکردنـد.
خواهان اینک مانده پرداخت نشده ،یعنی  0،182،222دالر را مطالبه میکند .خوانده بحثی ندارد کـه ایـن مبلـ را
بدهکار است.
خوانده از جمله اظهار میکند که تاریخ سررسید سفتهها گواه بر این است که سفتهها بعداً تا تاریخی بعد از 33
وانویه  3323تمدید شد و در نتیجه ،ادعا قبل از آن تاریخ پابرجا نبود که دیوان صالحیت رسیدگی بـه آن ادعـا را
داشته باشد.
خواهان قبو دارد که با تمدید مهلتهای مذکور موافقت کرده؛ زیرا فیروز طبق گـزارش واصـله وجـه کـافی
برای پرداخت سفتهها نداشت و «راهحل عملی دیگری وجود نداشت» ،اما معتقد است که ...بر مبنای نقض ادعایی
تعهدات پرداخت بنیاد مستضعفان ،هم به موجب موافقتنامه  2ووییه  38( 3323تیرماه  )3102و هـم بـه موجـب
نامه فوقالذکر بعدی به شرینگ ایران ،استحقاق دارد این مطالبات را وصو نماید.
 .4دیوان توجه میدهد که در اظهاریه مورخ  31مه  01( 3321اردیبهشتماه  )3180که ظاهراً بـه امضـای دو نفـر از صـاحبان امضـای
ایرانی شرینگ ایران است ،ذکر شده مبل  22میلیون ریا در  33آوریل  12( 3321فروردین مـاه  )3180از حسـاب شـورای کارکنـان در
بانک ملی به حساب شرکت در بانک ملت منتقل شده است و تعدادی مدارک مستند نیز دراین مورد پیوست شده است.
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شق دیگر استدال خواهان این است که بنیاد و فیروز هر دو با قصور خود در فوریه  3322در مـورد پرداخـت
دیون معوقه ،موافقتنامه  2ووییه  38( 3323تیر ماه  )3102را نقض کردهانـد .در نتیجـه ،بـه اسـتدال خواهـان،
ادعای شرینگ ایران به خاطر نقض قرارداد از طرف بنیاد و فیروز از آن تاریخ «ادعایی پابرجـا» بـوده اسـت .ایـن
واقعیت که شرینگ ایران موافقت کرد «برخی سفتههای  3322فیروز را تا بعـد از  33وانویـه  3323تمدیـد کنـد،
()5
ادعای شرینگ علیه فیروز را بابت طلب موضوعه از بین نمیبرد یا به آن لطمهای نمیزند».
دیوان معتقد است که خواهان با موافقت با تمدید مذکور حق هر اقدامی علیـه فیـروز را بـرای وصـو طلـب
()6

مبتنی بر سفتهها تا قبل از تاریخهای سررسید تمدید شده از خود سلب کرده است.
این اصل حقوقی مورد قبو همگان است که وقتی سفتهای بابت تعهدی داده میشـود تـا بـه نحـو دیگـری
موافقت نشود ،تعهد حداقل تا تاریخ سررسید سفته به حا تعلیق در میآید و سـفته بـرای تضـمین اجـرای تعهـد
گرفته میشود .در مورد حاضر ،سفتهها مکرراً تا تاریخهایی بعد از  33وانویه  03( 3323دیماه  )3103تمدید شـده
و در واقع ،ادعا نشده که تا امروز نیز سررسید آنها فرا رسیده باشد .بدین ترتیب ،دیوان نتیجه میگیرد که ادعاهـا
در تاریخ بیانیه حل و فصل دعاوی پابرجا نبوده است.
بنا به مراتب پیشگفته ،دیوان معتقد است که چون ادعای حاضر طبق الزام بند  3ماده دو بیانیه حـل و فصـل
دعاوی در تاریخ  33وانویه  3323پابرجا نبوده است باید مردود شناخته شود.
مضافاً بنیاد مستضعفان تا حدودی که تضمین پرداخت تعهد را بعد از تاریخ تمدید سـفتههـا کـرده ،بـهعنـوان
ضامن مسئو شناخته نمی شود؛ زیرا متعهد اصلی مسئو شناخته نشده است .به دلیل مذکور دیوان نباید تصـمیم
بگیرد که آیا خوانده مسئو اعما بنیاد میباشد یا خیر.
 .2هزینههای داوری

نظر به شرایر پرونده ،دیوان داوری مقرر میدارد که هر طرف مسئو پرداخت هزینههای داوری خود میباشد.

 .5اصطالح «برای سفتههای  »3322که خواهان در این مضمون به کار میبرد قدری مبهم است؛ ولی از مـدارک تسـلیمی خواهـان از
جمله شهادتهای هامیلتون و کاپور باید قبو کرد که تمام سفتههای مربوط به قسمت باقیمانده بدهی که در فوریـه  3322پابرجـا و بـر
عهده بوده و تحت ادعای سوم این قسمت از دیون مطالبه شده تا تاریخهایی بعد از  33وانویه  03( 3323دی ماه  )3103تمدید شد.
 .6شعبه یک دیوان داوری در پرونده جی.آی .کیس کامپنی علیه جمهوری اسالمی ایران و دیگران (حکم شماره 002ـ044ـ )3در مـورد
مسأله مشابهی تصمیم گرفت و نظر داد که «یک قسر از مطالبات مورد ادعای کیس طبق صورتحساب  88200تا  02مارس 12( 3323
اسفند ماه  )3103با توافق کیس تمدید شده بود .چون تا بعد از  33وانویه  03( 3323دی ماه  )3103کیس نمیتوانست ادعای وصو آن
را بکند این قسمت از ادعا به مفهوم بند  3ماده  0بیانیه حل و فصل دعاوی در آن تـاریخ «پابرجـا» نبـود و بنـابراین ،دیـوان صـالحیت
رسیدگی به آن را ندارد».
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 .8حکم

بدینوسیله دیوان داوری به شرح زیر حکم صادر مینماید:
ـ ادعاهای دوم و سوم مردود شناخته میشود.
ـ خوانده ،جمهوری اسالمی ایران ،به موجب ادعای او متعهد است به خواهان ،شرینگ کورپوریشـن ،مبلـ
چهارصد و هشت هزار و چهارصد و پنجاه و دو دالر و سی و هـفت سنت امریکا ( 422،400/12دالر) بـه عـالوه
بهره ساده آن به میزان  32درصد در سا از تاریخ او دسامبر  32( 3323آذرماه  )3102تا تـاریخ صـدور دسـتور
پرداخت حکم به بانک امین توسر کارگزار امانی پرداخت نماید .پرداخت مذکور از محل حساب تضمینی که طبق
بند  2بیانیه مورخ  33وانویه  03( 3323دیماه  )3103دولت جمهوری دمکراتیک و مردمی الجزایر افتتاح شده بـه
عمل خواهد آمد.
هریک از طرفین مسئو پرداخت هزینههای داوری خود میباشد.
بدینوسیله حکم حاضر جهت اطالع به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میگردد.
الهه ،به تاریخ  31آوریل  3884برابر با  24فروردینماه 3161

پرونده شماره 18ـ شعبه سه
حکم شماره 322ـ18ـ1
خواهان :شرینگ کورپوریشن
خوانده :جمهوری اسالمی ایران
تاریخ3161/2/24 :
نظر مخالف ریچارد ام .ماسک

اینجانب با حکم پرونده حاضر مخالفم.
شرینگ کورپوریشن («خواهان») و شرکتهای وابسته (که مجتمعاً «شرینگ» نامیده میشوند) از تولیدکنندگان و
فروشندگان عمده محصوالت دارویی در سراسر جهان میباشند .خواهان و شرکت مادر آن ،شرکتهای امریکـایی
هستند و شرینگ از سا ها قبل با ایران معامله داشته است .قسمت اعظم معامالت شرینگ از طریق شرکت تابعه
آن ،یعنی شرینگ کورپوریشن (ایران) (اختصاراً «شرکت» یا «شرینگ ایران») که بهنوبهخود از یک عامل پخـش
ایرانی استفاده میکرد ،صورت می گرفت .شرینگ هر موقع که اجناس را به ایران حمل مینمود ،بهعنوان بخشـی
از تشریفات واردات ،اجازه پرداخت به ارز خارجی را کسب میکرد .روشن است که قصد خواهـان از داد و سـتد در
ایران (ریساً ویا از طریق شرکتهای وابسته) تولید درآمد و سود برای خود بود.
خواهان اثبات کرده است به دالیلی که ناشی از تقصیر وی نبوده ،مبال عمدهای ارز خارجی بابت محصـوالت
و خدماتی که در ایران ارائه داده ،دریافت نکرده است .این امر که شرینگ ایران میتوانـد برخـی از ایـن وجـوه را
دریافت کند دردی از خواهان عال نمیکند ،زیرا این وجوه را طبق قوانین و رویه جاری ایـران نمـیتـوان بـه ارز
خارجی تبدیل و به خار از ایران منتقل کرد .دیوان با وجود بیعدالتی مسلمی که این وضعیت ایجاد کـرده ،کلیـه
ادعاها را بجز قسمت کوچکی رد کرده است .من تعدادی موضوعات را که به عقیده اینجانب دیوان به حد کفایـت
مورد بحث قرار نداده یا در مورد آنها تصمیم صحیح نگرفته ،مورد بحث قرار میدهم.
ضابطه اثبات

به نظر اینجانب دیوان یا ادله و مدارک را بهطور نادرستی سنجیده یا برخواهان ضابطه اثباتی سخت و نابجا در این
پرونده اساساً تجارتی تحمیل کرده است .این امر بهویژه با توجه به قصور خوانده در ارائه ادلـه و مـدارک مربوطـه
صحت دارد (رجوع شود به :پرونده ویلیام ا  .پریرا اسوشییتس ،ایران علیه جمهوری اسالمی ایران ،حکـم شـماره
338ـ3ـ( 1نظر موافق ریچارد ام.ماسک) ( 33مارس  03/3324اسفند  .)3180جای تأسف است که دیوان ضـابطه
اثباتی را که بر طرفین تحمیل کرده هرگز مورد بحث قرار نداده است.
یک نمونه بارز اشتباه دیوان این نتیجهگیری است که چهار برات شرینگ که دیوان از آنها بهعنوان «چندین
برات دیگر» نام برده ،قبل از اینکه کنتر شرینگ ایران به دست شـورای کارکنـان بیفتـد جهـت صـدور مبـال
براتها به ارز خارجی ،به مقامات مسئو ارائه نشده است.
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دیوان اذعان دارد که اندکی قبل از ارائه ادعایی آن چهار برات برای انتقا ارز خارجی ،دو فقـره بـرات دیگـر
برای انتقا تسلیم گردیده بود که به طرز غیرقانونی رد شده بود« .مدرک» خوانده در مورد عدم تسلیم چهار براتی
که طبق اظهار خواهان تسلیم و رد شده ،ادعای صرف بانک مرکزی است ،مبنی بر ایـنکـه بـراتهـا را دریافـت
نکرده است .شواهد و مدارک عمده خالف این ادعا را نشان میدهد .بیش از مدت ده سا اینگونه براتها بهطور
منظم و عادی برای پرداخت تسلیم و با تصویب بانک مرکزی قبل از ورود محصوالت دارویی ،پرداخت مـیشـده
()1
است ،کمی بعد از آن که حسب ادعا چهار برات رد شد ،خواهان دو برات دیگر به بانک مرکزی تسلیم نمود؛ ولی
بانک بهطور غیرقانونی آن ها را رد کرد .دو یادداشت همزمان که توسر ذیحساب شـرکت در پرونـده ثبـت شـده،
حاکی از آن است که چهار برات برای پرداخت ارائه گردیده ،ولی رد شـده اسـت .پرونـدههـای شـرینگ ایـران و
گزارشهای حسابرسی نشان میدهد که آن چهار برات معتبر بوده و برای پرداخـت ارائـه گردیـده ،ولـی رد شـده
است .سوابق مذکور شرکت که طی جریان عادی کسب و کار شرکت نگاهداری شده دستخر ذیحسـاب شـرکت
بوده و مدت ها قبل از شروع این دعوا تهیه شده است .سوابق یاد شده حاکی از این است که چهـار بـرات مـذکور
قبل از شروع مداخله شورای کارکنان در کار شرکت ،تسلیم شده بود .کارمندان شرکت اشاره کردهاند که بـراتهـا
تسلیم گردیده ،ولی تصویب نشده است .هیچ توضیح قابل درکی وجود ندارد که چرا براتها نمیبایسـت در طـو
جریان کسب ارائه شده باشد ،یا اگر آنطور که ادعا شده ارائه نگردیده ،با آنها چه شده است.
مدارک و مطالبی که خواهان ارائه داده ،حداقل محمو بر آن است که براتها تسلیم شده .خواهـان توضـیح
داد که شورای کارکنان مانع از این شد که خواهان بتواند ادله و مدارک بیشتری از ایران بـه دسـت آورد .صـرف
اظهار اینکه براتها تسلیم نشده نمیتواند دلیل معارض کافی تلقی شود .در واقع ،بانکهای ایرانی مربوطـه بایـد
اسنادی در اختیار داشته باشند که براتهای تسلیم شده جهت انتقا ارز در مدت مورد بحث را نشان دهد؛ لکن از
ارائه آنها خودداری کردهاند .این اسناد احتماالً نشان میداد که براتهای مورد بحث تسلیم شده است یا خیر.
 .1به موجب مقررات ارزی ایران ،کلیه واردات اجناس مجاز میبایست با اجازه قبلی وزارت اقتصـاد و بانـک مرکـزی باشـد .در مقـررات
واردات ،دارو جزء واردات «مجاز» طبقهبندی شده بود .در مقررات ارزی نیز قید شده بود که (کلیـه) سـفارشهـای واردات بایـد از طریـق
بانک مجاز در برابر پروفرما در بانک مرکزی به ثبت رسد .شرینگ ایران با پرداخت حقالثبت مقرر این واردات را بـه ثبـت رسـانیده بـود.
دلیل آن شماره ثبت وارده در صورتحساب نمونه تسلیمی توسر بانک تجارت خارجی میباشد .خواهان اظهار میکنـد کـه مـدت سـیزده
سا  ،مقامات گمرک ،بدون ارائه شماره ثبت ،اجناس را ترخی نمیکردند .شماره ثبت بانکی عالوه بر اجازه ورود اجناس ،اجـازه انتقـا
ارز الزم برای پرداخت نیز محسوب میشد .طبق مقررات ارزی «تأیید اسناد حمل به وسـیله بانـک مجـاز بـه منزلـه تصـویب انتقـا ارز
است» .بدینترتیب ،انتقا بعد از صدور شماره ثبت ظاهراً نیاز به تصویب بانک مرکزی نداشت (رجوع شود به :مقررات ارزی ،اکو آو ایران
) (ECHO of Iranضمیمه شماره  .)3320( 322این مقررات ارزی واردات در کلیه زمانهای ذیربر در این اختالف به قـوت خـود بـاقی
بوده است (رجوع شود به :گزارش سالیانه صندوق بینالمللی پو درباره ترتیبات و محدودیتهای ارزی سا های 3323ـ.3324
Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions

در واقع ،دولت ایران برای تشویق واردات به تهیهکنندگان خـارجی
اطمینان داده بود وقتی شماره ثبت بانکی برای یک معامله وارداتی خاص تحصیل گردید ،مجوز الزم جهت انتقا ارز برای پرداخت
کسب شده است (رجوع شود به:
F. Mann, The Legal Aspect of Money 405, 496-499 (4th ed. 1982).

حکم شماره 422ـ 18ـ1
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چنانچه تحت شرایر حاضر ،با کاربرد هرگونه ضابطه معقـو اثبـات ،درصـدد کشـف واقـع بـرآییم ،بـه ایـن
نتیجهگیری می رسیم که چهار برات مورد بحث برای پرداخت به ارز خارجی تسلیم ،ولی رد شده بوده است.
به طور جمله معترضه ،الزم است سؤا شود که آیا دیوان میبایست به شرینگ ایـران تکلیـف مـیکـرد کـه
درخواست مجددی به مقامات بانکی ایران تسلیم نماید .سیاست ایران ظاهراً این بود که احتماالً به استثنای اجـازه
صدور اعتبار اسنادی به ارز خارجی برای پرداخت اجناسی که بعداً وارد میشود ،از انتقا ارز جلوگیری نماید .روشن
است که در تاریخ مورد بحث تصویب انتقا ارز برای اجناسی که قبالً وارد شده ،مفهومی نخواهد داشت.
صالحیت

این رویه دیوان که غالباً بدون تصمیم در مورد مسائل مربوط به صـالحیت در مـورد ماهیـت دعـوا اخـذ تصـمیم
مینماید برای من سؤا برانگیز است .معموالً تا دیوان صالحیت خود را در رسیدگی به پرونـدهای تعیـین ننمـوده،
نباید به ماهیت پرونده بپردازد .در این مورد دیوان براساس این فرض که خواهان در اصل دعـوا برنـده نمـیشـود
مایل نیست در مورد مسائل مربوط به صالحیت اخذ تصمیم نمایـد .بنـابراین ،مـن صـرفنظر از آنکـه دیـوان بـه
موضوعات صالحیت پرداخته یا خیر ،آنها را مورد بحث قرار میدهم.
ادعای شرینگ کورپوریشن (پورتوریکو)

یکی از ادعاها بر مبنای ادعای شرینگ کورپوریشن (پورتوریکو) استوار است که شرکتی اسـت امریکـایی و تمامـاً
متعلق به شرینگ پالو ،شرکت مادر خواهان .خواهان اظهار میدارد که شرینگ کورپوریشـن (پورتوریکـو) ادعـای
خود را قبل از ثبت ادعا در دیوان به خواهان واگذار کرده و در نتیجه ادعا به موجب الزام بیانیه حل و فصل دعاوی
()2
در مورد صالحیت دیوان مستمراً از تاریخ بروز تا تاریخ  33وانویه  03( 3323دیماه  )3103به یک تبعه ایاالت
متحده تعلق داشته است .سند واگذاری عنوان «وکالتنامه» دارد و خواهان به موجـب آن سـند از طـرف شـرینگ
کورپوریشن (پورتوریکو) اختیار دارد به نام خواهان جهت «مطالبه و دریافت» کلیه مطالبـات آن و تعقیـب دعـاوی
شرینگ کورپوریشن (پورتوریکو) اقدام نماید؛ اعم از آنکه این سند یک سند انتقا یا وکالتنامه باشد .واضح اسـت
که ادعای واگذار شده در زمان های ذیربر متعلق به یک تبعه ایاالت متحده بوده کـه حـق اقامـه دعـوا را داشـته
است .خواهان یا منتقلٌالیه ادعای شرینگ کورپوریشن (پورتوریکو) بوده ویا وکالتاً از طـرف شـرینگ کورپوریشـن
(پورتوریکو) اقامه دعوا کرده است که در هر دو وضعیت ،ادعا از آن یک تبعه ایاالت متحده و در صالحیت دیـوان
داوری ،است.
درصورتیکه دیوان در مورد این مسأله تردید داشت میبایست با درخواست خواهان جهت اصالح دادخواست و
افزودن شرینگ کورپوریشن (پورتوریکو) بهعنوان یکی از طرفها موافقت میکرد .چنین اصـالحیهای بـه حقـوق
خوانده لطمه نمیزد و طبق مفاد بیانیه حل و فصل دعاوی ،دایر بر اینکه ادعا باید تا  33وانویه  03( 3320دیماه
 .2بیانیه دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر درباره حل و فصل ادعاها توسر دولت ایاالت متحده امریکـا و دولـت جمهـوری
اسالمی ایران.
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 )3182ثبت شود نیز منع نشده است (آمریکن اینترنشنا گروپ ،اینکورپوریتد و دیگران علیه جمهـوری اسـالمی
ایران و دیگران ،حکم شماره 31ـ0ـ 33( 1دسامبر  02/3321آذر  )3180ماده  02قواعد دیوان).
بنیاد مستضعفان

در مورد ادعای خواهان علیه شرکت فیروز دایر بر اینکه شرکت بنیاد مستضعفان مصادره شـده ،خوانـده بـه ایـن
دلیل که طبق اظهار خودش بنیاد یک سازمان یا دستگاه یا واحد تحت کنتر دولت ایران نیست ،صالحیت دیوان
را به موجب الزام بند  3ماده دو و بند  0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی در مورد صالحیت رد کرده است.
()3
در «الیحه قانونی اساسنامه بنیاد مستضعفان» که در تاریخ  31ووییه  00( 3322تیـر  )3103بـه تصـویب
شورای انقالب رسیده ،مندر است که بنیاد به دستور امام خمینی و با تصویب شورای انقالب تأسیس شده است.
بنیاد در کنار سازمانهای دولتی دیگر ،عامل و مجری مصادره اموا شخصی است .بنیاد همچنین مسـئو اداره و
ضبر و ربر اموا مصادره شده میباشد .در صورت انحال بنیاد ،امـوا مصـادره شـده در اختیـار دولـت گـذارده
میشود .رئیس و مشاوران بنیاد را امام خمینی منصوب مینماید.
با توجه به این مراتب ،این اظهار که باید بین مقامات ،تمایزی از نظر سمت مذهبی و سمت دولتیشان قائـل
شد ،فاقد اعتبار است (رجوع شود به :مواد  3تا  0و  34و  38و  322قانون اساسی ایران).
بدین ترتیب ،بنیاد مستضعفان یک سازمان ،دستگاه یا واحـد تحـت کنتـر دولـت ایـران بـوده و در نتیجـه،
مشمو صالحیت دیوان داوری است.
شرینگ ایران

اظهار شده است که حتی اگر شرینگ ایران یکی از شرکتهای تابعـه شـرینگ هـم مـیبـود ،دیـوان صـالحیت
رسیدگی به ادعای مبتنی بر مبال ادعایی مطالبات شرینگ ایران را نمیداشت ،زیرا چنین ادعایی در واقع ،توسـر
یک شرکت ایرانی علیه دولت خود مطرح شده .معذلک ادعا بهطور غیرمستقیم ،ادعای یک تبعـه ایـاالت متحـده
است که طبق بیانیه حل و فصل دعاوی ،طرح آن مجاز شناخته شده است (بند  0ماده  2بیانیـه .رجـوع شـود بـه:
استارتها و زینگ کورپوریشن علیه دولت جمهوری اسالمی ایران ،قرار اعـدادی شـماره 10ــ04ــ 33(3دسـامبر
 02/3321آذرماه  )3180و نظر موافق هوارد ام .هولتزمن 02،دسـامبر  03/3321آذرمـاه  .)3180بنـابراین ،دیـوان
صالحیت رسیدگی به ادعا را دارد.
شورای کارکنان

مدارک موجود حاکی از آن است که شورای کارکنان یک سازمان ،دستگاه یـا واحـد تحـت کنتر دولت ایـران
 .3بنیاد در تاریخ  0مارس  34( 3323اسفند ماه  )3102تأسیس شد .مواد مذکور اساسنامه در  03ووئـن  2( 3323تیـر  )3102بـه جـای
متن قبلی اساسنامه تصویب گردید (رجوع شود به :ماده  13اساسنامه ،تجدید چاپ . ،وفایی ،قوانین تجارت خاورمیانه و ایـران ،مجلـد ،0
صفحات  0و .)3320 ،38
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می باشد .متأسفانه خوانده دالیل ناچیزی در مورد وضعیت سابق و کنونی شوراهای کارکنان ارائه داده است.
طبق اصل  324قانون اساسی ایران ،شوراهای کارکنان «به منظور تأمین قسر اسالمی و همکـاری در تهیـه
برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیـدی ،صـنعتی وکشـاورزی تشـکیل شـده اسـت»...
(ترجمه الگار  .)3322در ووئن  « 3322الیحه قـانونی تشـکیل شـوراهای اسـالمی کارکنـان واحـدهای تولیـدی،
()4
صنعتی ،کشاورزی و خدماتی به تصویب رسید (ترجمه انگلیسی به دیوان ارائه شـده) .مـاده  4آن قـانون مقـرر
میدارد که یکی از اهداف شوراهای کارکنان «تحکیم مبانی جمهوری اسالمی ایران» میباشـد .مـاده  32الیحـه
مذکور مقرر میکند که شوراهای کارکنان «به منظور ...افزایش احساس مسئولیتپذیری مردم در پاسداری و دفاع
از انقالب »...میباشد « .نحوه برگزاری و نظارت بر اجرای صحیح انتخابات و تشخی موارد استثنایی ایـن مـاده
برعهده وزارت کار و امور اجتماعی است» (همان مأخذ ،ماده  .)2هیأت(هـای) نظـارت بـر امـور شـوراها ،مرکـب
از«....یک نفر نماینده دولت به انتخاب وزارت کار و امور اجتماعی» ،در هـر منطقـه تشـکیل مـیشـود کـه (ایـن
نماینده) «ریاست هیأت نظارت بر امور شوراها را بر عهده دارد( »..همـان مأخـذ ،مـواد  32و  .)30محـل تشـکیل
هیأت مزبور را اداره کار منطقه تعیین مینماید .ماده  31مقرر میدارد که «جهت تشکیل هیأتهای نظارت بر امور
شوراها و تنظیم برنامه ها و رسیدگی به امور آنان و همچنین ایجاد هماهنگی الزم ،دفتری به نام «دفتر هماهنگی
هیأتهای نظارت بر امور شوراها» در وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل مـیگـردد .مـاده  38مقـرر مـیدارد کـه
«وزارت کار و امور اجتماعی مسئو نظارت بر اجرای صحیح مفاد این قانون ...میباشد» .متعاقباً قوانین دیگری در
مورد تشکیل و اداره شوراهای کارکنان به تصویب رسید.
شوراهای کارکنان صرفاً سازمان های کارگری خصوصی که تابع مقررات دولـت باشـند نبـوده و صـرفاً بـرای
تأمین روابر هماهنگ کارمند و کارفرما ایجاد نشدهاند ،بلکه به نظر میرسد شوراهایی هستند که دولت آنها را به
وجود آورده و تابع مقررات و زیر نظر دولت میباشند .برخالف مقررات عمومی مربوط به تنظیم روابر کار و امـور
اتحادیههای کارگری مستقل که صرفاً جهت حمایت از حقوق و منافع کارگران ایجاد شده قوانین ایران اساسـاً
تشکیل شوراهای کارکنان را الزامی ساخته و نحوه عمل داخلی آنها را تعیین و تصریح میکند که هدفی بیش از
()5
حفظ منافع کارکنان دارند .در واقع ،وکیل ایران در جلسه استماع ،شوراهای کارکنان را به سازمانهای کارگری
مختلفی از جمله «شوراهای روسیه شوروی» تشبیه کرد .به عالوه ،نماینـده شـورای کارکنـان شـرینگ ایـران در
یادداشتی که به مدیریت شرینگ ایران نوشته در اشاره به کار و کسب شرکت اشعار داشته است که وی (نماینـده
مذکور)« در مقابل دولت انقالبی و ملت ایران مسئو است» .دیوان از بحث کامل در مورد قوانین و ادله و مدارک
ذیربر درباره شورای کارکنان خودداری میورزد .با توجه بـه اینکه خوانده مدرک مهمی در مـورد ایــن موضـوع
ارائه نـداده ،لـذا دیوان می بایست چنین نتیجه بگیرد که شوراهای کارکنان ،واحدی تحت کنتر دولت ایران و در
نتیجه ،مشمو صالحیت دیوان است.
 .4دستورالعملهای دیگری قبالً در مورد تشکیل شوراهای کارکنان صادر شده است.
 .5در مورد حاضر ،شورای کارکنان اقدامات خود را علیه شرکت خود کـه وی و «شـرکای خـارجی»اش را مـتهم بـه داشـتن «اغـراض
خودخواهانه و امپریالیستی» و «قصد به جیب زدن سودهای بیشتر و غارت ملت ایران» نموده ،توجیه کرده است (نقل به مضمون م).
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محدودیتهای ارزی

خواهان بخشی از ادعای خود را بر بیاعتبار بودن ادعایی مقررات کنتر ارزی ایران ،هم از نظر ظـاهر مقـررات و
هم نحوه اعما آن ،استوار کرده است .دیوان با این اظهار که عدم وصو پو توسر خواهان بـه ارز خـارجی بـر
مبنای مقررات ارزی ایران نمی باشد ،از پرداخت به این موضوع طفره رفته است .نمیتوان گفت کـه وجـود چنـین
مقرراتی در این امر که خواهان نتوانسته است وجوه خود را وصو نماید نقشی نداشته است .به احتمـا زیـاد ،آن
مقررات در اقدامات شورای کارکنان تأثیر داشته است .بهعالوه ،همان طور که در فوق بحث شد ،من معتقدم چنـد
براتی که باید به ارز خارجی پرداخت می شد ،تسلیم گردیده ،ولی مقامات بانکی ایران آنها را رد کردهاند .همچنین
هر دو طرف مسأله اعتبار محدودیتهای ارزی ایران را مطرح کردند .بنابراین ،حتی با وجودیکه دیـوان در مـورد
مقررات ارزی ایران رییی صادر نکرده ،اینجانب آن مقررات و کاربرد آنها را مورد بحث قرار میدهم.
حتی اگر محدودیتهای ارزی ایران معتبر میبود نمیبایست در مورد پرونده حاضر اعما میشد .همـانطـور
که در فوق اشاره شد ،اسناد مربوط به ورود اجناس مورد بحث به منزله تصویب انتقا ارز بود .همچنین پـذیرفتن
این نکته اهمیت دارد که دیوان با غیرقانونی ساختن امتناع بانک مرکزی از تصویب تبدیل ارز مربوط به دو بـرات
اذعان نموده است که حق ایران در وضع و اجرای محدودیتهای ارزی خود حداقل مشمو برخی محـدودیتهـا
است.
محدودیتهای ارزی میتواند مصادره تلقی شود که به موجب قوانین بـینالمللـی مشـمو پرداخـت غرامـت
است .این امر بستگی به عواملی از قبیل تبعیضآمیز بودن یا نبودن این محدودیتها ،موجه بودن یا نبودن آنهـا
بر مبنای دالیل واقعاً اقتصادی ویا سلب ویا عدم سلب حق تمتع و استفاده یک تبعه خارجی از پولش دارد (رجـوع
شود به:
M. Shuster, The Public International Law of Money 73 et seq. (1973); F. Mann,
The Legal Aspect of Money 472 et seq. (4th ed. 1982).

در پرونده حاضر به حد کفایت به این عوامل توجه نشده است.
اعم از آنکه محدودیتهای ارزی ایران به موجب حقوق بینالملل عرفـی مصـادرهای کـه مسـتلزم پرداخـت
غرامت باشد ،تلقی شود ،یا نه ،بهوضوح تخلف از عهدنامه مودت ،روابر اقتصادی و حقوق کنسـولی بـین ایـاالت
متحده امریکا و ایران که در تاریخ  30اوت  04( 3300مردادماه  )3104منعقد و از  38ووئن  08( 3302خردادمـاه
 )3108به اجرا درآمده
284 U.N.T.S. 93, 8 U.S.T. 899, T.I.A.S. No.3853,

(«عهدنامه مودت») همچنین تخلف از مواد موافقتنامه صندوق بینالمللی پو کـه در  00ووییـه 13( 3344
تیرماه  )3101امضا و در  02دسامبر  8( 3340دیماه  )3104به اجرا درآمده  2 U.N.T.S. 39,و اصـالحیه آن
(«موافقتنامه صندوق بینالمللی پو ») که هم ایران و هم ایاالت متحده ،هر دو از اعضای اصلی آن هستند ،بـه
شمار میرود .مفاد عهدنامه مودت کماکان برای ایران الزام آور میباشد( ...رجوع شود به :پرونده هیـأت سیاسـی و
کنسولی ایاالت متحده در تهران (ایاالت متحده علیه ایران)  ،3322دیوان بینالمللی دادگستری( 02،1 ،ریی مورخ
 04مه  1/3322خردادماه  ،)3103آی تی تی اینداستریز اینکورپوریتد ،علیه جمهوری اسالمی ایران ،حکـم شمـاره
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42ـ308ـ( 0نظر موافق جر اچ .آلـدریچ) ( 08مـه  0/3321خـردادمـاه  ،)3180آمـریکن اینترنشـنا گـروپ
اینکورپوریتد و دیگران علیه جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،حکـم شـماره 31ــ0ــ( 31نظـر موافـق ریچـارد
ام.ماسک 12 ،دسامبر  3/3321دیماه .)3180
مفاد عهدنامه مودت و موافقتنامه صندوق بینالمللی پو برای خواهان قابـل اسـتناد اسـت (رجـوع شـود بـه :آمـریکن
اینترنشنا گروپ اینکورپوریتد و دیگران علیه جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،نظر موافق ریچـارد ام .ماسـک 12،دسـامبر
 3/3321دیماه 3180؛ کاالماز و اسپایس اکسترکشن کامپنی علیه دولت موقت نظـامی سوسیالیسـتی حبشـه F.2d- No.
 182-1521 slip op. (6th Cir. March 9, 1984); 729امـریکن اینترنشـنا گـروپ اینکورپوریتـد علیـه جمهـوری
اسالمی ایران .493F. Supp. 522 (D.D.C. 1980
ماده  2عهدنامه مودت به شرح زیر مقرر میدارد:
 .3هیچ یک از طرفین معظمین متعاهدین در مورد پرداخت و ارسا و سایر انتقـاالت پـولی بـه قلمـرو طـرف
معظم متعاهد دیگر یا از قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر به قلمرو خود تضییقاتی قائل نخواهد شد مگـر الـف) تـا
حدی که برای تأمین ارز خارجی جهت پرداخت بهای کاالها وخدمات (سرویسهای) ضـروری بـرای بهداشـت و
رفاه مردم الزم باشد ،ب) در مورد یک عضو صندوق بینالمللی پو تضییقاتی کـه مصـرحاً بـه تصـویب صـندوق
رسیده باشد.
 .0اگر هریک از طرفین معظمین متعاهدین تضییقات ارزی به کار برد با سرع اوقات قرار معقو برای استرداد
و انتقا ارز خارجی به پو رایج طرف معظم متعاهد دیگر در موارد ذیل خواهد داد :الف) غرامت مـذکور در بنـد 0
ماده  4عهدنامه حاضر،
(ب) درآمدها به صورت حقوق (ماهانه) بهره ،سود سهام ،حقالعمل ،حقاالمتیاز ،اجرت خدمات فنی یا غیر آن،
و
) مبال مخصوص استهالک دیون و استهالک سرمایههایی که مستقیماً به کار افتاده و انتقاالت سـرمایه بـا
توجه به حوایج خاص برای سایر معامالت .اگر برای ارز بیش از یک نرخ مجری باشد .نرخی که در مورد اینگونه
انتقاالت مجرا خواهد بود نرخی است که مصرحاً از طرف صندوق بینالمللی پو جهت اینگونه معامالت تصویب
شده باشد یا اگر چنین نرخی از طرف صندوق تصویب نشده باشد ،نرخ خالصی مجرا خواهـد بـود کـه بـا در نظـر
گرفتن هرگونه مالیات یا عوارض اضافی برای انتقاالت ارزی معقو و عادالنه باشد.
 .1هریک از طرفین معظمین متعاهدین که تضییقات ارزی قائل میشود بهطور کلی این تضییقات را به نحوی
احراز خواهد نمود که از نظر رقابت در تجارت و حمل و نقل یا به کار انداختن سرمایه طرف معظم متعاهد دیگر با
مقایسه با تجارت یا حمل نقل یا به کار انداختن سرمایه هر کشور ثالثی ،تأثیر زیـانآوری نداشـته باشـد و در هـر
موقع به طرف معظم متعاهد دیگر برای مشاوره در باب اجرای این ماده فرصت کافی خواهد داد.
به نظر میرسد که با وجود چنین مفادی در عهدنامه ،دولتی که محدودیتهای ارزی اعالم میکند بار توجیـه
وجود آنها را نیز برعهده دارد (رجوع شود به:
Note, Foreign Exchange Controls: A Survey of the Legal Protection Available to
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the American Investor, 49 Notre Dame Law. 589, 607(1974).

در پرونده حاضر ،دلیل و مدرکی وجود ندارد کـه نشان دهد محدودیتها «جهت حصو اطمینان از وجـود ارز
خارجی برای پرداخت قیمت اجناس و خدمات اساسی جهت بهداشت و رفاه مـردم (ایـران) ضـروری بـوده اسـت.
همچنین مدرکی وجود ندارد که نشان دهد صندوق بینالمللی پو چنین محدودیتهایی را تصویب کـرده اسـت.
دیوان داوری دلیل و مدرکی در مورد شرایطی که بتواند مقررات ارزی ایران را توجیه کند در دست ندارد .در واقع،
گزارشهایی موجود است که در زمانهای ذیربر ذخایر ارزی ایران کافی بوده است (رجوع شود به:
130 U.S. Cong. Rec. S. 1679 S.1680, S.1683, n. 33 (daily ed. Feb. 27, 1984).

نظر به اینکه دیوان منحصراً بر مبنای ادله و مدارک موجود میتواند عمل نماید،
(D. Sandifer, Evidence Before International Tribunals 397-402 (Rev. ed. 1975).

این نتیجهگیری که محدودیتهای ارزی ایران مطابق با مفاد عهدنامه مودت است توجیهپذیر نمیباشد.
حتی اگر خوانده ضرورت چنین محدودیت ارزی را اثبات میکرد ،باز طبق عهدنامه مودت متعهـد بـود امکـان
برداشت عاجل و معقو وجه به دالر را فراهم کند .دیوان دالیلی در دست ندارد که در پرونده حاضر ،چنین امکانی
پیشبینی شده است .بدین ترتیب ،مقررات ارزی ایران تخلف از مفاد عهدنامه مودت میباشد.
بهعالوه ،محدودیت های ارزی یاد شده تخلف از مفاد موافقتنامه صندوق بینالمللی پو میباشـد .ایـران در
سا  ،3324کنتر های ارزی را که در آن زمان وجود داشت اساساً لغو کرد .بعد از آن ،برای اینکه مجدداً در مورد
معامالت جاری محدودیت ارزی برقرار نماید ،میبایست محدودیت مذکور را به موجب ماده  2موافقتنامه صندوق
بینالمللی پو به تصویب صندوق برساند (رجوع شود به:
& Evans, Current and Capital Transactions: How the Fund Defines Them, 3 Fin.
Dev. 30, 31 (1968); J. Horsefield, The International Monetary Fund 1945-1965
Volume I: Chronicle 248-50 (1969).

مدرکی وجود ندارد که چنین محدودیتی تصویب شده باشد (رجوع شود به:
)130 U.S. Cong. Rec. S. 1679, S. 1681 (daily ed. Feb. 29, 1984) (6

مختصر ،دولت ایران با تصویب مقررات ارزی مورد بحث ویا پیش بینی نکردن انتقا پو به ارز و عـدم ارائـه
هیچ گونه دلیل روشنی برای تصمیمات خود در مورد انتقا پو  ،مفـاد عهدنامـه مـودت و موافقـتنامـه صـندوق
بینالمللی پو را نقض کرده است.
مسئولیت دولت

خواهان اظهار می دارد که حتی اگر شورای کارکنان ،به معنای فنی کلمه یـک سـازمان ،دسـتگاه یـا واحـد تحـت
کنتر دولت ایران نباشد ،باز دولت ایران قانوناً به موجـب قـوانین بـینالمللـی مسـئو اعمـا شـورای کارکنـان
میباشد.
.6

معامالت پرونده حاضر بهوضوح از معامالت جاری بوده است (رجوع شود به ماده ( 33یک) موافقتنامه صندوق بینالمللی پو .
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به موجب حقوق بینالملل ،یک دولت وقتی در حفاظت از یـک خـارجی در مقابـل صـدمات ناشـی از اعمـا
جنایی یا اعمالی که عموماً جنایتکارانه شناخته شده یا برخالف نظم عمومی میباشد ،قصور ورزد و در صورتی کـه
دولت ،از جمله ،تدابیر معقو جهت پیشگیری یا کشف چنین اعمالی را به عمل نیـاورد ،یـا مسـئوالن را مجـازات
نکند ،مسئو میباشد (رجوع شود برای نمونه به:
Restatement (Second) of Foreign Relations Law of the United States § 183 (1965).

عالوه بر این ،یک دولت احتماالً موظف است در بعضی شرایر و موقعیکه از خصومت اساسی علیه خارجیان
آگاه است ،حمایت بیشتری از آنان به عمل آورد (رجوع شود به:
Yates, “State Responsibility for Nonwealth Injuries to Aliens in the Postwar Era”,
in International Law of State Responsibility for Injuries to Aliens 213, 232 (R.
)Lillich ed. 1983

در پرونده حاضر ،ادله و مدارک حاکی از آن است که شورای کارکنـان ،کنتـر شـرینگ ایـران را بـه دسـت
گرفت .شورا خواستار حق امضای بانکی شد ،این حق را به دست آورد و پو شرکت را ضبر کرد .شورای کارکنان
اعما خود را در مقابل «اهداف امپریالیستی» مشهود شرکت و «مدیران خارجی» آن ضروری توجیه کرد .تهدیـد
شورای کارکنان به ضبر وجوه شرکت در صورتی که بعضی اقدامات به عمل نیاید ،مصادره پو ها و سایر اقدامات
آن ،اعما مخالف نظم عمومی و قوانین ایران بوده است.
مضافاً خوانده از خصومتی که متوجه امریکاییان در ایران بود ،آگاهی داشـته اسـت (رجـوع شـود بـه :پرونـده
کارمندان سیاسی و کنسولی ایاالت متحده در تهران (امریکا علیه ایران)  3322دیوان بینالمللـی دادگسـتری 1 ،و
11ـ ،10ریی مورخ  04مه  1/3322خردادماه  .)3103در سا  ،3322بانک امریکـایی خواهـان از مقامـات بـانکی
ایران در مورد پرداخت براتها استفسار کرد .معموالً این گونه استفسارها توسر شرینگ ایران بـه عمـل مـیآمـد.
درخواستهای بانک خواهان ،منطقاً میبایست خوانده را از اعمالی که متوجه شرینگ بود ،مطلع کرده باشد.
باعث تأسف است که دیوان راجع به واقعیات و مسائل حقوقی مربوط به موضوع مسئولیت دولت که خواهـان
آنها را مطرح نموده ،بهطور مشروح بحث نکرده است.
نتیجهگیری

دیوان از دیدگاهی که به اظهارات ،واقعیات و قوانین بهطور نادرست و نارسا میپردازد بیشتر ادعاهای خواهـان را
رد کرده است .ریی دیوان که متجاوز از یک سا و نیم پس از جلسه استماع این پرونده صادر شد ،عمدتاً بایـد بـا
توجه به موضوعاتی که از آنها طفره رفته و نیز قصورش در بیان معیارهایی که به کار برده ،ارزیابی شود .بهدالیل
پیشگفته با این حکم مخالفم.
الهه ،به تاریخ  32آوریل  3884برابر با  28فروردین 3161

پرونده شماره 281ـ شعبه سه
حکم شماره 321ـ281ـ1
خواهانها :جنرال داینامیکس کورپوریشن ،جنرال داینامیکس اینترنشنال کورپوریشن
خواندگان :جمهوری اسالمی ایران ،دولت جمهوری اسالمی ایران
نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران
تاریخ3161/2/24 :
حکم
اول) جریان رسیدگی

خواهانها ،جنرا داینامیکس کورپوریشن («جنرا داینامیکس») و جنـرا داینـامیکس اینترنشـنا کورپوریشـن
(«جنرا داینامیکس اینترنشنا ») دادخواسـت خـود را در تـاریخ  30وانویـه  00( 3320دیمـاه  )3182بـه ثبـت
رساندند .جنرا داینامیکس مبالغی مطالبه کرده است که حسب ادعـا ،طبـق قـرارداد منعقـد در تـاریخ  32آوریـل
 03/3324فروردین ماه «( /3101قرارداد آرتمیز») و قرارداد منعقد در  34اکتبر  00/3328مهرماه «( 3100قـرارداد
تسهیالت اردنانس») واجب االدا بوده است .جنرا داینامیکس اینترنشنا استرداد هزینههای متحمله جهت وصو
طلبهای ادعایی جنرا داینامیکس را مطالبه کرده است.
در تاریخ  02آوریل  13( 3320فروردینماه  )3183خوانده ،نیروی دریایی جمهوری اسـالمی ایـران («نیـروی
دریایی») ،الیحه دفاعیه خود را به ثبت رساند .در  2نوامبر  32( 3320آبانماه  ،)3183نیروی دریـایی دادخواسـت
متقابلی ،ناشی از قرارداد مورخ  4فوریه  30( 3328بهمنماه  )3104ثبت و ضمن آن پرداخت خسـارات و اسـترداد
برخی تجهیزات را مطالبه کرد .خواندگان ،جمهـوری اسـالمی ایـران و دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران الیحـه
دفاعیهای ثبت نکردهاند.
جلسه استماع مقدماتی در  33نوامبر  02( 3320آبانماه  )3183برگزار گردید.
دیوان داوری طی دستور مورخ  02دسامبر  03( 3320آذرماه  )3183خود ،اعالم کرد که تحت شرایر و اوضاع
و احوا پرونده حاضر ،دالیل کافی جهت توجیه تأخیری که در ثبت دادخواست متقابل مورخ  2نـوامبر 32( 3320
آبانماه  )3183روی داده در دست نیست و تصمیم خود را دایر بر عدم پذیرش ادعای متقابل اعالم داشت.
خواهانها در تاریخ او مارس  32( 3321اسفندماه  )3183مدارک و مطالـب جدیـدی ارائـه نمودنـد .نیـروی
دریایی در  30مارس  04( 3321اسفندماه  )3183تکمله ای بر الیحه دفاعیه همراه با ادله و مـدارک تسـلیم کـرد.
تکمله مزبور شامل ادعای متقابلی بود که طی آن نیروی دریایی استرداد مبل پرداخت شده طبق قرارداد تسهیالت
اردنانس را مطالبه میکرد.
استماع پرونده در تاریخ  02آوریل  13( 3321فروردین ماه  )3180برگزار شد .نیروی دریایی به دستور دیـوان،
الیحه پس از استماعی را در  02ووییه  03( 3321تیرماه  )3180و خواهانها چنین الیحهای را در  00اوت 3321
( 1شهریورماه  )3180به ثبت رساندند .خواهانها در تـاریخ  30سـپتامبر  04( 3321شـهریورمـاه  )3180صـورتی
حاوی هزینهها ثبت نمودند.
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دوم) صالحیت رسیدگی به ادعاها

خواهانها مدارکی ارائه کردهاند شامل گواهینامههای مربوط به وضعیت و شهرت شـرکت ،مسـتخرجاتی از اسـناد
شرکت و سوگندنامه یکی از مقامات جنرا داینامیکس که مجموعاً حکایت از آن دارند کـه خواهـانهـا در طـو
اوقات مربوط ،شرکتهایی بوده و هستند که طبق قوانین ایاالت متحده تشکیل یافتهاند .مدارک همچنین حـاکی
است که کلیه سهام جنرا داینامیکس اینترنشنا کورپوریشن در طو اوقات ذیربر متعلق به جنرا داینـامیکس
بوده و بیش از  02درصد سهام شرکت اخیرالذکر ،در طو مدتهای مربوط متعلق به اشـخاص حقیقـی شـهروند
ایاالت متحده بوده و هست .براساس ادله و مدارک مزبور در نبود هرگونه مـدارک معـارض ،دیـوان داوری چنـین
نتیجه می گیرد که ادعاها همگی از آن اتباع ایاالت متحده در مفهوم بند  0ماده هفت بیانیه حل و فصـل دعـاوی
است.
نیروی دریایی به دلیل اینکه هر دو قرارداد ذیربر در ایران منعقد شده و خواندگان تابعیت ایران را دارند و دو
قرارداد مذکور شامل شرایر حل اختالفی است که مشمو قید استثنای مرجع رسیدگی بند  3ماده دو بیانیه حل و
فصل دعاوی میباشد ،بر صالحیت دیوان نسبت به ادعاهای جنرا داینامیکس ایراد گرفته است.
بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،دیوان داوری را از جمله به «منظور اتخاذ تصمیم دربـاره ادعاهـای...
ناشیه از دیون ،قراردادها » ...به استثنای« ...ادعاهای ناشی از قراردادهای تعهدآور فیمـابین کـه در آن قراردادهـا
مشخصاً رسیدگی به ادعاهای مربوطه در صالحیت انحصاری دادگاههای صالحه ایران ...باشـد» ،تأسـیس نمـوده
است.
ماده  30قرارداد آرتمیز در قسمت مربوط چنین مقرر میدارد:
کلیه اختالفات ناشیه در رابطه با قرارداد حاضر نهایتاً با رجوع به داوری حل و فصل خواهد شد .جریان داوری،
در لندن ،انگلستان و طبق قواعد اتاق بینالمللی بازرگانی برگزار خواهد شد.
ماده  32قرارداد تسهیالت اردنانس عمالً مشابه این شرط است.
این شرایر بهروشنی مقرر نمیدارند که اختالفات ناشی از احد قراردادها منحصـراً در صـالحیت دادگـاههـای
ایران است .علیهذا ادعای ناشی از قراردادهای مذکور ،به موجب قید استثنای مرجـع رسـیدگی بنـد  3مـاده دو ،از
صالحیت دیوان مستثنا نشده است (رجوع شود به :اسـتون اندوبستراورسـیز گـروپ اینکورپوریتـد و شـرکت ملـی
پتروشیمی و سایرین قرار اعدادی شماره 2ـ031ـ دیوان عمومی ،قسمت سوم).
بیانیه حل و فصل دعاوی شامل هیچ شرطی نیست که اقامه ادعا بر مبنای محل انعقاد یـا اجـرای قـرارداد را
منع کند .بیانیه ،طرح ادعا علیه واحدهای تحت کنتر دولت ایران را صریحاً مجاز شمرده است .بنـابراین ،مـابقی
ایرادات نیروی دریایی نسبت به صالحیت مردود می باشد (رجوع شود به :جور دبلیـو دراکـر و شـرکت معـامالت
خارجی و سایرین ،قرار اعدادی شماره 4ـ303ـ دیوان عمومی ،قسمت چهارم).
در این اختالفی نیست که مفهوم «ایران» در ذیل بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی شامل خواندگان
میشود .همچنین روشن است که ادعاهای خواهانها از قراردادها یا دیون ناشی شده است.
بنابراین ،دیوان داوری چنین نتیجه میگیرد که نسبت به ادعاها دارای صالحیت است.
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سوم) ادعاهای ناشی از قرارداد آرتمیز
 .3شرح ماوقع

در تاریخ  32آوریل  03( 3324فروردین ماه  )3101خواهان ،جنرا داینامیکس و دولـت ایـران ،از طریـق نیـروی
دریایی شاهنشاهی ،سلف خوانده نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران ،قرارداد آرتمیز را جهـت فـروش و نصـب
سیستم سالحهای موشکی روی نبرد ناو ایرانی آرتمیز منعقد ساختند .جنرا داینامیکس متعهد شد تجهیزات الزم
را تولید و تحویل و جهت نصب آن ،کمک فنی به نیروی دریایی ارائه نماید .کار نصب قـرار بـود توسـر پرسـنل
نیروی دریایی در کارخانه کشتی سازی آن در بندر بوشهر ،ایران ،انجام پذیرد .در قرارداد قیمت ثابتی برای خدمات
خواهان و نیز برنامه زمانی که طبق آن ،اقساط قیمت خرید میبایست پرداخت شود ،تعیین شده بود.
عبارت متن اصلی قرارداد طی پیوست دا ( )Dکه ضمیمه آن است و طبق مفاد خود« ،جزء قـرارداد تلقـی»
میشود ،اصالح گردید .ماده 3ـ 4قرارداد به شرح اصالح مندر در پیوست دا  ،به شرح زیر مقرر میدارد:
تحویل تجهیزات براساس (فوب) در بندر بارگیری ،لوسآنجلس ،کالیفرنیا ،با کشتیهای معین خارجی بـوده و
باید هنگام تحویل ،توسر فروشنده بستهبندی و عالمت «حمل برای تجارت خارجی» روی آن قید شود .مشـروط
بر آن که فروشنده به حساب خریدار حمل و نقل و بیمه تجهیزات را که برای خریـدار قابـل قبـو باشـد ،فـراهم
نموده و ترتیب حمل از لوسآنجلس ،کالیفرنیا به بندر عباس ،ایران را بدهد ،خریدار ،عالوه بر کل قیمت مذکور در
فوق هزینههایی را که فروشنده جهت ترتیب دادن حمل و نقل و بیمه عمالً متحمل شده باشد ،به مجرد دریافـت
صورتحساب فروشنده ،جبران خواهد کرد.
در  00سپتامبر  1( 3324مهرماه  )3101طرفین اصالحیه او قرارداد آرتمیز را منعقد ساختند .طبق بند » «1
این اصالحیه ،وظایف و مسئولیتهای خواهان در قسمت مربوط به شرح زیر توسعه پیدا کرد:
 .1به موجب این اصالحیه کارهای اضافی زیر مجاز شناخته میشود:
...
ـ فروشنده مواد خام جهت تغییرات در کشتی را تهیه خواهد کرد ،یعنی و سایل برقی ،سختافزار دریـایی و
ابزار صنعتی مورد نیاز که در بندر بوشهر موجود نباشد.
قرار شد حقالزحمه این کارها و کارهای دیگر موصوف در بند  ،1طبق بند  4اصالحیه مـذکور بـه شـرح زیـر
پرداخت شود:
 .4در نتیجه تغییرات و اصالحات مذکور در فـوق ،قیمـت قـرارداد بـه میـزان  3،223،121دالر افـزایش داده
می شود .قیمت مزبور شامل  222،222دالر بابت مواد خواسته شده در بند « » ماده  1باال است .فروشـنده بابـت
کل قیمت مواد که شامل هزینه مواد فروشنده ،جابهجایی مواد ،پشتیبانی پرووه بسـتهبنـدی ،کرایـه حمـل ،بیمـه،
هزینهها ی ثابت و سود است ،یکجا صورتحساب خواهد فرستاد .قیمت کل قرارداد به نسبت تفاوت بین کـل مبلـ
صورتحساب یا صورتحسابها بابت بند « » باال و رقم  222،222دالر که در قرارداد حاضر بابت اینگونه مواد در
نظر گرفته شده ،تعدیل مییابد.
امکان افزایش باز هم بیشتر وظایف و مسئولیتهای خواهان در بند  8اصالحیه او به شرح زیر پـیشبینـی
شده بود:
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ب) تصدیق میشود که رویدادی پیشبینی نشده میتواند نیاز به مواد و مصالحی در کارخانه کشتیسازی ویـا
نیاز به خدمات فنی جدیدی را به وجود آورد .در صورت وقوع چنین حادثهای ،فروشنده مراتب را به آگاهی نیـروی
دریایی ایران خواهد رساند و قصد فروشنده این است که بیشترین کوشش خود را به کار بـرد تـا نیـروی دریـایی
ایران را در تأمین مواد و مصالح و /یا خدمات فنی مزبور و نیز خدمات الزمی یاری دهـد کـه بـهعنـوان نیازهـای
فروشندگان و خریداران تصریح نشدهاند ،نیازهایی که تأمین آنها باید تحت عنوان تغییر قرارداد به تصویب نیروی
دریایی برسد.
نخستین سلسله رویدادهایی که اختالف بین طرفین از آن ناشی شد به پارهای هزینههای حمل مربوط میشد.
سیستم تجهیزات موشکی که قرار بود در نبرد ناو «آرتمیز» تعبیه شود تا ماه مارس  3320تولیـد گردیـده و آمـاده
حمل بود .خواهان طی تلکس مورخ  08مارس  8( 3320فروردینماه  )3104به نیروی دریایی خاطرنشان سـاخت
که طبق قرارداد «ما ملزم هستیم که حمل و نقل و بیمه قابل قبولی برای شما فراهم کنـیم» و اضـافه کـرد کـه
حمل حدوداً در  32آوریل  03(3320فروردینماه  )3104توسر یک هواپیمای تجاری دربست کرایه شـده صـورت
خواهد گرفت .خواهان همچنین اعالم نمود که «هزینه تخمینی حمل و بیمه تا بوشهر 330 ،222دالر است» و در
خاتمه تلکس چنین ذکر کرد:
لطفاً در اسرع وقت ،ترجیحاً تا  1آوریل ،با تلکس به ما اطالع دهید که مراتب باال مورد قبو شما هسـت یـا
نه .چنانچه این شرایر مورد قبو شما نباشد ،لطفاً شرایر خودتان را در تلکس ذکر فرمایید .بـه محـض دریافـت
دستورات شما میتوانیم ترتیبات الزم را بهطور قطع به انجام رسانیم.
نیروی دریایی طی تلکس مورخ  30آوریل  08( 3320فروردینماه  )3104دریافت تلکس خواهان را تصدیق و
تقاضا کرد که تا «وصو پاسخ قطعی» ،اقدامات را به تأخیر اندازد .در  38آوریل  04( 3320فـروردینمـاه )3104
نیروی دریایی تلکسی به خواهان مخابره و ضمن آن مجدداً به تلکـس مـورخ  08مـارس  8( 3320فـروردینمـاه
 ) 3104اشاره نموده و اعالم کرد که ترتیبات الزم جهت حمل تجهیزات توسر هواپیمای نظامی ایرانی به بوشـهر
داده شده است.
خواهان طی نامه مورخ  32مه  02( 3320اردیبهشت ماه  )3104متذکر شد که هنوز خبری از ورود هواپیمـای
نظامی مورد بحث نیست و اینکه تأخیر بیش تر در حمل ،برنامه کار نصـب تجهیـزات را مختـل خواهـد سـاخت.
خواهان تقاضا کرد که یا هواپیمای نظامی در دسترس گذاشته شود و«یا اینکه جنرا داینامیکس خود مجاز باشد
که طبق پیام شماره  223مورخ  20/08/1ما » ترتیب حمل را با هواپیمای تجاری بدهد.
در تاریخ  03مه  03( 3320اردیبهشتماه  )3104نیروی دریایی اجازه حمل (تجهیزات) توسر خواهـان را داد.
نیروی دریایی تقاضا نمود که «ترتیب حمل هوایی تجاری تجهیزات داده شود و صورتحسابها جهت پرداخت بـه
نیروی دریایی ارسا گردد».
بر همین اساس ،خواهان تجهیزات را با هواپیمای تجاری ارسـا و در  12ووییـه  2( 3320مـردادمـاه )3104
صورتحسابی به مبل  302،213،22دالر امریکا بابت هزینههای متحمله جهت کرایـه دربسـت هواپیمـا ،بـارگیری
تجهیزات ،اعزام مدیر قراردادش جهت همراهی محموله ،تهیه بیمه و استفاده از خدمات یک دال گمرکی جهـت
تهیه اسناد و مدارک الزم ،تسلیم داشت.

402



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

نیروی دریایی طی نامه بدون تاریخی که در ماه اوت یا سپتامبر  3320فرستاد ،کلیه اقـالم منـدر را غیـر از
مبل  33،423/22دالر امریکا بابت خرید بیمه و مبل  8،130/41دالر امریکا بابت خدمات دال گمرکـی ،تأییـد و
قو پرداخت آنها را داد .نیروی دریایی معتقد بود که خواهان «ملزم به خرید بیمه در مـورد ایـن محمولـه نبـوده
است» و اظهار میداشت که بیمه الزم نبوده ،چرا که بر طبق ماده 3ـ 4قرارداد آرتمیز ،ریسک تلف شدن محمولـه
با تحویل آن به شرکت حمل و نقل در لوس آنجلس ،به نیروی دریایی منتقل میشـد .نیـروی دریـایی همچنـین
عقیده دارد که خدمات دال گمرکی ضروری نبوده ،زیرا خواهان خود میتوانسته کلیه خـدمات مربـوط بـه تهیـه
اسناد را انجام دهد .نیروی دریایی مبل این دو قلم از صورتحساب را نپرداخته است.
دومین سلسله رویدادهایی که باعث بروز اختالف بین طرفین شد مربوط به برخی پـیشپرداخـتهـا بـود کـه
توسر خواهان بابت هزینههای کارگران پرووه تأدیه شده بود .در تـاریخ  33ووئـن  03( 3320خـردادمـاه ،)3104
مدیر پرووه نیروی دریایی طی نامهای به خواهان تقاضای زیر را مطرح ساخت:
به منظور تسریع در برنامه آرتمیز ،ضروری است که وجوه الزم جهت تأمین مواد و مصالح مختلف و پشتیبانی
در محل موجود باشد.
از شما تقاضا مینمایم که به موجب بند  » «1اصالحیه او قرارداد آرتمیز و طبق بنـد  4اصـالحیه مـذکور،
مبل  8،222دالر برای این منظور در تأسیسات بوشهر در دسترس قرار دهید.
خواهان در پاسخ طی نامه مورخ  00ووئن ( 3320او تیرمـاه  )3104موافقـت کـرد کـه پـیشپرداخـتهـای
خواسته شده را پس از طی تشریفاتی بپردازد که به موجب آن مدیر پرووه میبایست فرمهای تأییـد مشخصـی را
برای هر پیشپرداخت همراه با رسید ،امضا نموده و مدارک مؤید مصرف هر مبل را در دسترس قرار دهد.
این رویه در طو سا بعـد در مـورد خریـد مـواد و مصـالح و بازپرداخـت هزینـههـای کارکنـان و پرداخـت
اضافه کاری کارگران پرووه به کار گرفته شد .در هر مورد ،مدیر پرووه فرم تأیید الزم و رسـید و مـدارک هزینـه را
ارسا مینمود .در مورد اضافهکاریها مدیر پـرووه رسـیدهای امضـا شـده هـر کـارگر را کـه حـاکی از پرداخـت
اضافهکاری بود ،ارسا میداشت.
مبالغی که طبق تشریفات بابت مواد و مصالح و حقوقها ،پیشپرداخـت شـد ،همـراه بـا خریـدهای مسـتقیم
خواهان طبق قرارداد ،بال بر  283،310دالر امریکا گردیـد کـه از آن مبلـ  222،222دالر امریکـا ،طبـق بنـد 4
اصالحیه او  ،قیمت قرارداد را تشکیل میداد .در  31ووییه  00( 3328تیرمـاه  )3100خواهـان صورتحسـابی بـه
تاریخ  2ووییه  38( 3328تیرماه  )3100تسلیم و ضمن آن پرداخت  383،310دالر مابقی را طبق بند  4اخیرالـذکر
خواستار شد.
نیروی دریایی در پاسخ اظهار داشت که آن بخش از مانده واجباالدا که معاد کل پیشپرداختها به میـزان
 80،121دالر امریکا بابت اضافهکاریها است ،حقاً مشمو بند  8اصالحیه او است .لهذا نیـروی دریـایی تقاضـا
کرد که مانده واجباالدا در دو صورتحساب جداگانه اعالم شود.
خواهان این تقاضا را اجابت کرده و در  02اکتبر  02( 3328مهرماه  )3100صورتحسابی بابت مبلـ 328،280
دالر امریکا ،طبق بند  4اصالحیه او و صورتحساب دیگری بـه مبلـ  80،120دالر امریکـا ،طبـق بنـد  8بابـت
پیشپرداختهای اضافهکاری تسلیم داشت .نیروی دریایی صورتحساب او را پرداخت کرد ،ولی صورتحساب دوم
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را نپرداخت.
 .2اظهارات طرفین

خواهان جنرا داینامیکس مدعی است که نیروی دریایی قرارداد آرتمیـز را بـا عـدم پرداخـت صورتحسـابهـای
خواهان بابت هزینههای متحمله جهت خرید بیمه و حقالزحمه دال گمرکی ،نقض کرده است .خواهان همچنین
به صورت تخییری ،ادعا می نماید که نیروی دریایی به موجب اصل دارشدن بالجهت و غیرعادالنه پرداخـت ایـن
مبال را بر ذمه دارد .خواهان طالب خسارت به میزان  00،230/00دالر امریکا است.
خواهان همچنین مدعی است که نیروی دریایی قرارداد را با عدم استرداد پیشپرداختهای مربوط بـه اضـافهکـاریهـا،
طبق بند  4ویا بند  8اصالحیه ،نقض کرده است .خواهان بهعالوه به صورت تخییری ،ادعا مـینمایـد کـه بـر مبنـای اصـل
(منع) انکار پس از دادن قو ( )promissory estoppelنیروی دریایی متعهد به پرداخت این هزینهها اسـت .خواهـان
مبل  80،121دالر امریکا خسارت مطالبه میکند.
خواهان برای دورههای مربوطه ،طالب بهره اصل مبال فوق بر مبنای متوسـر نـرخ ممتـاز (نـرخ حـداقل) در
ایاالت متحده و هزینههای داوری خویش میباشد.
نیروی دریایی منکر آن است که طبق شرایر قرارداد آرتمیز ملـزم بـه اسـترداد هزینـههـای بیمـه حمـل یـا
حقالزحمه دال گمرکی ،به خواهان است و استدال میکند که این هزینهها میبایسـت توسـر خواهـان تقبـل
شود .عالوه بر این ،نیروی دریایی اظهار میدارد که ترتیبات انجام شده توسر خواهان را تأیید نکـرده و بنـابراین،
ترتیبات مورد بحث ،طبق ماده 3ـ 4اصالحیه قرارداد« ،قابل قبو برای خریدار» تلقی نشده است.
نیروی دریایی همچنین منکر مسئولیت برای پیشپرداختی است که بابت اضافهکاری تأدیه شده ،به این دلیل
که این اضافهکاریها «مغایر» با قرارداد بوده است .استدال نیروی دریایی این است که خواهان مجاز نبـوده کـه
این پیشپرداختها را تأدیه نماید و مدیر پرووه نیروی دریایی نیز مجاز به دریافت آنها نبوده است.
 .1دالیل صدور حکم

ماده 3ـ 4قرارداد آرتمیز به شرح اصالح شده مقرر میدارد که خواهان به حساب نیروی دریـایی «حمـل و نقـل و
بیمه تجهیزات سیستم سالحها را به شکل قابل قبو برای خریدار ،فراهم نموده و ترتیب حمل آنهـا را بدهـد».
خرید بیمه حمل توسر خواهان بهوضوح در مطابقت با این الزام قراردادی بوده است .بنـابراین ،فقـر ایـن سـؤا
پیش میآید که آیا ترتیبات مذکور طبق قرارداد «برای خریدار قابل قبو » بوده یا نه .خواهان در تلکس مورخ 08
مارس  8( 3320فروردینماه  )3104قصد خود را دایر بر خرید بیمه اعالم کـرد .نیـروی دریـایی بـه ایـن تلکـس
اعتراض نکرد .اجازه نهای ی نیروی دریایی ،مبنی بر اقدام به حمل باید به عنون قبو پیشنهاد خواهان تلقی شود .با
توجه به این نتیجهگیری ،نیروی دریایی بابت عدم پرداخت مخار بیمه مسئو است.
قرارداد مقرر مینمود که نیروی دریایی این هزینهها را به محض دریافت صورتحسـاب فروشـنده بپـردازد .در
مورد تاریخ دقیق صورتحساب ،مدرکی در دست نیست .بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد کـه چـون نیـروی دریـایی
اولین بار طی نامه اوت یا سپتامبر  3320خود دریافت صورتحسـاب را تصـدیق کـرده ،لـذا موعـد پرداخـت مبلـ

404



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

صورتحساب او اکتبر  3( 3320مهرماه  )3104بوده است.
در رابطه با ادعای مربوط به حقالزحمه دال گمرکی ،دیوان داوری متذکر میگردد که تا آنجا که سوابق امر
نشان میدهد ،تا هنگام ارسا صورتحساب مورخ  12ووییه  2( 3320مردادماه  )3104به نیـروی دریـایی ،جنـرا
داینامیکس هیچگونه اشارهای ،مبنی بر مطالبه اینگونه هزینهها از نیروی دریایی بـه عمـل نیـاورده بـود .دیـوان
داوری متقاعد نشده است که تحت اوضاع و احوا معامله مورد بحث ،نیـروی دریـایی بایـد طبـق عـرف معمـو
تجاری یا اصو عام حقوق تجارت مسئو شناخته شود .لذا با توجه بـه ایـن نتیجـهگیـری ،ایـن بخـش از ادعـا
نمیتواند مسموع باشد.
برهمین اساس ،به نظر دیوان داوری نیروی دریایی بابت این ادعاها  33،423/22دالر امریکا بـهعنـوان مبلـ
اصل بدهکار است.
در رابطه با ادعای مربوط به استرداد پیشپرداختهای تأدیه شده توسر خواهـان ،مـدارک حـاکی اسـت کـه
طرفین رویه ای را مقرر داشته بودند که به موجب آن جنرا داینـامیکس بودجـه خریـد داخلـی مـواد و مصـالح و
خدمات توسر نیروی دریایی را از نظر تضمین پیشرفت پرووه طبق برنامه زمانی تأمین میکرد.
این کار به سه نوع مخارجی که خواهان متحمل میشد صورت میگرفت :خریـد مسـتقیم کاالهـا و خـدمات
توسر خواهان ،پیشپرداختهایی که خواهان بابت خرید کاالها توسر مدیر پرووه نیروی دریایی صورت مـیداد و
پیشپرداختهایی که خواهان بابت تأدیه اضافهکاریها توسر مدیر پرووه نیروی دریایی به عمل میآورد.
تمامی سه نوع هزینه به وسیله فرمی که توسر مدیر پرووه نیروی دریایی امضا میگردید ،تصویب میشد .در
فرم قید می شد که هدف هزینه خرید خدمات و مواد مورد لزومی است «عالوه بر خدمات و مـواد مصـرح در بنـد
 » «1اصالحیه یک و نیز اینکه مبل خر شده» به مبلغی که طبـق بنـد  4تعیـین خواهـد شـد افـزوده شـده و
صورتحسابی جهت تسویه نهایی تسلیم خواهد گردید .کلیه فرمهای اجازه پیشپرداخت بابت اضافهکاریهـا و نیـز
برخی از فرمهای اجازه خرید مستقیم خدمات توسر خواهان به نامه مورخ  33ووئـن  03( 3320خردادمـاه )3104
نیروی دریایی اشاره داشت.
حتی با وجود اینکه شرایر و مفاد فرم حاکی است که کلیه هزینهها و مخارجی که در فرم مجاز دانسته شـده
خار از محدوده بند  » «1و  4اصالحیه او است ،با این حا  ،خواهان کلیه آنها را در صورتحساب اصـلی کـه
مطابق این شرایر تسلیم نموده منعکس ساخته است .بهعالوه ،نیروی دریایی پس از دریافت صورتحسـاب اصـل
حاوی هزینههای اضافه کاری و سـایر مخـار  ،اعتراضـی بـه اعتبـار ادعـای جنـرا داینـامیکس جهـت اسـترداد
(هزینههای) اضافهکاریها ننموده ،بلکه صرفاً تقاضـا نمـوده کـه طبـق بنـد  8اصـالحیه او  ،صورتحسـابهـای
جداگانهای تهیه شود.
با توجه به این نحوه رفتار ،نیروی دریایی اکنون نمیتواند به اسـترداد کامـل پـیشپرداخـتهـای مربـوط بـه
اضافهکاریها اعتراض کند و لزومی ندارد که دیوان تعیین کند که آیا این پیشپرداختها بهدرستی مشمو بنـد 4
میشود یا بند  ،8ویا اینکه اصالً قرارداد بهطور مشخ انجام این هزینهها و دریافت آنها توسر مدیر هزینـه را
تجویز کرده است یا خیر .نیروی دریایی با پرداخت صورتحساب برخی از مخار  ،در واقع ،بـا روشهـایی کـه بـه
موجب آن کلیه هزینهها تقبل میشد ،موافقت کرده است .بدین طریق ،نیروی دریایی هـم اجـازه و اختیـار مـدیر
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پرووه خود در صدور دستور هزینهها و هم اجازه و اختیار خواهان در انجام این هزینهها را تصدیق یا تصویب کرده
است .خواه این نحوه رفتار را تغییر شرایر قرارداد تلقی کنیم و خواه در حکم موافقتنامهای جدید ،به هر صـورت،
نیروی دریایی متعهد بوده است که کلیه هزینه هـای متحملـه خواهـان را مسـترد کنـد .ایـن پرداخـت بـا تسـلیم
صورتحساب مورخ  02اکتبر  02( 3328مهرماه  )3100واجباالدا گردید.
علیهذا تصمیم دیوان داوری این است که خواهان اکنون استحقاق دریافت خسارات مدعیبه را که اصل مبلـ
آن  80،121دالر امریکا است ،دارد.
دیوان داوری همچنین نظر میدهد که خواهان استحقاق دریافت بهره بـه نـرخ عادلـه  32درصـد در سـا را
نسبت به دو مبل اصلی که در باال مورد حکم قرار گرفت ،از تاریخ سررسید هریک از آنها دارد.
چهارم) ادعای ناشی از قرارداد تسهیالت اردنانس
 .3شرح ماوقع

قرارداد تسهیالت اردنانس توسر خواهان ،جنرا دینامیکس و دولت ایـران ،از طریـق معاونـت تسـلیحاتی وزارت
جنگ ،در تاریخ  34اکتبر  00( 3328مهرماه  )3100منعقد گردید .منظور از قـرارداد عبـارت بـود از ارائـه خـدمات
مهندسی جهت کمک به نیروی دریایی «در توسعه و بهبود تسهیالت اردنانس آن» .پیوست «الف» قرارداد حاوی
شرح کارهایی بود که میبایست انجام میشد و پیوست «ب» حاوی تعاریف واوهها واصطالحات به کار برده شـده
در پیوست «الف» بود.
طبق قرارداد  ،خواهان موافقت کرد که گزارشی شامل برنامه توسعه تسهیالت اردنـانس ،ظـرف دوازده مـاه از
تاریخ قرارداد ارائه نماید .نیروی دریایی ،بهنوبه خود موافقت کرد که مبلغی ثابت برای هر نفرـ ماهی کـه خواهـان
صرف تهیه گزارش کند تا تعداد معین نفر ماه ،کالً به قیمـت تخمینـی  3،323،342دالر امریکـا بابـت قـرارداد
بپردازد .قرار بود هر ماه خواهان صورتحسابی بابت نفر ماههای مصروفه در ماه قبل تسلیم نماید و نیروی دریایی
هم میبایست هر ماه مبل صورتحسابهای تصویب شده را بپردازد.
ماده 2ـ 1قرارداد ،روش اداری تصویب گزارش را به شرح زیر مقرر میداشت:
[نیروی دریایی] ظرف  82روز پس از دریافت گزارش ،آن را تصـویب یـا رد خواهـد کـرد .هرگونـه تغییـر یـا
افزایشی در سند منوط به پرداخت اضافی جهت کار اضافی است ،مشروط بر آنکه تعـداد نفـر مـاههـای مقـرر در
مرحله کنونی قرارداد تماماً استفاده شده باشد.
نیروی دریایی طی نامه مورخ  33نوامبر  02( 3322آبانماه  )3108اعالم داشت که گزارش مقدماتی تسلیمی
جنرا داینامیکس رضایتبخش نیست .نیروی دریایی خاطر نشان ساخت که در مالقاتهای متعدد نیروی دریـایی
و پرسنل جنرا داینامیکس در پرووه این توافق حاصل شده بود که کوششهای کارکنـان پـرووه در جهـت تهیـه
گزارش نهایی هدایت شود و اینکه جنرا داینامیکس میبایست ظـرف سـی روز خالصـهای از منـدرجات مـورد
توافق آن (گزارش) را تسلیم نماید.
خواهان ،در پاسخ ،نامهای در تاریخ  33دسامبر  02( 3322آذرماه  )3108به نیـروی دریـایی ارسـا داشـته و
ضمن آن مواضع مربوط طرفین را مرور و ضمیمهای تحـت عنـوان «پیوسـت ( ،»)3خالصـه جلسـات منعقـده در
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تهران در آن در کرد .سند مزبور حاوی شرح مندرجات هریک از مجلداتی بود که مـیبایسـت درگـزارش نهـایی
در گردد و نیز اقالم ویژهای که قرار بود در هر مجلد آورده شود.
در تاریخ  2فوریه  33( 3322بهمنماه  )3108طرفین اصالحیههایی بر قرارداد امضا کرده و ضمن آن تعـداد ـ
نفر ماههای مندر در قرارداد را افزایش داده و مهلت تسلیم (گزارش) را تا ووئن  3322تمدیـد کردنـد .اصـالحیه
مذکور همچنین در بند ( )Jچنین مقرر میداشت:
فروشنده برنامه نهایی توسعه تسهیالت اردنانس را بر طبق پیوست  3نامه شماره  2202ـ 33مورخ  33دسامبر
 3322فروشنده ،تحت عنوان «خالصه جلسات منعقد در ایران» تهیه خواهد کرد.
خواهان ،در سراسر جریان کار ،صورتحسابهای ماهانهای جمعاً به مبل  3،280،424/42دالر امریکا ،از جمله
صورتحساب پیشپرداخت  30درصد قیمت تخمینی اولیه قرارداد ،معاد  032،123دالر امریکا را به نیروی دریایی
تسلیم و نیروی دریایی نیز کلیه این مبال را تأدیه نمود.
خواهان اظهار میدارد که در تاریخ  12ووئن  3( 3322تیرمـاه  )3102گـزارش نهـایی را بـه انضـمام برنامـه
تسهیالت ،در چهارده مجلد تسلیم کرده است .خواهان صورتحسابی نهایی به تاریخ  02ووییـه  8( 3322مردادمـاه
 )3102به مبل  322،038/33دالر امریکا ،بابت کار انجام شده در ماههای مه و ووئن  3322ارائه نمود.
نیروی دریایی طی نامه مورخ  2سـپتامبر  32( 3322شـهریور  )3102کـه در  3سـپتامبر  32( 3322شـهریور
 )3102به طور دستی به دفتر جنرا داینامیکس در تهران تحویـل داده شـد ،اظهـار داشـت کـه بـه علـت «عـدم
دریافت» برخی اقالم و وجود برخی «نواق » نمی تواند گزارش نهایی جنرا داینامیکس در مورد برنامـه توسـعه
تسهیالت اردنانس برای نیروی دریایی شاهنشاهی را بپذیرد .اقالم ظاهراً دریافت نشده شـامل برخـی روشهـای
استاندارد کاراندازی ،نیازمندیهای مربوط به این روشهـا ،وسـایل کمـک آموزشـی ،برنامـههـای درسـی بـرای
آموزشهای اردنانس وکتابچههای راهنما برای مربیان می شد .کلیه نواق ادعایی بـه برنامـه حفـاظتی گـزارش
مربوط میشد که شامل عدم اشاره به پاره ای انتشارات نامبرده شده در فهرست منـابع ضـمیمه ،عـدم ارائـه فـیلم
موسوم به «اسکیمو  ،»0عدم اصالح دستورالعمل ویژه نیروی دریایی راجع به حمـل تجهیـزات و عـدم «توضـیح
بیشتر» پارهای تجهیزات جابهجا کردن می گردید .در پایان نامه ذکر شده بود که نیروی دریـایی پـس از اصـالح
موارد یاد شده در باال «راجع به گزارش نهایی اظهارنظر خواهد کرد».
خواهان طی نامه مورخ  03سپتامبر  12( 3322شهریورماه  )3102پاسخ داد که قرارداد بهطور صـریح جنـرا
داینمامیکس را ملزم به تعیین گزارش ننموده ،زیرا حاوی «مشخصات دقیقی» که طبـق آن بتـوان منـدرجات یـا
کامل بودن آن را سنجید ،نمیباشد .خواهان چنین استدال میکرد که وی موافقت کرده است نفر ماههای الزم
جهت پشتیبانی در یک پرووه همکاری را ارائه نماید و چنانچه گزارش ،احتیا به اصالحات و تغییراتی داشته باشد،
طبق قرارداد برای کار اضافی الزم باید حقالزحمه اضافی پرداخت شود .باالخره جنرا داینـامیکس در نامـه ذکـر
کرده بود که وی تعدادی از اقالم را که نیروی دریایی مدعی است دریافت نکرده ،ارائه نموده است.
از آن به بعد ،کار دیگری روی پرووه صورت نگرفت و صورتحساب نهایی کماکان بالپرداخت مانده است.
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 .2اظهارات طرفین
خواهان مدعی است که قرارداد ،قراردادی بود براساس دریافت حقالزحمه متناسـب بـا مقـدار کـار ( level- of-

 )effortکه تحت آن وی استحقاق دریافت حقالزحمه بابت کلیه نفرـ ماههایی را که صرف تهیه گزارشش کرده،
دارد؛ قطع نظر از این که برنامه حاصل توسر نیروی دریایی تصویب یا پذیرفته میشد .خواهان استدال مـیکنـد
که هر مقدار کار اضافی الزم برای انجام تغییرات در برنامه میبایست به نرخهای نفرـ ماه مقرر در قرارداد جبـران
شود .خواهان همچنین اظهار می دارد که در هر صورت ،برنامه تسلیمی یک محصو کامل با کیفیت عـالی بـوده
است .و ی معتقد است که نیروی دریایی مسئو و متعهد صورتحساب نهایی است ،منهای مبلغـی کـه بایـد از آن
کسر شود؛ چه پیشپرداخت تأدیه شده از  30درصد کل مبل صورتحساب بر طبـق قـرارداد ،تجـاوز کـرده اسـت.
علیهذا خواهان خساراتی به میزان  343،302/02دالر امریکا به اضافه بهره مطالبه میکند.
نیروی دریایی منکر آن ست که قرارداد ،یک قرارداد (" )"level of effortبوده و قبو نـدارد کـه مسـئو
عدم پرداخت صورتحساب است؛ زیرا به نظر وی ،خواهان با عدم تهیه برنامه بر طبق الزامـات قـرارداد ،قـرارداد را
نقض کرده است .نیروی دری ایی به اصطالح نواقصـی را در مجلـدات گـزارش در رابطـه بـا آمـوزش ،تسـهیالت،
لجستیک ،بودجه ،حفاظت ،لرزهنگاری و زمین شناسی برشمرده است .نیروی دریایی همچنین منکر مسئولیت بابت
بهره مبال صورتحساب است ،به دلیل اینکه ماده 8ـ 0قرارداد صـریحاً پرداخـت صورتحسـاب نهـایی را از زیـان
دیرکرد مندر در آن ،مستثنا ساخته است.
 .1دالیل صدور حکم

براساس شرایر و تاریخچه مذاکرات مربوط به قرارداد ،دیوان داوری چنین نتیجـه مـیگیـرد کـه پرداخـت بابـت
خدمات جنرا داینامیکس موکو به تصویب صریح گزارش توسر نیروی دریایی نبوده است؛ لکن حتی بـا وجـود
این امر ،واقعیت این است که جنرا داینامیکس ،به موجب اصو عام حقوقی ملزم بوده که وظایف خـود را طبـق
قرارداد ،به طور رضایتبخش و با مراقبت و دقت الزم انجام دهد .قصور در این امر میتواند نقض قرارداد تلقی شده
و به کاهش خسارات پرداختی منجر شود.
بنابراین ،سؤا این است که نیروی دریایی تا چه حد نق در اجرای (قرارداد توسـر) جنـرا داینـامیکس را
اثبات کرده است.
اقالم مذکور در نامه مورخ  2سپتامبر  32( 3322شهریورماه  ،)3102از نظر دیوان داوری مؤید ادعـای نیـروی
دریایی ،مبنی بر عدم مطابقت گزارش با الزامات قرارداد نیست.
خواهان خود معترف است که در مجلد  3گزارش به فهرست مأخذ ضمیمه اشاره نشده و دسـتورالعمل نیـروی
دریایی درباره اردنانس ،مشخصاً در رابطه با تجهیزات حمل و نقل ،اصالح نشده است؛ لکن معتقد اسـت کـه ایـن
جنبهها غیرضروری و بیاهمیت بوده است.
معهذا مسأله مهم این است که نیروی دریایی نتوانسته است به هیچگونه مبنای قراردادی برای ایراداتی که در
نامه مورخ  2سپتامبر  32( 3322شهریورماه  )3102ذکر کرده ،استناد کند .فقر پـس از ثبـت دفاعیـه تکمیلـی در
تاریخ  30مارس  04( 3321اسفندماه  )3183بود که نیروی دریایی ادعا کرد گزارش از شـرایر معینـی از قـرارداد
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منحرف شده و موارد متعددی که در نامه  2سپتامبر  32( 3322شهریورماه  )3102خود ذکر نکرده بود ،برشمرد.
موضع نیروی دریایی بر عدم درک صحیح الزامات قرارداد مبتنی است .در هـر مـورد کـه نقصـی ذکـر شـده،
نیروی دریایی به شرایر مذکور در پیوستهای «الف» و «ب» قرارداد استناد کـرده اسـت؛ درحـالیکـه بـر طبـق
اصالحیه او قرارداد ،این شرایر لغو گردیده و به جای آن قرار شده بود که برنامه توسعه تسهیالت اردنـانس بـر
طبق ضمیمه  3نامه مورخ  33دسامبر  02( 3322آذرماه  )3108خواهان تهیه شود.
ضمیمه  3ارائه هیچیک از اقالم مذکور در نامه  2سپتامبر  32( 3323شهریورماه  )3102نیـروی دریـایی ،ویـا
الیحه دفاعیه تکمیلی آن را الزامی نساخته .بهعالوه ،مدارک دا بر آن است کـه خواهـان در واقـع ،اکثـر اقـالم
نامبرده شده را ارائه نموده است.
باالخره خواهان سوگندنامههایی از جانب دو کارشناس لجستیکی و تسلیحاتی که بـهعنـوان مستشـار نیـروی
دریایی در طو مدت قرارداد انجام وظیفه نمودهاند ،ارائه کرده است .مدارک موجود حاکی است کـه هـیچیـک از
این دو کارشناس هرگز ارتباطی با خواهان نداشته است .هر دو کارشناس اظهار نمودهاند که گـزارش تهیـه شـده
توسر جنرا داینامیکس از جامعیت وکیفیتی باال برخوردار است.
نتیجه اینکه به نظر دیوان داوری ،پرونده این دعوی حاوی ادله و مدارک کافی دا بر نـاق بـودن اجـرای
خواهان نیست .بنابراین ،خواهان استحقاق دریافت رقم خال مبل صورتحساب نهایی طبـق قـرارداد تسـهیالت
اردنانس ،معاد  343،302/02دالر امریکا را دارا است.
نیروی دریایی به درخواست خواهان در مورد بهره اصل مبل واجباالدا اعتراض کرده است؛ به این دلیل کـه
قرارداد صریحاً پرداخت بهره را در صورت تأدیه دیرتر از موعد صورتحساب نهایی ،معاف و مستثنا کرده است .ماده
8ـ 0قرارداد به شرح زیر مقرر داشته است:
خریدار در صورت تأخیر در تأدیه هریک از پرداختهای تدریجی ،غیر از پرداخت نهایی ،جریمهای بـه میـزان
 3/0درصد هر مبل تأدیه نشده برای هر ماه تقویمی امریکایی باید بپردازد .منظور از تأخیر در پرداخت ،تأخیر مازاد
بر  12روز تقویمی از تاریخ دریافت (صورتحساب) توسر نیـروی دریـایی شاهنشـاهی اسـت .پرداخـت جریمـه از
تاریخی که به یک دهم ماه نزدیکتر باشد ،محاسبه خواهد شد.
لزومی ندارد که دیوان داوری تعیین نماید که آیا ،طبق اظهار خواهان ،این ماده متضمن جریمهای برای تأخیر
در پرداخت ،صرفنظر از حق دریافت خسارات دیرکرد ،هست ،یا اینکـه نحـوه بـرآورد خسـارات دیرکـرد را مقـرر
میدارد .ماده یاد شده صرفاً پرداخت نهایی را از نرخ توافق شده جریمه معاف ساخته و حق دریافـت بهـره را کـالً
نفی نمیسازد.
با توجه به این مراتب و با در نظر گرفتن تعریف «تأخیر در پرداخت» ،به شرح مورد توافق در ماده 8ـ ،0دیوان
داوری چنین نتیجه میگیرد که خواهان استحقاق دریافت بهره اصل مبل واجباالدا به نرخ  32درصد در سـا را
سی روز پس از تاریخ صورتحساب نهایی دارد.
پنجم) ادعا بابت هزینههای اداری

خواهان ،جنرا داینامیکس اینترنشنا کورپوریشن ،ادعا مینماید که از نوامبر  3323تا اواسر آوریل  3322دفتری

حکم شماره 421ـ281ـ1
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در تهران داشته با پرسنل ایرانی .از جمله وظایفی که این دفتر در طو مدت مذکور انجام داده کوشش در وصو
مبال صورتحسابهای پرداخت نشده مربوط به قرارداد آرتمیز و قرارداد تسهیالت اردنـانس بـوده اسـت .خواهـان
مدعی است که حدود  02درصد هزینههای نگهداری این دفتر قابـل انتسـاب بـه اقـدامات وصـو بـوده و بابـت
هزینههای متحمله 40،224 ،دالر امریکا مطالبه مینماید.
نیروی دریایی منکر هرگونه مسئولیتی بابت این هزینهها است .گرچه بهوضوح رابطـهای بـین عـدم پرداخـت
صورتحسابهای تسلیمی جنرا داینامیکس توسر نیروی دریایی و اقـدامات وصـو توسـر جنـرا داینـامیکس
اینترنشنا وجود دارد ،با این حا  ،این رابطه منشأ مسئولیت و تعهد نیست .دیوان داوری ،در پرونده دیگر که نـزد
آن مطرح بود ،نظر داد که این قبیل هزینهها ،بهعنوان خسـارات تبعـی ،قابـل جبـران نیسـت (وودوارد کالیـد
کانسالتنتس و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 21ـ82ـ .)1در ایـن پرونـده خواهـانی کـه هزینـههـای
وصو را مطالبه می کرد ،طرف قراردادی بود که نقض گردیده بود .در پرونده حاضر ،گرچـه خواهـانهـا بـه هـم
مرتبطند ،با این حا  ،جنرا داینامیکس اینترنشنا طرف هیچکدام از قراردادهای نقض شده نبـوده اسـت .رابطـه
بین زیان متحمله و نقض قرارداد در اوضاع و احوا پرونده حاضر حتی ضعیفتر مینمایـد .علیهـذا دیـوان داوری
عقیده دارد که خواندگان مسئو و متعهد هزینههای اداری خواهان نبوده و ادعا بدینوسیله رد میشود.
ششم) ادعاهای متقابل

نیروی دریایی در ادعای متقابل مورخ  2نوامبر  32( 3320آبانماه  )3183خـود اسـترداد برخـی امـوا را کـه بـه
موجب قرارداد مورخ  4فوریه  30( 3328بهمنماه  )3104به امانت نـزد جنـرا داینـامیکس سـپرده شـده بـود و
خسارات نقض ادعایی آن قرارداد را خواستار گردید .دیوان داوری کـه طـی دسـتور مـورخ  02دسـامبر 03( 3320
آذرماه  )3183خود نظر داد که نیروی دریایی دالیل کافی ،مبنی بر اینکه تأخیر در ثبت ادعای متقابل در شـرایر
پرونده حاضر موجه بوده ،ارائه ننموده است.
نیروی دریایی ،در الیحه دفاعیه تکمیلی مورخ  31مارس  00( 3321اسفندماه  )3183خود ،بـرای اولـین بـار
ادعای متقابلی جهت استرداد کلیه مبالغی که وی طبق قرارداد تسهیالت اردنانس به جنرا داینامیکس پرداختـه و
جمعاً به  3،280،424دالر امریکا بال میشد ،مطرح ساخت .نظر به اینکه به هیچ اوضاع و احـوالی کـه تـأخیر در
اقامه ادعای متقابل فوق را توجیه نماید ،استناد نشده ،این ادعای متقابل نیز باید به موجب بند  1مـاده  33قواعـد
دیوان ،مردود شناخته شود .دیوان داوری متذکر می گردد که به هر صورت ،چون ادعای متقابل بر همان ادعاهایی
استوار است که نیروی دریایی به عنوان مدافعه در قبا ادعای مربوط به قرارداد تسهیالت اردنانس به عمل آورده،
لذا لزوماً از نتیجهگیریهای دیوان در مورد مدافعات مذکور این نظر حاصل میشود که ادعای متقابل فاقـد پایـه و
مبنا است.
هفتم) هزینههای داوری

با توجه به نتیجهگیریهای باال ،دیوان داوری به موجب مواد  12و  42قواعـد دیـوان مبلـ  02،222دالر امریکـا
بهعنوان هزینههای داوری این ادعاها ،به نفع خواهان حکم میدهد.
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هشتم) حکم

دیوان داوری به شرح زیر حکم صادر میکند:
ـ ادعای جنرا داینامیکس اینترنشنا کورپوریشن ،بدینوسیله رد میشود.
ـ ادعای متقابل نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران پذیرفته نمیشود.
ـ خواندگان ،نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری اسـالمی ایـران ،متعهدنـد و بایـد مبلـ
دویست و چهل و دو هزار و نهصد و هشتاد دالر امریکا و نود هشت سنت ( 040،322/32دالر امریکا) کـه شـامل
اصل مبال واجباالدا بابت ادعاها و هزینههای داوری است ،به خواهان ،جنرا داینامیکس کورپوریشن ،بپردازنـد.
خواندگان مذکور همچنین متعهدند و باید بهره ساده اصل مبال زیر را به نـرخ ده درصـد ( 32درصـد) در سـا از
تاریخهای مذکور در ذیل لغایت تاریخهایی که کارگزار امانی دستور پرداخت از محل حساب تضمینی را بـه بانـک
امین صادر کند ،بپردازند:
الف) بهره مبل  33،423/22دالر امریکا از او اکتبر  3( 3320مهرماه ،)3104
ب) بهره مبل  80،121دالر امریکا از  02اکتبر  02( 3328مهرماه ،)3100
) بهره مبل  343،302/02از  02اوت  8( 3322شهریورماه .)3102
مبال مذکور در فوق از محل حساب تضمینی مفتوح طبق بند  2بیانیه دولت جمهوری دموکراتیـک و مردمـی
الجزایر مورخ  33وانویه  03( 3323دیماه  )3103پرداخت خواهد شد.
بدینوسیله حکم حاضر جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان داوری تسلیم میگردد.
الهه ،به تاریخ  31آوریل  3884برابر با  24فروردینماه 3161

پرونده شماره 211ـ شعبه یک
حکم شماره 313ـ211ـ3
خواهان :ام.اند.ام .پروداکشنز اینکورپوریتد
خوانده :جمهوری اسالمی ایران
تاریخ3161/4/32 :
حکم
 .3واقعیات و اظهارات

در تاریخ  34وانویه  04( 3320دیماه  )3182ام.اند.ام .پروداکشنز اینکورپوریتد (اختصاراً «ام.اند.ام )».ادعایی علیـه
جمهوری اسالمی ایران در دیوان طرح نمود و خواستار وصو مبل  313021222دالر به عالوه بهره و هزینههـای
مربوط گردید .مبل مورد ادعا شامل  312201222دالر سهم نامبرده از سود منتظره در یک پـرووه فیلمبـرداری بـه
عالوه  12 ،022دالر حقالزحمه شرکت در تهیه فیلم و  12 ،022دالر بابت حقوق سناریو و داستان میباشد.
خواهان اظهار می دارد که شرکتی است که در ایالت کالیفرنیا تشکیل یافته و رئیس و سهامدار منحصر به فرد
آن خانم مری.پی موری ،تبعه ایاالت متحده امریکا میباشد.
خواهان مدعی است که خانم موری در سا  3323اصالتاً قراردادی با شرکت استودیوی فیلمبرداری میثاقیه با
مسئولیت محدود (اختصاراً «استودیو میثاقیه») که یک شرکت ایرانی است جهت تولید و توزیع گسترده یک فـیلم
سینمایی درباره پارهای حوادث مربوط به کنفرانس تهران طی جنگ جهانی دوم ،منعقد نمود .این قرارداد در ایـران
امضا شده ،زیرا که خانم موری برای مذاکره درباره پرووه به دعوت آقای مهدی میثاقیه رئیس انجمن فیلمبـرداران
ایرانی و صاحب استودیو میثاقیه به ایران سفر کرده بود.
خواهان مدعی است که دو شرکت ،ابتدا مالکیت مشترک فیلم را پیشبینی کرده بودند؛ ولی در ضمن کارهای
مقدماتی که خانم موری روی پرووه انجام داد معلوم شد که به بودجهای بیشتر از آنچه که بدواً برای تولیـد فـیلم
در نظر گرفته شده بود نیاز خواهد بود .بنابراین ،دو شرکت مزبور کوشیدند دولـت ایـران را در منـافع فـیلم سـهیم
کنند.
خواهان اظهار میدارد که آقای خردمند ،رئیس هیأت ملی فیلم وزارت فرهنگ و هنر ایران وعده داده بود کـه
دولت ایران از نظر مالی از پرووه حمایت خواهد کرد و با اتکا به آن وعده بود که کارهـای بعـدی تهیـه مقـدمات
تولید فیلم ا نجام گردید .خواهان مدعی است که مذاکره و موافقت درباره قراردادهای نهایی که نمایانگر مشـارکت
دولت ایران در پرووه بود درسا 3328بین استودیو میثاقیه و وزارت فرهنگ و هنر صورت گرفت.
خواهان اظهار میدارد که قراردادهای مربوط بـه پرونـده حاضـر مشـارکتی ( )joint venturesاسـت بـین ام.انـد.ام .و
استودیو میثاقیه و دولت ایران .قرار بود دولت ایـران نیمـی از سـود تخمینـی  210221222دالر را بابـت تـأمین سـرمایه فـیلم
دریافت کند و نیم دیگر سود را استودیو میثاقیـه بـا ام.انـد.ام .تقسـیم نماینـد .خواهـان مضـاف ًا مـدعی اسـت کـه قـرار بـود
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حقالزحمهای به میزان  0درصد (یعنی  121022دالر) از بودجه  2021222دالری تهیه فیلم بابـت شـرکت در تهیـه فـیلم و 0
درصد (یعنی 121022دالر) از بودجه را بابت حق سناریو و داستان وصو نماید.
خواهان درباره اساس ادعای خود اظهار میکند که دولت ایران« ،به دلیل اعما خالف یـا تـرک فعـل خـود،
مسئو خساراتی است که ام.ا ند.ام .پروداکشنز متحمل گشته است» .خواهان همچنین اظهار مـیدارد کـه ایـران
باید به پرداخت خسارت «ادعایی بابت زیانهای وارده بر ام.اند.ام .در شرایر و اوضاع و احوا مشـروح در فـوق»
ملزم گردد .در مورد موازین پرداخت خسارت ،خواهان به ضـوابر تعیـین شـده توسـر دیـوان دائمـی دادگسـتری
بینالمللی اشاره کرده ،پرداخت عدمالنفع و مبال مصروفه را مطالبه میکند.
در الیحه دفاعیه و پاسخ به جوابیهای که وزارت ارشاد اسالمی از طرف خوانـده ،دولـت جمهـوری اسـالمی
ایران ،به ثبت رسانده ،اعتراض نموده که تابعیت امریکایی خواهان و اختیارات خانم موری جهـت اقـدام از طـرف
خواهان احراز نشده است .خوانده همچنین استدال کرده است که هیچگونه رابطه قراردادی بین خواهان و دولـت
جمهوری اسالمی ایران یا هیچیک از سازمانها ،تشکیالت و واحدهای تحت کنتر آن دولت وجود ندارد .خوانده
همچنین منکر آن است که خواهان ارتکاب هیچ «عمل خالف یا تـرک فعلـی» کـه خوانـده را ملتـزم و مسـئو
پرداخت غرامت بابت خسارات ادعایی خواهان کند ،اثبات کرده باشد و به عالوه تقاضـای صـدور حکـم پرداخـت
هزینههای پرونده حاضر را به دلیل بیاساس بودن ادعا دارد.
دیوان ،متعاقب تسلیم مدار ک کتبی و استدالالتی که ذیالً با تفصیل بیشتری آمده اسـت ،در دسـتور مـورخ
دوم مارس  30( 3324اسفندماه  )3180خود به طرفین دستور داد هرگونه اسناد و مدارک دیگری را کـه بخواهنـد
بدان استناد کنند تسلیم نمایند .دیوان همچنین به طرفین اطالع داد که قصد دارد بعداً براساس مـدافعات کتبـی و
اسناد تسلیمی در مورد پرونده حاضر تصمیم گیرد .هیچیک از طرفین تقاضای جلسه استماع نکرد.
 .2دالیل صدور حکم

خواهان در مورد تابعیت خود مدراکی ارائه داده است که شامل فتوکپی صفحه او اساسـنامه شـرکت ام.انـد.ام .و
حاکی از تشکیل شرکت در ایالت کالیفرنیا در سا  3328میباشد .خواهان همچنـین فتـوکپی یـک فـرم مالیـاتی
صادره جهت ام.اند.ام .در سا 3320را ارائه کرده است که مبین ادامه وجـود شـرکت حـداقل تـا پایـان آن سـا
میباشد و باالخره خو اهان فتوکپی پاسپورت امریکایی خانم موری را کـه تولـد وی در ایـاالت متحـده و تابعیـت
نامبرده را تا تاریخهای مرتبر با ادعای حاضر نشان میدهد ،ارائه داده است.
معهذا خواهان مدرکی در تأیید مالکیت ادعایی خانم موری بر ام.اند.ام .تسلیم نکـرده اسـت .بنـابراین ،دیـوان
نتیجه میگیرد که مدارک تسلیمی برای اثبات اینکه خواهان به مفهوم بند 3ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی،
یک تبعه ایاالت متحده بوده ویا ادعای حاضر ،ادعای یک تبعه ایاالت متحده آمریکا طبق الزام بند 0مـاده هفـت
همان بیانیه میباشد ،کافی نیست.
این مسأله نیاز به بررسی بیشتری ندارد؛ زیرا مدافعات و مدراک پرونده نیز دیـوان را متقاعـد نمـیکنـد کـه
ادعای خواهان علیه خوانده واجد هیچ مبنای واقعی باشد .گرچه خواهان مدعی است که یک رابطه قراردادی بـین
وی و استودیو میثاقیه و جمهوری اسالمی ایران وجود داشته ،لکن نتوانسته است مدرکی در اثبات این ادعـا ارائـه

حکم شماره 414ـ211ـ4



441

دهد.
خواهان در دادخواست و جوابیه خود از افشای طرف خصوصی ایرانی قرارداد ادعایی ،به این دلیل که این کار
امنیت آن طرف را به مخاطره خواهد انداخت خودداری کرد .به همان دلیـل ،خواهـان قـرارداد یـا مـدرک مسـتند
دیگری ارائه نداد.
دیوان در دستور مورخ 32مه  02( 3321اردیبهشتماه  )3180خود از خواهان خواست یا اسناد و مدارکی را که
میخواهد مورد استناد قرار دهد تسلیم کند ویا ادعای خود را مسترد نماید .خواهان در تاریخ  03سـپتامبر 2( 3321
مهر ماه )3180اظهار داشت که چون طرف ایرانی مورد بحث قبالً زنـدانی شـده ،وی را بـهعنـوان آقـای میثاقیـه
مشخ نمود و پارهای مدراک مستند نیز ارائه داد.
مدارک مزبور شامل یک فتوکپی قرارداد به تـاریخ  34ووئـن  04(3323خردادمـاه  )3102بـه امضـای آقـای
میثاقیه از طرف استودیو میثاقیه و خانم موری از طرف خواهان ،یعنی ام.اند.ام .بود .در قرارداد مزبور تهیه مشترک
یک فیلم توسر استودیو میثاقیه و ام.اند.ام .پیشبینی شده بود .هرچند قرارداد پارهای تعهدات مـالی هریـک از دو
طرف را تعریف میکرد ،تعدادی از عوامل قرارداد ،منوط به توافق آتی بود و بعضی تعهدات به امضای یک قرارداد
توزیع منوط شده بود .قرارداد تسلیمی اشارهای به تعهد مالی یا مشارکتی توسر خوانده در پرووه نمیکند.
خواهان سوگندنامه ای به امضای خانم موری مشعر بر اینکه دولت ایران بـه وسـیله وزارت فرهنـگ و هنـر،
وعده حمایت مالی از پرووه را داده و خواهان به آن وعده اعتماد کرده ،تسلیم نمود .خواهان همچنین مکاتبات بین
خانم موری و وزارت فرهنگ و هنر را دایر بر اینکه وزارت فرهنگ و هنر حداقل از پرووه فـیلم آگـاه بـوده ارائـه
داده؛ ولی هیچ گونه مدرکی در تأیید ادعای خود ،مبنی بر اینکه دولت ایران تعهد قراردادی برای تأمین مالی فیلم
پیشنهادی تقبل کرده باشد ،تسلیم ننموده است.
خواهان همچنین در اظهاریه خود اشعار داشته است که «کلیه قراردادهای کتبی با دولت ایران درباره پرووه در
شرکت استودیوی فیلمبرداری میثاقیه نگاهداری شده» و قراردادهایی که وزارتخانه را متعهد بـه حمایـت مـالی از
پرووه میکرد در دسترس خوانده است و بنابراین ،تقاضا دارد به خوانده دستور داده شود که آنهـا را ارائـه نمایـد.
خوانده پاسخ داد که وزارت ارشاد اسـالمی ضـمن نامـه ای بـه اداره کـل تحقیقـات و روابـر سـینمایی در مـورد
قراردادهای ادعایی ،استفسار کرده و اداره کل نظارت و نمایشنامهها در پاسخ اشـعار داشـته اسـت کـه هـیچگونـه
سابقهای راجع به چنین قراردادهایی یافت نشده است.
همان طور که در فوق متذکر گردید ،دیوان در دستور مورخ دوم مارس  30(3324اسفندماه  )3180خود به هـر
دو طرف دستور داد هر گونه سند دیگری را که بخواهند به آن استناد کنند تسلیم نمایند و اعالم داشت کـه قصـد
دارد متعاقباً در مورد این پرونده براساس مدافعات و اسناد تسلیمی تصمیم گیرد .خواهـان اظهاریـهای بـه اختصـار
حاوی نظرات خود تسلیم کرد؛ ولی مدرک دیگری ارائه نداد.
دیوان نتیجه میگیرد که تنها رابطه قراردادی که با مدارک مستند تسلیمی تأیید میشود رابطه بین خواهان و
استودیو میثاقیه است و در این قرارداد ذکری از دولت ایران نرفته است .بنابراین ،دیوان معتقد است که هیچ رابطه
قراردادی یا حقوقی بین خوانده و خواهان که خواهان بتواند ادعای خود را بر مبنای آن قرار دهد به اثبات نرسـیده
است.

444



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

در شرایر و اوضاع و احوا پرونده حاضر ،خوانده مستحق دریافت هزینه داوری خود میباشـد و دیـوان مبلـ
معقو این هزینهها را  0222دالر امریکا تعیین میکند.
به دالیل مذکور فوق ،ادعای ام.اند.ام .پروداکشنز اینکورپوریتد رد میشود.
خواهان ،ام.اند.ام .پروداکشنز اینکورپوریتد ،متعهد است هزینههای متحمله خوانده ،جمهوری اسالمی ایران ،را
به مبل  0222دالر پرداخت نماید.
الهه ،به تاریخ  2ژوئن  3884برابر با  32خردادماه 3161
گونار الگرگرن ،رئیس شعبه یک
هوارد ام .هولتزمن

اینجانب با حکم به پرداخت هزینههای داوری علیه خواهان هرچند که مبل آن ناچیز است ،صرفاً به دلیـل واهـی
بودن ادعا و رسیدگی آن در برههای که جمهوری اسالمی ایران بار سنگین پاسخ به چهار هزار ادعای امریکاییـان
در دیوان و چند صد ادعای مطروحه دیگر در دادگاههای غیرایرانـی را در زمـان جنـگ و اضـطرار بـر دوش دارد،
موافقم (رجوع شود به :نظر اینجانب در حکم شماره 18ـ022ـ .3دیوان باید از همان آغاز کار خود در دو سا قبل،
با انتخاب رویهای ،اینگونه ادعاهای بیاساس و واهی را تفکیک کرده و به نحـوی آنهـا را فیصـله مـیداد کـه
جمهوری اسالمی ایران از دفاع در مقابل ادعاهای جدی و تعقیب ادعاهای خود باز نمیماند.
محمودکاشانی

پرونده شماره 110ـ شعبه سه
حکم شماره 311ـ110ـ1
خواهان :کلمین فودز اینکورپوریتد
خواندگان :دولت جمهوری اسالمی ایران و شرکت سیمرغ
تاریخ3161/4/38 :
حکم

حاضران :به نمایندگی از طرف خواهان:

آقای فرد آدامز جونیور ،رئیس کلمین فودز اینکورپوریتد ،به نمایندگی آقای میچل راگوین آقای سا گودمن ـ وکال
به نمایندگی از طرف خواندگان :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده رابر جمهوری اسالمی ایران
آقای خسرو طبی ،مشاور حقوقی نماینده رابر
آقای علی خسروجردی ،آقای محمد حا علیخانی ،اعضای هیأت مدیره شرکت سیمرغ
آقای بهروز امیر معینی ،مشاور حقوقی شرکت سیمرغ
سایر حاضران :آقای جان کروک ،نماینده رابر ایاالت متحده امریکا
 .3جریان رسیدگی

خواهان ،کلمین فودز اینکورپوریتد (اختصاراً «کلمـین» یـا «خواهـان») در تـاریخ  32وانویـه 02( 3320دیمـاه
 )3182دادخواستی علیه جمهوری اسالمی ایران و شرکت سیمرغ (اختصاراً «سیمرغ») بـه ثبـت رسـاند .ادعـا بـه
سرمایهگذاری در شرکت ایرانی موسوم به سیکل کورپوریشن («سیکل») و ارائه خدمات و تهیه تجهیزات بـرای
شرکت مذکور ارتباط دارد.
در تاریخ  8ووییه  30( 3320تیرماه  )3183دولت ایران و سیمرغ هریک دفاعیهای به ثبت رساندند.
دیوان در نتیجه جلسه استماع مقدماتی منعقده در تاریخ  2فوریـه  32( 3321بهمـنمـاه  )3183دسـتوری در
تاریخ  4مارس  31( 3321اسفند  )3183صادر و برنامه تسلیم مدارک و لوایح و روز  13اکتبر 3( 3321آبان )3180
را جهت جلسه استماع کلیه موضوعات تعیین نمود .تاریخ جلسه استماع بعداً تا  01نوامبر  0( 3321آذرمـاه )3180
به تعویق افتاد.
کلمین در تاریخ  30آوریل  08(3321فروردینماه  )3180الیحهای مشتمل بـر ادلـه مسـتند خـود بـه ثبـت
رسانید .خواندگان نیز الیحه خود را در تاریخ  38مه  08( 3321اردیبهشتمـاه  )3180ثبـت نمودنـد .کـلمـین در
تاریخ  34ووییه  01( 3321تیرماه  )3180الیحه خود را در باره ماهیت و اظهاریهای شـامل ادلـه مسـتند دیگـر و
فهرست شهود و لیست پیوستها تسلیم نمود.
سیمرغ در تاریخ  33اکتبر  02( 3321مهرماه  )3180الیحه متقابل و ادله مستند دیگر خود را به ثبت رسانید و
کلمین در  32نوامبر  02( 3321آبان ماه )3180پاسخ و الیحه الحاقی و ادله مستند دیگر خود را به ثبت رساند.
جلسه استماع در تاریخ  01نوامبر  0(3321آذرماه  )3180تشکیل گردید.
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سیمرغ با اجازه دیوان در تاریخ  03مارس  3(3324فروردینماه  )3181یک الیحه بعد از استماع در رد الیحه
الحاقی مورخ  32نوامبر  02(3321آبانماه  )3180خواهان به ثبت رسانید.
متعاقب جلسه استماع ،داور منصوب ایاالت متحده امریکا استعفا داد .طبق قواعد دیوان ،داور مستعفی در ایـن
حکم شرکت نموده است.
 .2شرح واقعیات

خواهان شرکتی است که اصوالً به کار تولید تخممرغ و کلیه فعالیتهای مربوطه اشتغا دارد .شـرکت نـامبرده در
سا  3383در ایالت دلهور تشکیل شد و ادارات اصلی آن در ایاالت متحده امریکا واقـع اسـت .خواهـان در سـا
 3328یک شرکت تابعه خارجی به نام کلمین اینترنشنا لیمیتد («سی.ام.آی») که طبق قوانین برمودا بـه ثبـت
رسیده است تشکیل داد.
در تاریخ  34آوریل  00( 3328فروردینماه  )3100سی.ام.آی .و سیمرغ سندی به نام «قولنامه» امضا و مقـرر
نمودند «یک شرکت سهامی خاص ایرانی» به نام سیکل یا هر نام مورد قبو دیگری بـه منظـور احـداث و اداره
تأسیسات کامالً مجهز تولید و فراورده تخممرغ و جوجه کبابی که کلمین و سیمرغ سهامداران اصلی آن باشند به
ثبت رسانند .در قولنامه همچنین پیشبینی شده بو که سی.ای.ام 02 .درصد کل سرمایه را به میزان  300میلیـون
ریا یا تقریباً 312201222دالر امریکا پرداخت کند و برای مدت دو سا از تاریخ تحصیل مالکیـت زمـین مجتمـع
جوجهکشی توسر سیکل ،سهامدار سیکل باقی بماند و در پایان این مدت مختار باشد یا به سهامدار بـودن خـود
ادامه دهد یا کلیه سهام خود را در سیکل به سیمرغ که طبق مفاد قصدنامه قرار بود این سهام را حداقل به قیمتی
معاد کل سرمایه پرداختی سی.ام.آی .به عالوه  02درصد بهره خریداری کند به فروش رساند.
در تاریخ  0اوت  13( 3328مردادماه  )3100اساسنامه سیکل (شرکت سهامی خاص) یعنـی شـرکتی کـه در
قولنامه پیشبینی شده بود در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی به ثبت رسید .هدف از تشـکیل سـیکـل
«انجام کلیه فعالیتهای کشاورزی» از جمله مرغداری و جوجهکشی و تولید مرغ ذکر شده بـود .سـرمایه شـرکت
 300میلیون ریا بود که به  30022سهم  321222ریالی ثبت شده تقسیم میشد.
سرمایه گذاری اولیه سی.ام.آی .در سیکل 320 ،308دالر امریکا بود که بـه موجـب قـانون جلـب و حمایـت
سرمایهگذاریهای خارجی در ایران از خار وارده شده و در  31مارس  00( 3322اسفندماه  )3100به ثبت رسـیده
بود .مجموع سرمایهگذاری سی.ام.آی .در سیکل تقریباً بال بر  0221222دالر میشد که معاد  02درصد سرمایه
یا  1022سهم بود و سهم سیمرغ معاد  20درصد میشد.
سیمرغ در  3322زمینی را که قرار بود برای مجتمع مرغداری مورد استفاده قرار گیـرد بـه دسـت آورد و بـه
سیکل اجاره داد و سیکل به آغاز و توسعه عملیات خود اقدام نمود .سیمرغ در کلیـه اوقـات ،کنتـر اصـلی ایـن
عملیات را از طریق کنتر هیأت مدیره سیکل به دست گرفته و سی.ام.آی .یک نماینده در هیأت مدیره داشـت.
مضافاً کلمین بر فعالیتهای روزمره سیکل به وسیله «چند کارمند فنی» که به استناد موافقتنامه منعقـده بـین
سیکل و کلمین و به شرط پرداخت حقوق و هزینههای مربوطه در اختیار سیکـل گـذارده شـده بودنـد نظـارت
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داشت .کلمین همچنین قطعات یدکی و خدمات سیکل را تأمین مینمود.
در سا  3323کارمندان کلمین که مأمور خدمت در سیکل شده بودند عزیمت از ایران را آغـاز نمودنـد .در
()1
ووییه( 3322تیرماه  )3103بند « » ماده  3قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در مورد سیمرغ اجرا گردید .از
آن تاریخ تاکنون کلمین یا سی.ام.آی .در فعالیتهای سیکل شرکت نداشتهاند .حوادث و شرایر مؤثر در موقعیت
بعدی کلمین در قسمتهای بعدی حکم آمده است.
 .1اظهارات طرفین

کلمین اظهار میدارد که یک شرکت امریکایی است و اکثریت سهام آن متعلق به فرد آدامز جونیور ،تبعه ایـاالت
متحده میباشد .کلمین ادعا میکند که ما منحصر به فرد شرکت تابعه خارجی،سی.ام.آی .که در برمودا تشکیل
یافته است ،میباشد .کلمین اظهار می کند که سـیمرغ یـک واحـد تحـت کنتـر دولـت ایـران اسـت و شـرکت
مقواسازی شرق («شرق») که نقش آن بعداً تشریح میگردد ،شرکت تابعه کامالً متعلـق بـه سـیمرغ مـیباشـد و
بنابراین ،طبق اظهار کلمین ،دیوان داوری صالحیت رسیدگی به ادعای مطروحه را دارد.
خواهان اظهار میکند که در نتیجه اعما خواندگان ارزش سرمایهگـذاری خـود را در صـنعت مرغـداری ایـران از
دست داده است .مبنای سرمایه گذاری مذکور طرح مشترکی بود که با قولنامه یعنی سندی که طبق اظهار خواهان
حاوی تعهدات قراردادی بین سیمرغ وسی.ام.آی .بود به وجود آمده بود.
در دادخواست ،به موجب سه تئوری تخییری زیر مطالبه به عمل آمده است:
او آنکه دولت ایران خواهان را از منافع خود در سیکل محروم کرده و بنابراین ،طبق قانون جلب و حمایت
سرمایهگذاری خارجی در ایران که تحت حمایت همان قانون سرمایهگذاری کرده ،استحقاق دریافت غرامت را دارد
(خواهان این ادعا را جلسه استماع منتفی اعالم کرد).
دوم ،منافع سی.ام.آی .در سیکل حسب ادعا به وسیله سـلب مالکیـت از سـیمرغ کـه شـرکت کنتـر کننـده
سیکل بوده مصادره شده ،به نحوی که طبق حقوق بینالملل ،خواهان را مستحق دریافت غرامت کرده اسـت .در
این رابطه خواهان ادعا کرد که سی.ام.آی .در نتیجه مصادره یا ملی کردن سیمرغ که در حـوالی  04ووییـه 3322
( 0مردادماه )3103صورت گرفت از حقوق خود بهعنوان سهامدار سیکل محروم شد و از شرکت در اداره امور خود
منع گردید و به عالوه اختیار فروش سهام خود در سیکل به سیمرغ که به موجب قولنامه به دست آورده بود از او
سلب شد ،با وجود آنکه در اعما آن حق اقدام کرده بود.
سوم ،سیمرغ در مقابل سی.ام.آی .یک تعهد قراردادی مستمر داشت .دولت ایران با اقدام به کنتر سیمرغ از نظـر بـینالمللـی
مسئو اجرای این تعهدات قراردادی گردید .اعما دولت ایران بعد از در دست گرفتن کنتر سیمرغ به منزله تخلف از این تعهـدات
است و خواهان را مستحق دریافت غرامت میکند .کلمین درخواست وصو خساراتی جمعاً به مبل  8221222دالر و به عبارت دیگر
« .1کارخانجات و مؤسساتی که وامهای قابل توجه برای احداث یا توسعه از بانکها دریافت داشتهاند ،در صورتی که کل بدهی آنهـا از
دارایی خال آنان باالتر باشد متعلق به دولت است و بقیه بدهیشان بهعنوان طلب دولت و مردم به هر صورت که مقتضی باشد وصـو
خواهد شد .در صورتی که دارایی این واحدها بیشتر از مطالبات بانکها و مردم باشد ،دولت به سمت مالک بانکها و نسبت به مطالبـات
خود و مردم در مالکیت آن واحد سهیم میشود».
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 0221222دالر معاد کل سرمایهگذاری خود به عالوه 02درصد بهره آن در مدت دو سا را نمود.
خواهان در الیحه مورخ  34ووییه  01( 3321تیرماه  )3180خود و متعاقب آن اظهـار داشـت کـه سـیمرغ در
همان ووییه ( 3323تیرماه  )3102از طریق شرکت تابعه و صد درصد متعلق به خود ،یعنی شرق ،سهام سی.ام.آی.
را به مبل  4381812/23دالر امریکا خریداری نمود .وظیفه پرداخت قیمت خرید فوقالذکر بـه سـی.ام.آی .حسـب
ادعا ناشی از تعهدات موضوع خیار مندر در موافقتنامه و به دلیل این واقعیـت اسـت کـه سـهام مـذکور عمـالً
تحصیل شده بود.
خواهان در الیحه ماه ووییه و اظهاریههای بعدی خود نیز وصو مبل  3001204/80دالر اقالم قابل وصـو
را که حسب ادعا بابت خدمات و بابت قطعات یدکی و کارمندانی که در اختیار سیکـل گـذارده و همچنـین بهـره
سالیانه به میزان  32درصد کل مبل  8031834/88دالر را درخواست نمود.
خواهان به عالوه اظهار میدارد که دولت ایران مانع انتقا مبال مذکور که حق وی بوده ،شده است و نهایتاً
درخواست وصو هزینههای داوری را نموده است.
خواندگان اظهار می دارند که دیوان داوری صالحیت رسیدگی به دعوا را ندارد ،زیرا خواهان تابعیت امریکـایی
خود را اثبات ننموده و سیمرغ یک سازمان ،تشکیالت یا واحد تحت کنتر دولت ایـران نمـیباشـد .طبـق اظهـار
خواندگان ،سیمرغ ملی نشده ویا تحت کنتر دولت ایران نمیباشد و هرگز دولت ایران در امور آن مداخله نکرده و
بنابراین ،نمیتواند در پرونده حاضر ،خوانده باشد .خواندگان استدال میکنند که سیمرغ مسئو تعهدات سیکل یا
شرق ،که یک واحد جداگانه بوده و بهعنوان خواندة نامیده نشده نمیباشد و ادعـای کـلمـین بابـت حسـابهـای
دریافتنی ،بابت خدمات قطعات یدکی و کارمندان تأمینی جهت سیکل ،مبتنی بر قراردادهایی غیر از آنچـه کـه در
دادخواست مندر است میباشد؛ یعنی قراردادهای منعقده با سیکل کـه در ایـن پرونـده خوانـده نبـوده و در هـر
صورت چنین ادعایی نیز در این تاریخ قابل طرح نیست .خواندگان همچنین اظهـار مـیدارنـد کـه تغییـر تئـوری
خواهان به منزله اصالح غیرمجاز ادعایش میباشد.
سیمرغ اظهار میکند که قولنامه مورد استناد کلمین قرارداد نبوده ،بلکه صرفاً وعده انعقاد قراردادی در آینـده
میباشد و هریک از حقوق سی.ام.آی .صرفاً از موقعیت آن بهعنوان سهامدار سیکل ناشی میشـود و بـا تشـکیل
سیکل هرگونه قراردادی که بین سیمرغ و سی.ام.آی .وجود داشته و هرگونه خیاری کـه بـر سـی.ام.آی .متصـور
باشد از درجه اعتبار ساقر است ،زیرا سیکل هرگز «مالکیت زمین را تحصیل نکرده» و این مالکیـت پـیششـرط
شروع مدت خیار بود.
خواندگان مضافاً استدال میکنند که سیکل شرکت ورشکستهای است ،به نحوی کـه خواهـان بـه موجـب
قانون جلب و حمایت سرمایهگذاریهای خارجی در ایران یا به هر ترتیب دیگری ،استحقاق دریافـت پـولی بابـت
سهام خود ندارد .خواندگان اظهار میدارند که حتی اگر سهام سیکل خریداری شده ،خریـدار آن شـرق بـوده کـه
نامش به عنوان طرف ذکر نشده و دیوان صالحیت رسیدگی به آن را ندارد .بهعالوه ،طبق اظهار خواندگان سیکل
ورشکسته یا منحل یا در حا انحال است و بنابراین ،سهامش ارزشی ندارد .خوانده ،سیمرغ ،اظهار مـیدارد کـه
خواهان جبران ارزش سهامش را از شرکتی به نام فینیکس گرین اینکورپوریتد دریافت کرده است و حا چون آن
شرکت است که ذینفع واقعی در منافع سهام میباشد (سیمرغ این ادعا را در جلسه اسـتماع منتفـی اعـالم کـرد).
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نهایتاً سیمرغ درخواست مینماید هزینههای داوری متحمله به وی پرداخت شود.
 .4دالیل صدور حکم
الف) صالحیت

خواهان یک گواهی از مسئو روابر خارجی ایالت دلهور ،مبنی بر آنکه کلمین در تاریخ  32سـپتامبر 33( 3383
شهریور  )3142در ایالت دلهور تشکیل شده ،یک گواهی از دبیر شرکت کلمین مشعر بـر آنکـه در کلیـه اوقـات
ذیربر ،آقای فرد آدامز بیش از  02درصد سهام با حق ریی کل مین را در دست داشته و نیـز یـک شناسـنامه ویـا
پاسپورت امریکایی که حاکی از تابعیت امریکایی آقای فرد آدامز میباشد ارائه داده است .مدارک تسلیمی کلمین
در نبود مدارک معارض برای اثبات تابعیت امریکایی خواهان کافی است.
بخشی از ادعای خواهان بابت قیمت خرید سهام سی.ام.آی .در سیکل میباشد .خواهان ادله مستندی ارائـه
کرده که ثابت می کند سی.ام.آی .شرکتی است که طبق قوانین برمودا تأسیس یافته و کامالً متعلق بـه کـلمـین
میباشد .بنابراین ،خواهان میتواند به طور غیرمستقیم از طریق شرکت تابعه خارجی کامالً متعلـق بـه خـود اقامـه
دعوا نماید .دیوان داوری نتیجه میگیرد که ادعا به مفهوم بند  0ماده  2بیانیه حل و فصـل دعـاوی ،ادعـای یـک
تبعه ایاالت متحده است.
ادعای کلمین علیه سیمرغ و دولت ایران است و دیوان به موجـب بیانیـه حـل و فصـل دعـاوی ،صـالحیت
رسیدگی به دعوای مطروحه علیه واحد ایرانی ،مانند سیمرغ را منحصراً موقعی میتواند داشته باشد که به موجـب
بند 1ماده  2بیانیه حل و فصل دعاوی ،یک «سازمان ،تشکیالت یا واحد تحت کنتر دولـت ایـران یـا هریـک از
سازمانهای فرعی سیاسی آن» باشد.
کلمین بهطور یقین اظهار می دارد که سیمرغ قبل از انقالب ایران ،یک شرکت سهامی خـاص و متعلـق بـه
اشخاص خصوصی بود و به وسیله آنها اداره میشد و استدال میکند که سازمان صنایع ملی ایران که یک واحد
تأسیس یافته بعد از انقالب جمهوری اسالمی ایران است ،طی نامه مورخ 04ووییه  0( 3322مردادماه  )3103خود
به موجب بند « » قانون حفاظت صنایع ،کنتر سیمرغ را به دست گرفت.
مدارک موجود حاکی از آن است که دولت ایران در واقع ،بعد از نامه مورخ  04ووییه 0( 3322مردادماه )3103
واقعاً کنتر سیمرغ را به دست گرفت .سازمان صنایع ملی ایران طی نامه جداگانهای به همان تـاریخ بـه سـیمرغ
اطالع داد که مدیران جدیدی از طرف دولت منصوب خواهند شد .سازمان صنایع ملی ایران در نامه مـورخ  2اوت
 32( 3322مردادماه  )3103خود آقای عربزاده جمالی را بهعنوان یکی از اعضای هیأت مدیره سـیمرغ منصـوب و
بهعنوان مجوز این کار به الیحه قانونی شماره  8212ایران استناد نمود.
در ماده  0این الیحه مقرر شده است که با «انتصاب» مدیر یا هیأت مدیره و اعالم انتصاب به واحد مربوطـه،
اختیارات مدیران و مدیران عامل قبلی آن واحد سلب و لغو خواهد شد« و تا لغو انتصاب ،سهامداران حـق انتخـاب
مدیر دیگری را به جای آنان» ندارند .به موجب ماده  12مقامات منصوب دولت حق دارنـد «کلیـه امـور عـادی و
جاری شرکت را اداره نمایند».
در اوت ( 3322مردادماه  )3103دو عضو دیگر هیأت مدیره سیمرغ منصوب و آقای عربزاده جمالی سمت رئـیس هیـأت
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مدیره و یکی از منصوبین جدید آقای طباطبایی یزدی به سمت مدیرعامل سیمرغ تعیین شدند.
هیچ یک از اعضای هیأت مدیره جدید در لیستهای سهامداران سیمرغ که سیمرغ به دیوان ارائه نمـود دیـده
نمیشوند .صورتجلسات نیز نشان میدهد که اعضـای جدیـد طبـق دسـتور دولـت منصـوب شـدهانـد .مضـافاً در
صورتجلسات مندر است که هیأت مدیره اعالم نمود «کلیه اسناد و مدارک و تعهدات شـرکت بایـد بـه اعضـای
مدیرعامل و یکی از اعضا هیأت مدیره باشد».
این واقعیت که صورتجلسه مورخ  33اوت  03( 3323مرداد  )3182روی کاغذهایی با مارک دولت ایران است
تأیید میکند که ایران ،کنتر سیمرغ را در دست داشته است (رجوع شود به :ایکونومی فـورمز کورپوریشـن علیـه
جمهوری اسالمی ایران و سایرین ،حکم شماره 00ـ380ـ 34 ،3ووئن  04/3321خرداد .)3180
بنابراین ،مقامات منصوب دولت کنتر شرکت را به دست گرفته بودند .خواندگان در تأییـد اظهـار خـود کـه
سیمرغ یک شرکت خصوصی است تأکید میکنند که شرکت بـه مالکیـت دولـت در نیامـده و در مالکیـت دولـت
نمیباشد .معهذا همانطور که این شعبه در پروندههای قبل نظر داد ،وقتی اثبات شود که دولت ایران عمالً کنتر
و اداره شرکت را مثل مورد حاضر به دست گرفته ،عدم تغییر رسمی وضعیت یک شرکت حائز اهمیت نیست (ریگو
واگنراکوییپمنت کامپنی علیه استارالین ایران کامپنی ،حکم شماره 02ـ32ـ30 ،0دسامبر  04/3320آذرمـاه 3183؛
رکسنورد اینکورپوریتـد علیـه جمهـوری اسـالمی ایـران ،شـرکت چکـش و ایـران سـیپورکس اینداسـتریا انـد
منیوفکچرینگ ورکس لیمیتد ،حکم شماره 03ـ310ـ 32،1وانویه 33/3321دیماه  )3183بنابراین ،دیـوان نتیجـه
میگیرد که سیمرغ یک واحد تحت کنتر دولت ایران و مشمو صالحیت دیوان داوری میباشد.
ب) ماهیت
 .3ادعای مربوط به حسابهای دریافتنی

گرچه خواهان در دادخواست مورخ  32وانویه  02(3320دیماه  )3182خود متـذکر شـد کـه شـرکت وی در اداره
سی کل منجمله اعزام کارمندان خود به ایران جهت کمک در اداره سیکل فعا بـود ،معهـذا کـلمـین ادعاهـای
خاص بر مبنای اینگونه فعالیتها مطرح ننموده است .کلمین در دادخواست اولیه خود فقر بابت سـرمایهگـذاری
خود در سیکل و بهره دو ساله آن و هزینههای داوری درخواست حکم نموده است .ادعای مربوط به حسابهـای
دریافتنی در جلسه استماع مقدماتی مورخ  2فوریه  32( 3321بهمنماه )3183مطـرح نشـده و تـا  34ووییـه3321
( 01تیرماه  )3180در مدافعات کلمین طرح نگردیده و نامبرده رسماً تقاضای اصالح ادعای خود را ننمـوده اسـت.
حتی اگر فرض شود که ادعای مربوط به حسابهای دریافتنی می تواند درخواست اصالح دادخواست تلقی شود در
مورد حاضر ،تأخیر در اظهار چنین ادعایی و احتما ایراد لطمه به خواندگان در اثر این تأخیر طبق ماده  02قواعـد
دیوان ،مانع از قبو چنین اصالحیهای می شود .نظر به این واقعیت و این حقیقت که چنین اصـالحیهای پیشـنهاد
نشده دیوان نمیتواند به ادعای کلمین بابت حسابهای دریافتنی ترتیب اثر بدهد.
 .0ادعای بهره سرمایهگذاری در سیکل

ادعای کلمین بابت بهره سرمایهگذاری در دادخوست مطرح شد؛ ولی خواهان بعداً تئوری خود را جهت وصو
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بهره سرمایهگذاری تغییر داد .الیحهای که در آن خواهان تئوری حقوقی جدید را مطرح کرده بود سه مـاه قبـل از
جلسه استماع به ثبت رسید .سیمرغ در الیحه اکتبر ( 3321مهر  )3180خود به اسـتدال کـلمـین کـه در ووییـه
اظهار شده بود اعتراض نکرد و سیمرغ چهار ماه فرصت داشت که دفاعیه خود را برای جلسه استماع حاضر کند .بر
این اساس ،دیوان عقیده ندارد که تغییر تئوری به حقوق خواندگان به نحوی لطمه میزند کـه آن را نـاحق سـازد.
مضافاً به خواندگان فرصت داده شده بود لوایح بعد از استماع به ثبت رسانند و در واقع ،آنان چنین نیز کردند.
سی.ام.آی .و سیمرغ در  3328یک قرارداد طرح مشترک جهت تشکیل و اداره سیکل امضا نمودنـد .هرچنـد
عنوان این سند «قولنامه» است؛ شروط آن حاوی تعهدات مشخصی بوده و حاکی از آن است که قصد طرفین یک
قرارداد بود نه فقر توافق به عقد قراردادی در آینده .این قرارداد وظایف و حقوق نامبرده زیر را ایجاد میکند:
ـ وظیفه کلمین در پرداخت  02درصد سرمایه سیکل و حفظ آن میزان تا مدت دو سا ،
ـ وظیفه سیکل در عدم افزایش سرمایه خود طی همان مدت دو سا ،
ـ حق کلمین در سهامدار باقی ماندن بعد از دو سا یا فروش کلیه سهام خود به سیمرغ به قیمتی کـه «بـه
هیچ صورت  ...کمتر از کل سرمایه پرداختی کلمین به عالوه 02درصد بهره نباشد».
طرفین سپس به این قرارداد استناد و عمل نمودند.
قرار بود آغاز مدت دو سا  ،طبق مفاد قرارداد از «تاریخ تحصیل مالکیت زمین مورد استفاده» شروع شـود .در
واقع ،سیمرغ بود و نه سیکل که زمین را تهیه نمود و آن را به سیکل اجاره داد .در مورد تاریخ تهیه زمین توسر
سیمرغ ،مدرکی وجود ندارد؛ ولی اظهارات خواهان ،مبنی بر آنکه این امر در اوایل  3322صورت گرفـت تکـذیب
نشده است .موافقتنامه تسلیمی منعقده بین سیمرغ و سیکل حاکی از آن است که مدت اجاره به سیکـل از 03
ووئن  13( 3322خردادماه  )3102شروع میشد .بنا بر اظهار خواهان ،گزیدن این ترتیب اجاره بـه دالیـل تجـاری
متعدد و باالخ به این دلیل بود که بانک وامدهنده شرط کرده بود که  322درصد مالکیت زمین باید به ایرانیان
تعلق داشته باشد .کلمین نیز استدال میکند که قصد مشترک طرفین این بود کـه مـدت خیـار از تـاریخی کـه
سیکل زمین را برای استفاده تهیه مینماید شروع شود؛ بدون توجه به اینکه مالکیـت کامـل و قـانونی آن را بـه
دست آورد یاخیر .بنابراین ،طبق اظهار خواهان ،وقتی کلمین در اوایل  3323به سیمرغ اطالع داد که میخواهد از
خیار خود نسبت به فروش استفاده کند سیمرغ ملزم به خرید سهام گردید.
به دالیل مشروح زیر دیوان الزم نمیداند تصمیم بگیرد که آیا تعهد خرید سهام سیکل متعلق به سی.ام.آی.
که طبق قرارداد طرح مشترک برای سیمرغ ایجاد شده بود طبق ادعای خواهان باید ایفا میشد یا خیر.
خواهان اظهار میکند که سیمرغ ،اعم از آنکه ملزم به خرید سهام میبود یـا خیـر ،در واقـع ،آن سـهام را از
طریق شرق در ووییه ( 3323تیرماه  )3102به مبل  4381812/23دالر امریکا خریداری نمود .ادله مسـتند موجـود
در دیوان تأیید میکند که خرید عمالً صورت گرفت .در صورتجلسه مجمـع عمـومی فـوقالعـاده سـیکـل در 38
اوت 00(ِ 3323مرداد « )3102خرید سهام شرکت متعلق به کل مین اینترنشنا کورپوریشن توسر شرکت صنعتی
مقواسازی شرق» ذکر شده است و لیست سهامداران منضم به صورتجلسه نشان میدهد که شرق  1022سهم در
دست دارد و سی.ام.آی .سهمی باقی ندارد .مضافاً دفتر سرمایه گذاری خارجی در ایران که متعلق به دولـت ایـران
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است در نامه مورخ  2سپتامبر 32(3323شهریورماه )3182به سیمرغ متذکر شده است که «کـلمـین کلیـه سـهام
خود را در  3323به شرکت مقواسازی شرق فروخته است».
لکن سیمرغ اظهار میکند که شرق ،هرچند که شرکت تابعه کامالً متعلق به سیمرغ میباشد ،اما یک واحد و
شرکت جداگانه ای است که عامل سیمرغ نبوده و بنابراین ،سیمرغ مسئو دیون شرق نمـیباشـد .بنـا بـه اظهـار
خواهان ،سیمرغ ابتدا از شرق بهعنوان عامل خود استفاده میکرد؛ ولی بعد قرارداد خریـد سـهام و تعهـد پرداخـت
دیون آن به سی.ام.آی .به سیمرغ واگذار شد.
مدارک جهت پیدا کردن رد سهام مورد اختالف روشن نیست؛ لکن واقعیات زیر نشـانه آن اسـت کـه سـیمرغ
مسئولیت پرداخت بهای سهام سرمایه را داشت:
او  ،سیمرغ بود که به موجب قرارداد خیاری مسئو بود.
دوم ،ظاهراً امکان ندارد که سی.ام.آی .به جای شرکت مادر ،یعنی سـیمرغ ،شـرکت تابعـه کـامالً متعلـق بـه
شرکت مادر را ضامن قرار دهد.
سوم ،یادداشت مورخ او دسامبر  32( 3323آذرماه  )3102اعتباری به مبل  10میلیون ریا به سـی.ام.آی .را
جهت قیمت خرید سهام نشان میدهد و این سند نیز حاکی از آن است که سیمرغ و نه شـرق ،درخواسـت اجـازه
انتقا قیمت خرید را از دولت ایران نمود .سند مذکور همچنین گواه بر این است که در دسامبر ،سیمرغ و همچنین
سهامداران سیمرغ که سهام را خریداری کرده بودند ،به فروش سهام سیکل ریی دادند.
مضافاً در  04اکتبر  1( 3323آبانماه  )3102سی.ام.آی .نامهای بـه سـیمرغ نوشـت و ضـمن آن متـذکر شـد
«بدین وسیله تأیید مینماییم که کلیه سهام موجود کلمین اینترنشنا اینکورپوریتد را به شما فروختهایم.». . .
بدین ترتیب به نظر میرسد که سیمرغ سهام را از طریق شرق خریداری کرد .نظر به اینکـه بایـد سـیمرغ را
متعهد پرداخت  10میلیون ریا قیمت خرید سهام شرق به سـی.ام.آی .دانسـت ،بنـابراین ،اظهـارات سـیمرغ کـه
سیکل یک واحد ورشکسته میباشد ارتباطی با موضوع ندارد .هر چند به موجب قرارداد خیاری ،کلمین مسـتحق
دریافت  8221222دالر بود با اظهار به ادعای قیمت توافق شده خرید سهام به مبلـ  4381812/23دالر ،در واقـع،
نشان داده است که سهام را به مبل کمتری از آنچه که میتوانست استحقاق داشته باشد فروخته است .همچنـین
در اینکه آیا قانون جلب و حمایت سرمایهگذاریهای خارجی در ایران قابل اعما است یا خیر ،باید پـذیرفت کـه
تعهدات قراردادی فقر به موجب همان قانون قابل اجرا است .قانون مذکور منحصراً برخی ضمانتهـای دولتـی را
قید میکند .مضافاً این امر که کلمین از محل دیگری غرامت سهام را دریافت کرده و سـیمرغ از تعهـد پرداخـت
خود آزاد میشود اثبات نگردیده است.
کلمین بعد از موافقت با فروش سهام به قیمت معین اینک نمیتواند براساس تئوری مبتنی بر قرارداد خیاری،
مبل بیشتری دریافت کند .بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد که کلمین مستحق دریافـت مبلـ  4381812/23دالر
قیمت خرید سهام سی.ام.آی .در سیکل میباشد.
خواهان دلیل کافی ارائه نداده که چرا دولت ایران باید مسئو پرداخت تعهدات سیمرغ باشد.
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 . 1بهره

کلمین در دادخواست خود درخواست صدور حکم «خسارت به مبل  8221222دالر ( 0221222دالر به عـالوه 02
درصد بهره)» نموده است .با توجه به لوایح بعدی خواهان ،استنباط بر این است که ادعا بابت  32درصد بهـره بـه
مدت دو سا میباشد که کلمین حق دارد به موجب مفاد قولنامه بابت سرمایهگذاری خود دریافت کنـد .خواهـان
در الیحه ووییه ( 3321تیرماه  ) 3180خـود درخواسـت تخییـری جهـت صـدور حکـم بهـره از تـاریخ هریـک از
پرداختهای بابت سرمایه تا پرداخت کامل براساس اصو کلی حاکم بر نقض قراردادی نمـود .دیـوان داوری ،بـا
توجه به ماده  02قواعد خود این اصالح ادعا را بیمورد نمیداند.
در صورتی که پرداخت بهره بابت تأخیر تأدیه یک دین ،جزء تعهدات قرارداد ذکر نشده باشـد ،دیـوان بایـد در
مورد موضع بهره اخذ تصمیم نماید.
همانطور که در فوق ذکر شد خواهان بدواً درخواست صدور حکم پرداخت بهره به مدت دو سا طبق قرارداد
خیاری مندر در قولنامه نموده و وقتی در ووییه ( 3321تیر  )3180به دلیل دیگری درخواست صدور حکـم بهـره
نمود ،از جمله به نامه مورخ  34نوامبر  01( 3322آبان  )3102سی.ام.آی .به سیمرغ استناد کرد که نتیجه مذاکرات
بین فرد آدامز و نمایندگان سیمرغ در تهران را در باره روابر آتی دو شرکت خالصه میکند .طبق این نامه طرفین
توافق کردند پارهای اصالحات در ترتیبات قبلی خود به عمل آورند؛ از جمله مدت خیـار را تمدیـد کننـد و شـرایر
پرداخت بهره را تغییر دهند .لکن نامه مزبور قبو و تأیید سیمرغ را نشان نمـیدهـد و ایـن اصـالحات ادعـایی را
مدارک تسلیمی دیگر به دیوان به حد کفایت اثبات نمیکند و مدرک دیگری در مورد شـرایر یـا قیـودی کـه بـه
موجب آن سهام سی.ام.آی .در سیکل از طریق شرق به سیمرغ فروخته شده ،غیر از قیمت خریـد مـورد توافـق،
وجود ندارد.
دیوان براساس مدراک موجود نتیجه میگیرد که سیمرغ بههیچوجه تعهد قراردادی جهـت پرداخـت بهـره یـا
خسارات دیگری برای عدم پرداخت قیمت خرید سهام ندارد.
مضافاً دیوان در این ر ابطه متذکر میگردد که حتی در ووییه و سـپتامبر ( 3323تیـر و شـهریور  )3182کـه
فینیکس گرین اینکورپوریتد به نمایندگی از طرف کلمین طـی دو فقـره تلکـس از سـیمرغ درخواسـت پرداخـت
ادعاهای کلمین بابت سهام و حسابهای دریافتنی را کرد ،اشارهای به بهره معوقه ننمود.
خواهان ظاهراً از این واقعیات آگاه است .بنابراین ،ادعای تخییری خود را براساس بهره قرار میدهـد .ادعـای
مورد اختالف در اینجا براساس اصو کلی حاکم بر نقض قرارداد است.
دیوان داوری معموالً حکم بهره را با کاربرد این اصو و موقعی که نقض قرارداد اثبات شده باشـد بـهعنـوان
جبران خسارت صادر نموده است؛ ولی نظر به شرایر پرونده حاضر ،دیوان از صدور حکم بهره امتناع میکند.
 .6هزینهها

در شرایر پرونده حاضر دیوان ریی میدهد هریک از طرفین مسئو پرداخت هزینههای داوری خود باشد.



424

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

 .4حكم

دیوان داوری بدینوسیله به شرح زیر حکم صادر مینماید:
ـ ادعا تا حدودی که متوجه خوانده ،دولت جمهوری اسالمی ایران میشود مردود شناخته میشود.
ـ ادعای مربوط به حسابهای دریافتنی به میزان  3001281/80دالر مردود شناخته میشود.
ـ ادعای بهره مردود است.
ـ خوانده ،شرکت سیمرغ ،متعهد است و باید به خواهان ،کلمین فودز اینکورپوریتد ،مبل چهارصد و نود شش
هزار و ششصد و سی دالر و یک سنت ( 4381812/23دالرامریکا) امریکا بپردازد.
ـ پرداخت مزبور از محل حساب تضمینی مفتوحه طبق بند  2بیانیه مورخ  33وانویه  03(3323دیمـاه )3103
دولت جمهوری دمکراتیک و مردمی الجزایر به عمل خواهد آمد.
ـ هریک ازطرفین مسئو پرداخت هزینههای داوری خود میباشد.
این حکم بدینوسیله جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میگردد.
الهه ،به تاریخ مه  3884برابر با خردادماه 3161
نیلس منگارد ،رئیس شعبه سه
به نام خدا
پرویز انصاری معین
موافق با قسمتی و مخالف
با قسمت دیگر

ریچارد ام .ماسک

پرونده شماره 11ـ شعبه یک
حکم شماره 311ـ11ـ3
خواهان :سیـ لند سرویس اینکورپوریتد
خواندگان :دولت جمهوری اسالمی ایران ،سازمان بنادر و کشتیرانی
تاریخ3161/0/11 :
حکم

حاضران
از طرف خواهان :آقای سی .اس.هرد ،آقای آر.ا.کالین ،وکـالی دعـاوی ،آقـای حمیـد صـبی ،خـانم شـاردن

دی.سپرینگ ،آقای اس.اف .وا  ،آقای او.جی .کینزی ،مشاورین سیـ لند ،آقای ام.اس .پالن ،نایب رئیس سیـ لند
اینداستریز اینکورپوریتد
از طرف خواندگان :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده رابر جمهوری اسالمی ایران
آقای ابوالحسن قائمی ،خانم فرین افتخار السادات امیر وهابی ،مشاورین حقوقی نماینده رابر جمهـوری اسـالمی
ایران ،آقای محمد صادق ضیایی ،آقای امیر بادیا ،نمایندگان سازمان بنادر و کشتیرانی
سایر حاضران :خانم جیمسون ام .سلبی ،قائممقام نماینده رابر ایاالت متحده امریکا
آقای ام .هرتز ،مشاور حقوقی نماینده رابر ایاالت متحده امریکا
اول) واقعیات پرونده و اظهارات طرفین
یک) مبنای حقوقی ادعا

خواهان پرونده حاضر ،سیـ لند سرویس اینکورپوریتد («سیـ لند») شرکتی است که طبق قوانین ایالت دلـهور در
ایاالت متحده به ثبت رسیده و در رشته حمل و نقل آبی کانتینرهای محتوی کـاال در سـطح بـینالمللـی فعالیـت
میکند .خوانده ،سازمان بنادر و کشتیرانی ،یک دستگاه دولتی در ایران است که مسئولیت اداره و کنتر تأسیسات
بندری ایران را برعهده داشته و در سراسر مدت ذیربر با این ادعا ،تحت نظارت وزارت راه و ترابـری بـوده اسـت.
اصل ادعای سیـ لند که در  38نوامبر  00( 3323آبانماه  )3182به ثبت رسـیده ،آن اسـت کـه سـازمان بنـادر و
کشتیرانی وی را از حق ادامه استفاده از تأسیساتی که خواهان (جهت تخلیه و بارگیری) کانتینرهای محتوی کـاال
در بندر عباس ساخته و اداره میکرده ،محروم نموده و نتیجه وی متضرر شده است.
در این پرونده راجع به صالحیت دیوان ،موضوعات مهمی مطرح نیست .در جلسه استماع مقـدماتی ،یعنـی در
حدود شش ماه بعد از ثبت الیحه دفاعیه ،سازمان بنادر و کشتیرانی به عدم وجود اسناد و مـدارک دا بـر تابعیـت
امریکایی سی ـ لند ایراد گرفت .دیوان داوری طی دستور مورخ  33نوامبر  02( 3321آبانماه  )3183خود نظـر داد
که ایراد سازمان بنادر و کشتیرانی به صالحیت دیوان بر مبنای فوق بهموقع عنوان نشده و تردید اساسی در مـورد
تابعیت خواهان بر نمیانگیزد.
سیـ لند ادعای خود را به صورت تخییری بر دو نظریه اصلی حقوقی مبتنی میکند .نظریه او این است که
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سازمان بنادر و کشتیرانی ،قراردادی («موافقتنامه تأسیسات مورخ  02نوامبر 2/3328آذرماه )»3102را که سازمان
مزبور باید شرکت حمل و نقل ایرانی به نام آی.ا .بی ،.به منظور تخصی قطعه زمینـی در بنـدر عبـاس جهـت
احداث یک ترمینا کانتینر و واگذاری حق اداره ترمینا مزبور منعقد نموده بود ،نقض کرده است .سیـ لند مدعی
است که یا به این دلیل که آی.ا .بی .با اطالع و آگاهی سازمان بنادر و کشتیرانی بهعنوان وکیل سیـ لند عمـل
میکرده ویا در غیر این صورت ،به دلیل اینکه بنا بر قصد مشترک هر دو طرف ،وی ذینفع ثالث قرارداد بوده ،لـذا
قانوناً می تواند اجرای قرارداد مزبور را بخواهد .سیـ لند مضافاً اسـتدال مـیکنـد کـه آی.ا .بـی .در  32آوریـل
 03(3322فروردینماه  )3108به هنگام انعقاد قرارداد دوم ،یعنی «موافقتنامه تقـدم در اسـتفاده» بـا سـیـ لنـد،
بهعنوان وکیل سازمان بنادر و کتشیرانی عمل میکرد.
نظریه تخییری دوم آن است که سازمان بنادر و کشتیرانی بعد از آنکه به سیـ لند اجـازه داد کـه بـا صـرف
هزینههای گزاف ،تأسیسات کانتینر را ساخته و آن را اداره کند ،اقدام بـه محـروم کـردن سـیـ لنـد از اسـتفاده از
تأسیسات مزبور کرده است ،به نحوی که این عمل سازمان بنادر و کشتیرانی ،سلب مالکیت محسوب شده و طبق
ضوابر مقرر در عهدنامه مودت ،روابر اقتصادی و حقوق کنسولی سا  3300فیمـابین ایـران و ایـاالت متحـده
امریکا و طبق حقوق بینالملل برای سیـ لند حق غرامت ایجاد میکند.
سیـ لند دعوای خود را به نحو تخییری دیگری نیز مطرح و استدال میکند که در هر حا  ،سازمان بنادر و
کتشیرانی نباید بالجهت و به ضرر سیـ لند دارا شود و مسئو است که بابت ارزش تأسیساتی که کنتر آن را در
دست گرفته است ،به سیـ لند غرامت بپرازد.
سیـ لند در الیحهای که قبل از برگزاری جلسه استماع به ثبت رسانده ،میزان خسارات خود را به رقمی بـال
بر حداقل  41میلیون دالر تعیین میکند .این رقم در مورد کلیه مبانی اصلی مطروحه ،صادق است.
سازمان بنادر و کشتیرانی الیحه دفاعیهای به ثبت رسانده و بر این اساس که سیـ لند حق ندارد اجرای هـیچ
قراردادی را علیه آن سازمان بخواهد ،منکر مسئولیت است و مضافاً اظهار میدارد که بههیچوجه سلب مالکیت یـا
گرفتنی ( )takingصورت نگرفته تا حق غرامتی ایجـاد شـود و بـاالخره ایـنکـه سـازمان بنـادر و کشـتیرانی از
تأسیسات یاد شده بهرهبرداری نکرده است.
عالوه بر آن ،سازمان بنادر و کشتیرانی بابت عواید و عوارض گوناگونی که حسب ادعا از استفاده از تأسیسات
مزبور و متعاقباً رها کردن آن تأسیسات توسـر سـیـ لنـدن ناشـی شـده اسـت ،ادعـای متقـابلی کـه جمعـاً بـه
 3184213221210ریا بال میشود به ثبت رسانده است.
دو) سابقه امر

وجه مشترک مبانی اصلی حقوقی که سیـ لند به نحو تخییری عنوان کرده ،این ادعای اصـلی اسـت کـه قبـل از
فوریه  3328بین سیـ لند و سازمان بنادر و کشتیرانی توافق شفاهی ایجاد شده بود که عناصر عمده آن عبارت از
این بود که سیـ لند ترمینا کانتینری را در قطعه زمینی که سازمان بنادر و کشتیرانی ارائه میکند ،احداث و اداره
نموده و سازمان بنادر تضمین نماید که در تأمین کشتیهای یدککش ،راهنمایان کشتی ،انجام تشریفات گمرکـی
و امور مربوط به بهداشت و مهاجرت برای سیـ لند حق تقدم قائل گـردد تـا مـدت انتظـار از زمـان ورود کشـتی
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کانتینر سی ـ لند و تخلیه محموله آن به حداقل برسد .سیـ لند در تمام مدافعات شفاهی و کتبی خود تأکید کـرده
است که «تقدم در پهلوگیری» به این نحو ،یکی از شرایر مهم توافق محسوب میشد ،زیرا چنـین کمکـی بـرای
دوام و بقای سیستم کانتینر ،اساسی بود.
سیـ لند اظهار میدارد که رابطهاش با ساز مان بنادر و کشتیرانی در حدود مـاه اوت  3320آغـاز شـد؛ یعنـی
هنگامی که نمایندگان وی با مقامات عالی رتبه سازمان بنادر و کشتیرانی ،وزارت راه و ترابری و سازمان برنامـه و
بودجه ایران به منظور ایجاد یک سیستم حمل کاال با کانتینر در بندر عباس ،وارد مذاکره شدند .مذاکرت تا اوایـل
 3328ادامه یافت و در  2فوریه  33(3328بهمنماه  ،)3104یک پیشنهاد کتبی رسمی ،طی سندی به وزارت راه و
ترابری و سازمان بنادر و کشتیرانی عرضه شد.
سی ـ لند مدعی است که وجود توافق حاوی نکات اصلی پیشـنهاد در جلسـهای کـه در  01فوریـه 4( 3328
اسفندماه  )3104برگزار شد ،مورد تأیید قرار گرفت .در آن جلسه که آقای ام .اسکات پالن ،مدیرعامل وقـت سـیـ
لند در خاورمیانه ،آقای کوارتل ،مدیر سیـ لند در ایران ،آقای ستایش از شرکت ایرانی آی.ا .بی .و آقای ختایی از
سازمان بنادر و کشتیرانی شرکت داشتند ،اعالم شد که کلیه مقامات دولتی الزم ،پیشنهاد سیـ لند را پذیرفتهاند.
سازمان بنادر و کشتیرانی در عین حا که منکر برگزار شدن اینگونه مذاکرات نیست ،لکن این مطلب را کـه
مذاکرات مزبور به ایجاد نوعی رابطه قراردادی بین آن سازمان و سیـ لند منجر گردیـده کـه در اثـر آن ،سـازمان
مزبور مسئو خسارات باشد ،انکار میکند.
سازمان بنادر و کشتیرانی تأکید میکند که منحصراً بـا آی.ا .بـی .روابـر قـراردادی داشـته و ایـن روابـر از
موافقتنامه تأسیسات مورخ  02نوامبر  2( 3328آذرماه  ،)3100منعقده بین سازمان بنادر و کشتیرانی و آی.ا .بی.
به شرح زیر ناشی شده است:
بین سازمان بنادر و کشتیرانی که از این پس اختصاراً سازمان خوانده میشود ،به نمایندگی آقای محمد ختایی
از یک طرف و شرکت آی.ا .بی .کانتینر ثبت شده به شماره  32203اداره ثبـت شـرکتهـا بـه نماینـدگی آقـای
علیاکبر باقرزاده که از این پس «شرکت» نامیده میشود از طرف دیگر ،نسبت به موارد زیر توافق گردید:
 .3سازمان موافقت نمود قطعه زمین مشخ شده به عالمت  Xدر نقشه پیوست را در بندر عباس که متعلق
به سازمان است جهت تخلیه و بارگیری و نگهداری کاالهای وارداتی توسر کشتیهای تحت نمایندگی شرکت به
مدت حداکثر شش سا (با رعایت بند  0این موافقتنامه) اختصاص دهد .بدیهی است عملیات تخلیه و بارگیری و
انبارداری و نگهداری کاال با پیمانکار بندر خواهد بود.
 .0شرکت تعهد نمود زمین مذکور را به منظور بهرهبرداری از هر لحاظ حداکثر ظرف مدت شش ماه به هزینه
خود آماده نموده و چنانچه احتیا به ایجاد و احداث تأسیسات از قبیل اسکله ،انبار مسقف ،دفتر کار ،بتونریزی ویا
اسفالت و غیره باشد شرکت باید قبالً برنامه کار و نقشه و مدت عملیات مورد نظر را به تصویب مقامـات سـازمان
رسانده و سپس به مرحله اجرا درآورد .ضمناً شرکت تقبل نمود طبق نظر سـازمان در کنـار محـدوده زمـین فـوق
نسبت به ایجاد جاده مناسب برای استفاده رفت و آمد به زمینهای پشتی اقدام نماید.
 .1در صورتی که شرکت نتواند در موعد مقرر به تعهدات خود اقدام نماید اعتبار این موافقتنامه پایـان یافتـه
تلقی شده و سازمان تعهدی نسبت به رعایت آن نداشته و شرکت حق هیچگونه اعتراض و ادعایی نخواهد داشت.
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 .4شرکت حق دریافت هیچگونه وجهی تحت هیچ عنوان از صاحبان کاالهایی که کاالی آنان در این محوطه
تخلیه و بارگیری و نگهداری میشود ،ندارد.
 .0شرکت موافقت نمود چنانچه سازمان جهت تحویل اراضی به نیروی دریایی شاهنشاهی احتیـا بـه زمـین
مورد بحث داشته باشد ،با اخطار کتبی قبلی دو ماهه به اعتبار این موافقتنامه خاتمه دهد.
 .8پس از پایان مدت موافقتنامه شرکت موظف است اموا منقو متعلق به خـود را از محوطـه اختصاصـی
ظرف مدت دو ماه خار و موافقت نموده کلیه تأسیسات و تجهیزات غیرمنقو که از طرف شرکت به وجود آمـده
در اختیار سازمان گذاشته و هیچگونه ادعا و اعتراضی نخواهد داشت و سازمان هیچگونه وجهـی از ایـن بابـت بـه
شرکت پرداخت نخواهد نمود.
آی.ا .بی .یک شرکت حمل و نقل ایرانی بود که به صورت کارگزار محلی مؤسسات مختلف حمل و نقل کاال
عمل میکرد .سی ـ لند اظهار میدارد که آی.ا .بی .بهعنوان وکیـل سـیـ لنـد اظهـار مـیدارد کـه آی.ا .بـی.
بهعنوان وکیل سیـ لند در مذاکرات شرکت داشته و تنها از لحاظ «تشریفات اداری» در آن سـمت ،موافقـتنامـه
تأسیسات را با سازمان بنادر و کشتیرانی منعقد کرده است؛ زیرا سیـ لند اطالع یافته بود که زمین از نوع مورد نظر
برای ساختمان و اداره تأسیسات کانتینر به نام یک شرکت خارجی واگذار نمیشود.
سیـ لند برای اثبات این مطلب که در نوامبر 3320آی.ا .بی .را استخدام کرده بـود و آی.ا .بـی .در جلسـه
مورخ  01فوریه  4( 3328اسفندماه  )3104حضور داشته است ،مدارکی ارائه کرده است .با این حا  ،تا  32آوریـل
03( 3322فروردینماه  )3108هیچگونه موافقتنامه کارگزاری به امضا نرسید ،گو اینکه در موافقتنامه منعقده در
آن تاریخ ذکر شده که موافقتنامه ،عطف به ماسبق شـده و از تـاریخ  02نـوامبر  2( 3328آذرمـاه  )3100معتبـر
خواهد بود.
آی.ا .بی .در همان تاریخ ،یعنی در  32آوریل  03( 3322فروردینماه  )3108حـق اسـتفاده و عمـران قطعـه
زمین تخصیصی طبق موافقتنامه تأسیسات را طی قراردادی که از آن به نام موافقتنامه تقدم در استفاده یاد شده
است رسماً در اختیار سیـ لند گذاشت ( .)sub-licensedدر موافقتنامه اخیر ذکر شده که «آی.ا .بـی .کـانتینر
پروانه مذکور را جهت استفاده و برای مقاصد مورد نظر سیـ لند سرویس اینکورپوریتد تحصیل کـرده» و عمـران
زمین به هزینه سیـ لند صورت گرفته است .اصوالً در موافقتنامه پیشبینی شده است که «سـیـ لنـد سـرویس
حق استفاده انحصاری و نیز حق تقدم در استفاده ،تصرف و تمتع از زمین و اعیانی آن را خواهد داشت .»...
سازمان بنادر و کشتیرانی اظهار میدارد که طی مذاکرات و در انعقاد موافقتنامه تأسیسات،آی.ا .بی .خود را
به عنوان اصیل به سازمان معرفی کرده است .آقای باقرزاده ،مدیرعامل آی.ا .بی ،.سوگندنامهای تسـلیم و ضـمن
آن اعالم کرده است که همانگونهکه ن موافقتنامـه حـاکی اسـت ،آی.ا .بـی .در جریـان مـذاکرات و انعقـاد
موافقتنامه تأسیسات با سازمان بنادر و کشتیرانی بهعنوان اصیل عمل میکرده است ،سازمان بنـادر و کشـتیرانی
نیز پروانه را به آی.ا .بی .اعطا کرده و موافقتنامه تقدم در استفاده را رؤیت نکرده و از وجود آن اطالعی نداشـته
است و آی.ا .بی .حق داشته که ریساً ویا از طریق شخصی ک استفاده از پروانه را به او واگـذار مـینمایـد (sub-
 ،)licenseeترمینا را اداره کند .سازمان بنادر و کشتیرانی مضافاً اظهار مـیدارد کـه پـیشبینـی امکـان تمدیـد
موافقتنامه منعقد بین سیـ لند و آی.ا .بی .در مورد تقدم در استفاده ،مشروط بر اینکه سیـ لنـد 32روز قبـل از
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موعد انقضای موافقتنامه ،قصد خود را دایر بر تمدید به آی.ا .بی .اطالع داده و سازمان بنادر و کشتیرانی «پروانه
را به نفع آی.ا .بی .کانتینر تمدید نماید» دا بر آن است که هر دو طرف موافقتنامه میدانستند کـه آی.ا .بـی.
در تحصیل پروانه (موافقتنامه تأسیسات) بهعنوان اصیل عمل میکرد .در موافقتنامه تقدم در استفاده ،سیـ لنـد
از آی.ا .بی .میخواهد که نسبت به سرمایهگذاری وی در عمران زمین تأمین («تضمین») دهـد و آی.ا .بـی .بـا
این شرط که سیـ لند در کلیه مواقع ،مقررات پروانه یاد شده را مراعات نموده و نیز سازمان بنادر و کشـتیرانی یـا
هر مرجع دولتی دیگری در ایران به نحوی از انحا پروانـه را لغـو یـا محـدود یـا مقیـد بـه قیـودی نکنـد ،چنـان
«تضمینی» را به سیـ لند میدهد.
سه) اظهارات طرفین

از شکل و محتوای موافقتنامههای مزبور طرفین دو تفسیر کامالً متفاوت ارائه میدهند .سیـ لند میگوید که وی
طرف واقعاً اصیل ـ و کامالً آشکار ـ موافقتنامه تأسیسات بوده و آی.ا .بی .بهعنوان کارگزار سیـ لند و با اطالع
کامل سازمان بنادر و کشتیرانی آن را امضا کرده است .هدف موافقتنامه ،اجرای رسمی یک توافق شـفاهی بـوده
که قبالً در مورد تخصی زمین بین سازمان بنادر و کشتیرانی و سیـ لند صورت گرفته بود ،به نحوی که سازمان
بنادر و کشتیرانی در تخصی مستقیم زمین به یک شرکت خارجی درگیر نشود .سیـ لنـد مـدعی اسـت کـه یـا
بهعنوان طرف اصیل موافقتنامه یا الاقل بهعنوان ذینفع ثالثی که موافقتنامـه بـه نفـع وی منعقـد شـده اسـت،
میتواند اجرای موافقتنامه تأسیسات را بخواهد.
سازمان بنادر و کشتیرانی چنین حقوقی را برای سیـ لند قائـل نیسـت .سـازمان مـیگویـد کـه منحصـراً بـا
آی.ا .بی .روابر قراردادی دارد .نماینده سازمان بنادر و کشتیرانی در جلسه اسـتماع اسـتدال کـرد کـه واگـذاری
زمین به یک شرکت خارجی طبق قوانین ایران ممنوع بوده و عـالوه بـر آن ،آی.ا .بـی .در مقـام کـارگزار فقـر
میتوانست فعالیتهایی را برعهده گیرد که انجام آنها توسر خود سیـ لند ،قانونی باشد.
در هر حا  ،سیـ لند میتوانست با مراجعه به داوری ویژهای که در موافقتنامه تقدم در اسـتفاده پـیشبینـی
شده ،یعنی موافقتنامهای که سازمان بنادر و کشتیرانی مدعی است کـه تـا زمـان ثبـت دادخواسـت از وجـود آن
بیاطالع بوده ،از آی.ا .بی .احقاق حق نماید .سـازمان بنـادر و کشـتیرانی در تـاریخ  2ووییـه  32( 3321تیرمـاه
 ،)3180یعنی بعد از جلسه استماع ،ضمیمه الیحه دفاعیه تکمیلی خود اسناد و مدارکی تسلیم کرده است که نشان
میدهد آی.ا .بی .با استفاده از فرم مجاز سازمان بنادر و کشتیرانی به نام خود تقاضـای واگـذاری زمـین در بنـدر
عباس کرده و در آن تعهد نموده است که کلیه کارهای ساختمانی و عمرانی را به هزینه خود انجام دهد .سـازمان
بنادر و کشتیرانی منکر آن است که زمین به آی.ا .بی .بهعنوان کارگزار سیـ لند واگذار شده و مدعی اسـت کـه
کلیه عملیاتی که سیـ لند در محوطه انجام داده ،غیرمجاز بوده و بدون اطالع سازمان بنـادر و کشـتیرانی انجـام
شده است .آقای ختایی که تا سا 3322معاون عملیات بندری و معاون اداری و مالی در سازمان مرکزی بـوده ،در
سوگندنامهای که توسر سازمان بنادر و کشتیرانی تسلیم شده ،چنین اظهار داشته است:
«با مکاتباتی که با سایر مؤسسات دولتی ذیربر به صورت کلی و بهتنهایی در مورد هریک از این شـرکتهـا
انجام گرفت مقرر گردید که به لحاظ مصالح مملکتی و جهت پیشبرد امور کشتیرانی و تخلیـه و بـارگیری ،زمـین
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فقر به مؤسسات خصوصی ایرانی وآن هم طی شرایطی که هیچگونه حـق و ادعـای بعـدی بـرای شـرکتهـای
داوطلب در مقابل سازمان بنادر و کشتیرانی ایجاد ننماید واگذارشود و چنانچه توجه شود متن مـاده  0قـرارداد کـه
درآن زمان تنها عامل ایجاد اینگونه حق و ادعا پیشبینی میشد صرفاً به لحاظ همین منظور در موافقـتنامـههـا
گنجانده میگردید.
سازمان بنادر و کشتیرانی در نامهای که در تاریخ  3نوامبر  32( 3328آبانماه  )3100به آی.ا .بـی .نوشـته،
متذکر شده است که سازمان زمین را به منظور ساختمان ترمینا کانتینر با شرایر زیر به آی.ا .بی .واگـذار کـرده
است:
 .3کلیه هزینه ترمیم سکوی واقع در ضلع شمالی حوضچه و همچنین هزینه اصالح و اسـفالت زمـین پشـت
سکوی مذکور و حصارکشی آن به عهده شرکت بوده و عملیات مربوطه باید توسر شرکت انجام گیرد.
 .0استفاده از سکوی مذکور اختصاصی نبوده و شرکتهای دیگر نیز در صورت داشتن کشتیهای مشابه از آن
میتوانند استفاده نمایند؛ لکن کشتیهای آن شرکت در استفاده از این سکو حق اولویت خواهند داشت.
 .1کلیه هزینههای خاکریزی ،تسطیح ،زیرسازی و اسفالت و حصارکشی و سایر عملیات مـورد نیـاز محوطـه
ترمینا پیشنهادی به عهده آن شرکت بوده و توسر شرکت میبایست انجام شود.
سیـ لند میگوید که طرحهای مربوط به مستحدثاتی که وی توسر مهندسین ساختمان خود ،یعنـی ادیبـی ،هـریس و
ناوتک ایجاد کرد ،به تصویب سازمان بنادر و کشتیرانی رسیده و در تمـام مـدت ،بـا آن سـازمان ارتبـاط برقـرار بـوده اسـت.
پیشنهاد اولیه سیـ لند احداث یک اسکله شناور بود ،اما پس از آنکه نیروی دریایی ایران کـه در ایـن مـورد طـرف مشـورت
سازمان بنادر و کشتیرانی بود ،ابراز نگرانی کرد که وجود اسکله شناور مانع دسترسی وی به پایگـاه نیـروی دریـایی در همـان
حوالی میشود ،طرح مزبور کنار گذاره شد و به جای آن سکوی بتونی ثابتی که قابل نصـب کـردن و برداشـتن باشـد (roll-
 )on roll-off rampساخته شد.
استدال دیگر سیـ لند این است که قابل تصور نیست که سیـ لند بدون رضایت سازمان بنادر و کشتیرانی و
علیالخصوص بدون اطالع آن سازمان ،کاری به آن وسعت و با آنچنان هزینه ـ که مستلزم هزینهای در حدود 1
میلیون دالر بوده ـ انجام داده باشد.
سیـ لند اظهار میدارد که ساختمان تأسیسات جدید مقارن ماه فوریه  3322تکمیل شد و از آن تاریخ تـا اوت
 ،3322کشتی سیـ لند به نام سی بریج مرتباً بین دوبی و ایران رفت و آمد کرده و با همکاری کامل سازمان بنادر
و کشتیرانی در امور مربوط به تـرخی کشـتی و پهلـوگیری خـار از نوبـت (docking on an expedited
) basisبارش را تخلیه میکرد .سازمان بنادر و کشتیرانی مراتب مزبور را انکار نمیکند .از جمله مدارکی که سیـ
لند تسلیم کرده ،شرح تفصیلی نحوه کار تأسیسات کانتینر و روشهای تخلیه کشتی در هر نوبت است.
سیـ لند اظهار میدارد که سازمان بنادر و کشتیرانی و سایر مقامات ایرانی از سپتامبر  3322به بعد دسـت بـه
اعمالی زدند که منجر به محرومیت سیـ لند از استفاده از تأسیسات بندر عباس و نیز از گاراوی شد که سیـ لنـد
به منظور تعمیر کانتینرها و وسایر نقلیه خود در تهران احداث کرده بود .حسب ادعا ،این وضعیت از وقتی پدید آمد
که سازمان بنادر و کشتیرانی از تأمین راهنمای کشتی و کشتیهـای یـدک کـش ،الاقـل بـدون تـأخیر و انتظـار
طوالنی ،خودداری کرد و نیز از اعزام مأموران گمرک ،بهداشت و مهاجرت جهـت بـازبینی کشـتی کـه وارد بنـدر
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میشد (و بدون گواهی در هریک از موارد مزبور کشتی اجازه پهلوگیری نداشت) امتناع ورزید و سرانجام در فوریـه
 ،3323انواع کاالهای قابل حمل به بندر را محدود ساخت .حسب ادعا ،اداره کار محل از طریـق اخـرا کارکنـان
غیرایرانی سیـ لند ،در مدیریت تجارت ( )enterpriseسیـ لند دخالت کرده و نیـز سـطح دسـتمزدها و شـرایر
استخدام کارکنان را به سی ـ لند دیکته کرده و مانع شده است که سیـ لند در مورد کارکنان ایرانی خود اقـدامات
انضباطی معمو و یا آنها را اخرا نماید .رفت و آمد کانتینرها که تجارت بدان وابسته بود بهشدت مختل گردیـد
و در نوامبر  3322سی ـ لند سرویس مزبور را به حالت تعلیق درآورد .ولـی از فوریـه  3323سـیـ لنـد در مقیـاس
کوچکتری به فعالیت ادامه داد تا او اوت  32( 3323مردادماه  )3102که کار را کامالً متوقف نمود .در این موقع
سی ـ لند به این نتیجه رسیده بود که به شروع مجدد کار در آینده نزدیک امیدی نیست .از قـرار معلـوم ،در اواخـر
دسامبر  3322تأسیسات عمالً غیرقابل استفاده شده بود و از این جهت سیـ لند میخواهد که تقویم خسارات چـه
در مورد نقض قرارداد ،یا سلب مالکیت تجارت ( )enterpriseسیـ لند و چه بـر مبنـای دارا شـدن بالجهـت ،از
تاریخ مزبور به عمل آید.
چهار) خواسته دعوا

سیـ لند در الیحهای که در تاریخ  2مارس  38( 3321اسفندماه )3183به ثبت رساند ،با استناد به اصل اعاده کامل بـه وضـع
پیشین ( ،)restitutio in integrumشرح تفصیلی خسارات مورد ادعای خود را تسلیم نمود .سیـ لند مدعی است که ایـن
اصل در مورد کلیه مبانی تخییری طرح دعاوی وی ،صادق است .ادعـای مبتنـی بـر قـرارداد ظـاهراً علیـه سـازمان بنـادر و
کشتیرانی ،ادعای مبتنی بر سلب مالکیت علیه دولت ایران و ادعای مبتنی بر دارا شدن بالجهت علیه دولت ایران یـا سـازمان
بنادر و کشتیرانی اقامه شده است .سیـ لند  0010211328/31دالر ادعا میکند که مرکب است از خسارات مستقیم بـه میـزان
ـ 1 ،222، 882 /دالر (از جمله شامل ارزش دفتری اقالمی از وسایر نقلیه ،موجودیهـای انبـار و لـوازم ،موجـودی حسـاب
بانکی در ایران ،دمـوراو :خسـارت ناشـی از معطلـی کشـتی) ،مخـار نجـات و قابـل اسـتفاده کـردن تجهیـزات
( )salvageو انتقا آنها و حسابهای دریافتنی که از وصو شان جلوگیری شده است و خال عـدمالنفـع کـه
مبل آن در تاریخ  13دسامبر  32( 3323دیماه  ،)3182با تنزیل به ارزش فعلی 0314131033/31 ،دالر بوده است
(حسب ادعا ،این رقم نمودار ارزش تجارت ( )enterpriseدر  13دسامبر  32/3323دیماه  3182است).
بهرهای به نرخهای رایج سپردههای تجاری در طو مدت مورد بحث بال بر  3812811030/81دالر ادعا شده
است .بهره مستمر نیز تا تاریخ صدور حکم دیـوان ادعـا شـده اسـت .بابـت هزینـههـای دادرسـی حـداقل مبلـ
 3081882/31دالر مطالبه شده است .شـرح تفصـیلی اصـو حسـابداری مـورد اسـتفاده در محاسـبه خسـارت در
سوگندنامه آقای سی ـ توین که در جلسه استماع نیز شهادت داد ،در شده است.
سازمان بنادر و کشتیرانی راجع به روش محاسبه خسارات ادعایی ،اظهارنظر بخصوصی نکـرده ،جـز ایـنکـه
متذکر می شود که اثرات احتمالی «جنبشهای مردمی ،تحریمهای اقتصادی ایاالت متحده و جنگ تحمیلی» باید
در نظر گرفته میشـد .آقـای ختـایی در سـوگندنامه خـود ارزش تأسیسـات را در حـدود  32میلـون ریـا  ،یعنـی
تقریباً 3111222دالر تخمین زده است .در سوگندنامه دیگری آقای مهدی انصاری ،مدیرکل وقت سازمان بنـادر و
کشتیرانی در بندر عباس ،ارزش تأسیسـات را بـین 32و  30میلیـون ریـا  ،یعنـی تقریبـاً بـین  3111222دالر تـا
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 3201222دالر برآورد کرده است.
سازمان بنادر و کشتیرانی چهار فقره ادعای متقابل مطرح کرده که سه فقره آنها طی الیحه دفاعیهای که در
تاریخ  12مارس  32( 3321فروردینماه  )3183به ثبت رسید ،عنوان شده و فقره چهارم در اصـالحیه دادخواسـت
تقابلی که در  12اوت  2(3320شهریورماه  )3183ثبت گردید ،اقامه شده است .دعاوی متقابل یاد شده را میتوان
به شرح زیر خالصه کرد:
 .3مبل  3182210121222ریا عدمالنفع بر آوردی بابت تخلیه بار ،باربری و انبارداری که چنانچه سیـ لند به
کار خود در بندر عباس ادامه میداد و از  02فوریه ( 3323او اسفندماه  )3102بـه بعـد تأسیسـات را بالاسـتفاده
نمیگذاشت ،عاید سازمان بنادر و کشتیرانی میشد.
 .0مبل  0213131222ریا بابت هزینههای حمل و نقل و انبارداری  33کانتینر خالی کـه سـیـ لنـد در بنـدر
عباس جا گذاشته است.
 .1مبل  013201081ریا بابت عوارض بندری شرکت حمل و نقلی به نام «سیلند» در بنـدر خرمشـهر طبـق
دوازده فقره صورتحساب.
 .4مبل  812401020ریا بابت حق بیمهای که سیـ لند بابت کارکنان خود به شـعب تهـران و بنـدر عبـاس
بیمههای اجتماعی ایران بدهکار است.
سیـ لند استدال میکند که چون هیچیک از دعاوی متقابل طبق حکم بند  3مـاده دو بیانیـه حـل و فصـل
دعاوی «از همان قرارداد ،معامله یا رویدادی که موضوع ادعای» سیـ لند است ناشی نمیشود ،هر چهـار ادعـای
متقابل باید مردود شناخته شود.
سیـ لند به عالوه اظهار میدارد که دعاوی متقابل او و دوم از اقداماتی که خود سازمان بنادر و کشـتیرانی
در اجبار سیـ لند به ترک تأسیسات او اتخاذ نموده ،ناشی شده است .در مورد ادعای او  ،سـیـ لنـد هـیچ مقـدار
تردد یا عایدی از محل عوارض بندری در هیچ کجا به سازمان بنادر وکشتیرانی تضمین نسپرده اسـت .عـالوه بـر
آن ،سیـ لند اظهار میدارد که ماهیت استفاده از تأسیسات مزبور چنان بود که سیـ لند میبایستی خدمات مربوط
به بارگیری و باراندازی ،باربری و انبارداری را ریساً انجام دهد و سازمان بنادر و کشتیرانی بابت ارائه خدمات مزبور
هرگز وجهی از سیـ لند دریافت نکرده است .در رابطه با ادعای متقابل سوم ،سیـ لند ادعا میکند که صورتحسابهـای
مورد بحث را هرگز دریافت ننموده و در هر حا  ،صورتحسابهای مزبور به شرکتی مربوط است که ارتبـاطی بـه سـیـ لنـد
نداشته و از بندر دیگری استفاده کرده که کشتیهای سیـ لند هرگز وارد آن نشدهاند .در مورد حق بیمههای اجتمـاعی سـیـ
لند اظهار میدارد که کلیه دیون خود از این بابت را ماهانه به وزارت دارایی ایران پرداخت کرده و از آن بابـت وجهـی بـدهکار
نمیباشد.
جلسه استماع در روزهای  32و  33آوریل  03( 3321و 12فروردینماه  )3180در دیوان داوری برگزار شد کـه
ضمن آن ،طرفین در تکمیل مدافعات و مدارک کتبی که قبالً به دیوان ارائه داده بودند ،استدالالت و مدارک خود
را عرضه نمودند .متعاقباً طرفین دعوا مدارک بیشتری تسلیم کردند.
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دوم) دالیل حکم
الف) نظریههای حقوقی
یک) ادعاهای مبتنی بر قرارداد

سی ـ لند مدعی است که حق دارد به صورت تخییری با استناد به هریک از دو مبنای اصلی قراردادی به شرح زیر
اجرای موافقتنامه تأسیسات را علیه سازمان بنادر و کشتیرانی بخواهد:
او آنکه سیـ لند به نحوی کامالً آشکار ،اصیل قرارداد بوده و آی.ا .بی .به عنون وکیل وی عمل میکرده
است .دوم آنکه سیـ لند یک ذینفع ثالث موافقتنامه تأسیسات میباشد ،زیرا قصد دو طرف قرارداد این بوده کـه
سیـ لند از آن منتفع شود.
باید فرض را بر این نهاد که قوانین ایران بر موافقتنامه تأسیسات مـورخ  08نـوامبر  0(3328آذرمـاه )3100
فیمابین سازمان بنادر و کشتیرانی و آی.ا .بی ،.حاکم بوده است .هر دو طرف موافقتنامه ،ایرانی و موضـوع آن،
قطعه زمینی در بندر عباس بوده است .در ماهیت ،موافقتنامه مزبور جوازی بوده که طبق آن قطعه زمینی جهـت
مقاصد مشخصی ،حداکثر برای مدت شش سا در «اختیار» آی.ا .بی .قرار داده شـده بـود .موافقـتنامـه مزبـور
انتقا مالکیت ،یا حتی اجاره ،محسوب نمیشده است.
الف) نظریه وکالت

مقررات ذیربر قانون مدنی ایران که مورد استناد سازمان بنادر و کشتیرانی است ،مواد  338،013و  881آن قانون
است .مواد مزبور به ترتیب به شرح زیرند:
«ماده :338کسی که معامله میکند ،آن معاله برای خود آن شخ محسوب است ،مگر اینکـه در موقـع
عقد خالف آن را تصریح نماید یا بعد خالف آن ثابت شود .معـذلک ممکـن اسـت در ضـمن معاملـه کـه
شخ برای خود میکند تعهدی هم به نفع شخ ثالثی بنماید».
«ماده  :013معامالت و عقود فقر درباره طرفین متعاملین و قائممقام قانونی آنهـا مـؤثر اسـت ،مگـر در
مورد ماده.»338
«ماده  :881وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد .وکیـل هـم بایـد کسـی
باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد».
از ماده  338پیدا است که هرگاه در بند به نحو دیگری تصریح نشده باشد ،باید چنین فرض کرد که طرفی که
قرارداد به نام او است بهعنوان اصیل عمل کرده و نه بهعنوان وکیل .میتوان با مدارک مغـایر ،ایـن فـرض را رد
کرد؛ اما دیوان متقاعد نشده است که در پرونده حاضر ،سیـ لند از عهده رد فرض مزبور بر آمده است.
آی.ا .بی .پروانه واگذاری زمین بابت محوطه اسکله پیشنهادی را به اسم خود دریافت کرده و در هیچ جـای
موافقتنامه تأسیسات ،اسمی از سی ـ لند برده نشده است .فرم استاندارد پرسشنامه مقدماتی که آی.ا .بی .بنـا بـه
تقاضای سازمان بنادر و کشتیرانی تسلیم کرده ،حاکی است که سازمان بنادر و کشتیرانی ،آی.ا .بی .را بـهعنـوان
کاندیدای مناسبی که ریساً واجد شرایر بوده ،برای اعطای پروانه ،ارزیابی میکرده است .آی.ا .بی .بخشی از یک
مؤسسه عظیم و معتبر حمل و نقل ایرانی بوده که در گذشـته کـارگزاری بنـدری تعـدادی از شـرکتهـای عمـده
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کشتیرانی را برعهده داشته است .حکم به اینکه قصد سازمان بنادر و کشتیرانی این بوده که پروانـه واقعـی را بـه
خود آی.ا .بی .و نه به سیـ لند اعطا نماید ،کامالً با مدارک موجود منطبق و هماهنگ است.
این امر بدان معنا نیست که سازمان بنادر و کشتیرانی از دخالت سیـ لند در پرووه بیاطالع بوده است .اما هر
دو طرف تصدیق میکنند که چه به دالیل قانونی و چه از نظر خرمشی ،همگان واقف بودند که مقامـات ایرانـی
زمینی به یک مؤسسه خارجی واگذار نمیکنند .با توجه به اینکه زمین مورد بحـث در مجـاورت تأسیسـات مهـم
نیروی دریایی قرارداشته ،این امر بههیچوجه تعجبآور نیست .اینکه آیا سیـ لند طبق مدلو ماده  881قانوناً حق
داشته که ریسا چنین پروانهای را تحصیل نماید ،ارتباطی به موضوع ندارد .حداقل تـا آنجـا کـه واگـذاری رسـمی
زمین مدنظر بود ،قصد سازمان بنادر و کشتیرانی بهوضوح این بوده که نه با سیـ لند ،بلکه با یک مؤسسه ایرانـی
مورد تأیید ،روابر قراردادی ایجاد کند.
در واقع ،به نظر میرسد که امر مزبور یکی از علل عمده مشارکت آی.ا .بی .در پرووه بوده است ،اگرچه کـار
()1
اصلی او کارگزاری حمل و نقل بندری بوده است .اینکه نهتنها سیـ لند و آی.ا .بـی ،بلکـه بـه نظـر دیـوان،
سازمان بنادر و کشتیرانی نیز پیشبینی میکردهاند که سیـ لند به منظور احـداث اسـکله و دایـر کـردن خـدمات
مربوط به کانتینر از زمین مورد بحث استفاده خواهد کرد ،این حق را برای سیـ لند ایجاد نمیکنـد کـه بـه جـای
آی.ا .بی .نشسته و اجرای پروانه مزبور را علیه سازمان بنادر و کشتیرانی بخواهد.
ب) نظریه ذینفع ثالث

به همین منوا  ،ادعای سیـ لند دایر بر اینکه به عنوان ذینفع ثالث حق دارد اجرای قـرارداد را بخواهـد ،بایـد بـا
توجه به قوانین ایران ارزیابی شود .به نظر میرسد ماده  338قانون مـدنی ذکـر صـریحی از چنـین ذینفعـی را در
قرارداد الزم میدارد .در قرارداد چنین چیزی وجود ندارد .اگر نظر بر این بود که نـوعی رابطـه قـراردادی ،اعـم از
مستقیم یا غیرمستقیم ،بین سیـ لند و سازمان سـازمان بنـادر و کشـتیرانی برقـرار گـردد ،رابطـه مزبـور درخـود
موافقتنامه تأسیسات ،منعکس میشد؛ ولی براساس وقایع موجود این آی.ا .بی .بود که پروانه زمین را به موجب
موافقتنامه تأسیسات تحصیل کرد.
سیـ لند حق استفاده از قطعه زمین مورد بحث را پنج ماه بعد که موافقتنامه تقدم در استفاده را با آی.ا .بی.
امضا کرد کسب نمود؛ یعنی موقعی که طرفین رسماً موافقتنامه کارگزاری را بین خود منعقد کردند .در موافقتنامه
تقدم در استفاده تصریح شده که «آی.ا .بی .کانتینر پروانه پیشگفته را جهـت اسـتفاده و بـرای مقاصـد سـیـ لنـد سـرویس
اینکورپوریتد کسب کرده است» .این موافقتنامه در ماهیت نوعی واگذاری مجدد ( )sub-licenseجواز حق عمران ،توسعه و
استفاده از زمین توسر آی.ا .بی .به سیـ لند بود« ،با این شرط که سیـ لند سرویس همواره مقررات پروانـه را مراعـات
کرده و با سازمان بنادر و کشتیرانی ایران یا سایر مراجع دولتی ایران به نحوی از انحا ،جواز مزبور را لغـو ،محـدود
 .1رجوع شود به موافقتنامه کارگزاری مورخ  32آوریل  03( 3322فروردینماه  .)3108با اینکه شروع و خاتمه مدت این موافقـتنامـه
با شروع و خاتمه مدت موافقتنامه تأسیسات منطبق است ،موافقتنامه کارگزاری اصالً مربوط به عرضـه خـدمات «تخلیـه و بـارگیری»
کاالی حمل شده در کانتینر میباشد.
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یا مقید به قیودی نکنند» .معالوصف موافقتنامه اخیر هـیچگونـه حقـی در مـورد زمـین کـه قـرار بـود در دسـت
()2
آی.ا .بی .باقی مانده ،به سیـ لند منتقل نکرده است.
حتی اگر نیازی نمیبود که در موافقتنامه تأسیسات صراحتاً به سیـ لند اشاره شود ،ایراد دیگری نیز به ادعـا
وارد خواهد بود که به همان اندازه بنیادی و اساسی است .خواستهای که سیـ لند بهعنوان ذینفع ثالـث در ادعـای
فعلی خود مطالبه میکند بهمراتب از تعهدات سازمان بنادر و کشتیرانی در قبـا آی.ا .بـی ،.طبـق موافقـتنامـه
تأسیسات ،فراتر میرود .موافقتنامه تأسیسات صرفاً به واگذاری رسمی زمین و استفاده مجاز از آن مربوط است و
در آن از ترخی خار از نوبت از گمرک ،تقدم در پهلوگیری و سایر عملیات مربـوط بـه مـدیریت ذکـری نشـده
است ،حا آنکه عملیات مزبور بخش عمده ادعای سیـ لند را تشکیل داده و بهمراتب از آنچه که در موافقتنامه
تأسیسات مقرر گردیده ،فراتر میرود .برای اینکه سیـ لند به عنوان ذینفع ثالث در این ادعا توفیـق بایـد ،الجـرم
باید ثابت کند که نهتنها سازمان بنادر و کشتیرانی و آی.ا .بی .درباره موضوعات مذکور مذاکره و موافقت کردهاند،
بلکه این تسهیالت دقیقاً همان مزایایی بوده که سازمان بنادر و کشتیرانی و آی.ا .بی .در نظر داشتهاند به موجب
خود موافقتنامه تأسیسات به سیـ لند اعطا نمایند .به نظر دیوان ،محا است بتوان خواه از خود قرارداد و خواه از
شرایر پیرامون آن ،چنان تفسیر موسعی به دست داد.
ج) نتیجهگیریهای کلی

تحلیلی که در باال به عمل آمد نکتهای را مطرح میسازد که واجد اهمیت کلی در این پرونده است .با اینکه توجه
طرفین عمدتاً معطوف به موافقتنامه تأسیسات بوده و به موافقتنامه تقدم در استفاده کمتر توجه کردهاند ،معهـذا
دیوان داوری بر این نظر است که باید از هرگونه گرایش به تعبیر و تفسیر اسناد مزبور بهطور مسـتقل از یکـدیگر
ویا تفسیر بدون توجه به شرایر پیرامون آنها ،اجتناب کرد .این نکته خـالی از اهمیـت نیسـت کـه سـیـ لنـد در
الیحه تسلیمی در تاریخ  2مارس  38( 3321اسفندماه  )3183خود تأکید میکند که بین سیـ لند ،سازمان بنادر و
کشتیرانی و آی.ا .بی .از قبل ترتیباتی وجود داشته و برای کمک به اجرای این توافـق اصـلی بـود کـه دو فقـره
قرارداد به دنبا یکدیگر امضا گردید .به نظر دیوان ،این نگرش وسیعتر برای درک آنچه رخ داده و برای توصـیف
صحیح حقوقی روابر بین سه طرف دعوا واجد اهمیت فوقالعاده است.
با این که تنها عناصر معدودی از پرووه به شکل روشن قراردادی درآورده شـده ،بـا ایـن حـا  ،دیـوان داوری
متقاعد گردیده است که مطالب خیلی بیشتری بین سه واحد مزبور در ارتباط با جزئیات نحوه عملکـرد تأسیسـات
پیشنهادی برای کانتینر مورد بحث واقع شده است .منجمله نیاز به تقدم در پهلوگیری ،ترخی خـار از نوبـت و
همکاری اداری مؤثر در سطح عالی از جانب سازمان بنادر و کشتیرانی که از لوازم ضروری عملکـرد موفقیـتآمیـز
یک سیستم حمل و نقل پیشرفته بوده است .سازمان بنادر و کشتیرانی قبو هرگونه تعهد قراردادی در قبا سیـ
لند را انکار میکند ،اما سازمان اظهارات مندر در سوگندنامه آقای پالن را که با مدارک منضم بـه آن بـهتفصـیل
 .2سی ـ لند قضیه را به نحو دیگری هم عنوان کرده است؛ بدینترتیب که آی.ا .بی .بـهعنـوان کـارگزار سـازمان بنـادر و کشـتیرانی،
موافقتنامه تقدم در استفاده را با سی ـ لند منعقد کرده است.
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مستند شده است به طریقی که دیوان را متقاعد سازد رد نمیکند .سوگندنامه مزبور حاکی از آن است که در مـورد
اجرای پرووه بین آقای پالن ،آی.ا .بی .و سیـ لند مشورتهـایی بـه عمـل آمـده و مـذاکرات مزبـور بـه مرحلـه
پیشرفتهای رسیده بود .پیشنهاد رسـمی سـیـ لنـد کـه در تـاریخ  2فوریـه  33( 3328بهمـنمـاه  )3104توسـر
آی.ا .بی .به سازمان بنادر و کشتیرانی تسلیم گردید ،مکانیزم اصـلی طـرز کـار تأسیسـات پیشـنهادی کـانتینر را
بهتفصیل بیان داشته و پیدا است که پیشنهاد مزبور خود حاصل یک رشته مذاکرات بسیار ییشرفته بوده است.
در پیشنهاد پیشبینی شده بود که سیـ لند به هزینه خود و با همراهی آی.ا .بی .تأسیسات را سـاخته و اداره
نموده و سازمان بنادر و کشتیرانی کمکهایی را در زمینه عملیات ،از جملـه تقـدم در پهلـوگیری ،تضـمین نمایـد.
تردیدی نیست که سازمان بنادر وکشتیرانی از دخالت سیـ لند در پرووه اطالع کامل داشته و تنها به شـرط عـدم
مخالفت احتمالی نیروی دریایی در رابطه با تأسیساتی که در مجاورت محوطه مزبور داشته ،آمـاده بـود کـه طـرح
()3
مزبور را بپذیرد .فیالواقع ،در مکاتباتی که در این زمینه بین سازمان بنادر و کشتیرانی و فرمانده نیروی دریـایی
مبادله گردیده ،از سیـ لند نام برده شده است؛ لکن سیـ لند نتوانسته است دیوان را متقاعد سازد که ایـن تفـاهم
وسیع اصلی بین سیـ لند و سازمان بنادر و کشتیرانی هرگز به شکل جمعبندی دقیقی تبلور یافته باشد تا قـرارداد
قابل اجرایی را ایجاد کند که سازمان بنادر و کشتیرانی را متعهد سازد وظایفی را صریحاً به نفع سـیـ لنـد انجـام
دهد .چنانچه اثبات میگردید که سازمان بنادر و کشـتیرانی یـا وزارت راه و ترابـری شـرایر مشـخ منـدر در
پیشنهاد سیـ لند را پذیرفتهاند ،در آن صورت ،امکان داشت نتیجهگیری متفـاوتی بـه عمـل آیـد .در نبـود چنـین
اثباتی ،دیوان داوری با پیشنهادی ،ولو مفصل ،مواجه است که علیاالصو بهروشنی پذیرفته شده ،ولی هرگـز بـه
یک عبارت قراردادی روشن منتج نگردیده است .صرفنظر از جنبههای محدودی که مشـمو خـود موافقـتنامـه
تسهیالت میشده ،پیدا است که بقیه «ترتیبات» براساس حسننیت طرفین جلو میرفته است.
در نتیجه ،دیوان داوری ادعاها را تا آنجا که برقرارداد مبتنی میباشند ،مردود میشناسد.
دو) استدالل «حقوق مکتسبه»

سیـ لند استدال میکند که اقدامات سازمان بنادر و کشتیرانی «تعدی به حقوقی بوده است که سیـ لنـد بـرای
استفاده از تسهیالت بندر عباس و تهران قانوناً کسب کرده بود» و بـدینسـان اقـدامات یـاد شـده موجـد ادعـای
خسارت بوده است.
فرض الزم در این استدال این است که سیـ لند «حقوقی» را طبـق مفهـومی کـه از ایـن اصـطالح در حقـوق
بینالملل مستفاد میشود ،کسب کرده باشد .اوکانل تأکید میکند که حق مورد بحـث بایـد طبـق قـوانین داخلـی
کسب شده و «اکتساب آن واجد عنوانی بوده و قانون برای اعما آن حق ،نوعی قدرت و اختیار عینـی و ملمـوس
()4
قائل شده باشد».
 .3مکاتبات تسلیمی سازمان بنادر و کشتیرانی حاکی است که نیروی دریایی با پیشنهاد اولیه ،دائر بـر احـداث اسـکله شـناور مخـالف بـوده اسـت .ظـاهراً
نیروی دریایی با پیشنهاد تجدیدنظر شده که متضمن احداث سکوی ثابت قابل نصب کردن و برداشتن(( roll-on roll-off rampبود و سـرانجام نیـز کـار
ساختمان بدان صورت ادامه یافت ،مخالفتی نکرد.
4. D.P. O’ Connel, International Law, 2nd ed., Vol. Two, P. 764.
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در نبود هیچگونه رابطه قراردادی قابل تعقیب با سازمان بنادر و کشتیرانی ،تعیین اینکه « حق مکتسبه» مزبور بـه چـه
صورت در میآید ،مشکل است .تنها حق قراردادی مشابهی که سی ـ لند طبق قوانین ایران از آن منتفع میشـده،
واگذاری مجدد پروانه ) (Sub-Licenseتوسر آی.ا .بی .به سیـ لنـد طـی موافقـتنامـه تقـدم در اسـتفاده از
تسهیالت اسکله بوده است .هیچ نشانهای در دست نیست که سـی ـ لنـد مبـادرت بـه اعمـا حـق مزبـور علیـه
آی.ا .بی .کرده باشد .عالوه بر آن ،به دالیلی که در بخش (سه) زیر آمده ،دیوان معتقد نیست که میتوان فـرض
را بر این نهاد که سازمان بنادر و کشتیرانی قصد داشته در اعما حق یاد شده توسر سیـ لند مداخله کند.
وضع سیـ لند بیشباهت به وضع تبعه انگلیسی در پرونده اسکار چین ( )Oscar Chinnنیست که افـزایش
ال بـه صـورت یـک شـرکت
کمک مالی دولت به شرکت دولتی رقیب وی منجر بـدان شـد کـه آن شـرکت عمـ ً
انحصاری درآید و در نتیجه ،وی مجبور شد که کسب و کار خود را که حمل و نقل رودخانهای در کنگوی بلژیـک
بود تعطیل کند .دیوان دائمی دادگستری بین المللی در پاسخ به ایـن اسـتدال کـه بایـد بابـت تعـدی بـه حقـوق
مکتسبه ،غرامت پرداخت شود ،قضیه را چنین فیصله داد:
«دادگاه نمیتواند در وضعیت اولیه وی (اسکار ـ چین) که صفت مشخصه آن داشـتن مشـتری و احتمـا
()5
تحصیل سود بود ،هیچ چیزی بیابد که ماهیت یک حق مسلم اصیل را داشته باشد».
دیوان الزم نمیداند که بیش از این استدال حاضر را دنبا کند.
سه) ادعاهای سلب مالکیت علیه دولت ایران
الف) حقوق سیـ لند در بندر عباس و تهران (به استثنای حساب بانکی سیـ لند)

سیـ لند برای این اساس که دولت ایران از حقوق وی سلب مالکیت کرده ،ادعایی اقامه نموده است .تا آنجا کـه
هرگز چنین حقوقی وجود داشته ،نتیجه گیری دیوان داوری این است که مدارک موجـود در توجیـه ایـن ریی کـه
سلب مالکیتی واقع شده ،کافی نیست.
سی ـ لند ادعای خود بابت سلب مالکیت را بر این اظهار استوار میسازد که اقـدامات مداخلـهجویانـه سـازمان
بنادر و کشتیرانی در اداره ترمینا کانتینر در بندر عباس ،از تاریخ  13دسامبر  32( 3322دیماه  )3102سـیـ لنـد
را بهطور مؤثر از استفاده از آن تأسیسات و نیز از استفاده از گاراو موجود در تهران محروم کرده است.
سیـ لند مدعی است که از فوریه  3322تا سپتامبر  3322ترمینا کانتینر را به نحوی موفقیتآمیز با همکاری
کامل سازمان بنادر و کشتیرانی اداره کرده بود .در سوگندنامه آقای روئل باس ،مدیر امور بندری سیـ لند سیسـتم
پیچیده و دقیق تردد کانتینرهای محتوی کاال که حسن جریان و تحرک آنها تا حد زیادی وابسته به کمکهـای
سریع سازمان بنادر و کشتیرانی در زمینه امور اداری و مدیریت بوده ،بهروشنی تشریح شده است.
سیـ لند مدعی است که از سپتامبر  3322به بعد اختال در کار سیستم شروع شد .سیـ لند بهطور روزافزون
و مکرر با غیبتهای بدون توضیح متصدیان امور مهاجرت یا بهداشت جهت بازرسی کشتی ،عدم حضور راهنمـا و
یدککش برای کمک به پهلوگیری کشتی سیبریج و غیبت مأموران گمرک برای ترخی کاال به منظـور ادامـه
5. P.C.I.J. ser. A/B NO.63 (1934) at p.88.
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حمل و نقل مواجه گردید .غیبت حتی یکی از مأموران مورد نیاز میتوانست مانع پهلوگیری کشتی شود .مـأمورانی
که حضور داشتند نیز غالباً وظایف خود را با تعلل و تأخیر بسیار انجام میدادند .این وضـعیت و از هـم گسـیختگی
ناشی از آن به سرعت بر جریان رفت و آمد کانتینرها اثر گذاشت و این امر نیز بهنوبهخود ظاهراً بـر سـرویسهـای
سیـ لند در سراسر جهان اثر کرده و منجر بدان شد که در نوامبر  3322خدمات در محوطه اسکله به حالت تعلیق
درآید و سرانجام در او اوت  32( 3323مردادماه )3102کلیه عملیات سیـ لند متوقف شود.
الاقل تا فوریه  3323کلیه مشکالت سیـ لند ظاهراً قابل انتساب به اخـتال تـدریجی در مـدیریت سـازمان
بنادر و کشتیرانی و نظارت او بر بندر بوده است .خود سیـ لند موقعیت را چنین توصیف میکند که سازمان بنادر و
کشتیرانی از انجام وظایف مدیریت و اداری خود باز مانده بود .آقای باس تا آن حد پـیش مـیرود کـه صـحبت از
«امتناع سازمان بنادر وکشتیرانی از اداره بندر» میکند .سیـ لند به تشریح «آشفتگی و عدم تداوم عملیات دولـت
ایران در بندر عباس» پرداخته و بازگو می کند که چگونه مدیر امور بندری سازمان بنادر و کشتیرانی ،معاون مـدیر
بندر و راهنمای ارشد کشتیها ،هر سه در اوایل  3323تعویض شدند و در نتیجه ،این سردرگمی ایجاد شد که چـه
کسی در واقع ،کنتر امور را در دست دارد .این نکته حائز اهمیت است که در تمام ایـن مـدت ،یعنـی از سـپتامبر
 3322تا فوریه  ،3323از هیچ اقدام مشخ  ،آشکار یا تبعیضآمیزی شکایتی نشده است.
به نظر دیوان داوری ،کلیه این رویدادها حاکی از آن است کـه از هـم گسـیختگیهـایی در مـدیریت داخلـی
سازمان بنادر و کشتیرانی روی داده بود که با تصویر کلی آشفتگیهایی که ممیزه ایران در ماههای قبل از توفیـق
انقالب بود ،هماهنگ است .این وضع بدان معنا نیست که سازمان بنادر و کشتیرانی تعمداً و مشخصاً علیـه سـیـ
لند سیاست اخال و عدم همکاری پیش گرفته بود)6(.
هیچ دلیلی در دست نیست که وضع سایر شرکتهای حمل و نقل از وضع سیـ لند بهتر بوده است .تفاوت در
این است که ماهیت عملیات سیـ لند چنان بـوده کـه آن را بـاالخ در مقابـل اخـتال در کارهـا آسـیبپـذیر
میساخت ،زیرا سیـ لند کامالً بهسرعت عمل سازمان بنادر و کشتیرانی در ترخی کشتی که تا آن موقع قادر به
انجام آن بود ،وابسته بود.
سیـ لند به دو مورد مداخله دیگر که در اوایل سا  3323صورت گرفتـه اسـت ،اسـتناد مـیکنـد ،امـا ایـن
مداخالت نه به خود سازمان بنادر و کشتیرانی ،بلکه به دو دستگاه دیگر دولتی نسبت داده شـده اسـت .مـورد او
این بود که مقامات گمرکی در مورد انواع کاالهای قابل تخلیه در بندر عباس محدویتهایی برقرار و آنهـا را بـه
مواد غذایی و دارو منحصر کرده بودند .دیوان داوری چنین اقدامی را در زمانی که کشور دچار ناآرامی داخلی بوده،
منطقی و مشروع میداند .هیچ مدرکی در دست نیسـت کـه نشـان دهـد کـه همـان محـدودیت در مـورد سـایر
شرکتهای حمل و نقل اعما نشده است .کامالً پذیرفته است که مقامات دولتی در شرایر بحرانی مشـابه ،حـق
داشته باشند بدون ایجاد مسئولت بین المللی برای خود به اختیارات بسیار وسیعی متوسـل شـوند .همـانطـور کـه
کمیسیون عمومی دعاوی مکزیک ـ ایاالت متحـده در پرونـده دیکسـون کارویـل کـامپنی علیـه ایـاالت متحـده
 .6سازمان بنادر و کشتیرانی مشخصاً هرگونه اختال در تخلیه کشتی سی ـ لنـد را انکـار کـرده و عـالوه بـر آن مـدعی اسـت کـه بـا
شرکتهای کشتیرانی ،از جمله سی ـ لند «همه گونه همکاری را به عمل آورده است».
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مکزیک بیان کرده است:
«دولتها به منظور حفظ خود از خطرات قریبالوقوع ،همواره به اقدامات فوقالعادهای دست زدهاند و ایراد
صدمه به خارجیان در اثر چنان اقداماتی بهطور کلی نمیتواند مبنای دعاوی قـرار گیـرد ... .بیگانـه مقـیم
کشوری که در آن به دلیل مصائب طبیعی ،اجتماعی یا بینالمللی بهناچار چنان اقـداماتی معمـو گردیـده
است ،باید بدون چشمداشت هیچ گونه غرامتـی ،لطمـات طبیعـی ناشـی از آن اقـدامات را بـر امـور خـود
()7
بپذیرد».
ادعای دوم مربوط به مداخلـه مقامـات اداره کـار ایـران در مـدیریت داخلـی سـیـ لنـد در فوریـه  3323اسـت .ظـاهراً
کوششهایی به عمل آمده بود که سیاست استخدام انحصاری کارگران محلی اعما شود؛ لکن در ایـن بـاره دو عامـل حـائز
اهمیت است .عامل او آنکه اختال در عملیات سیـ لند قبالً به حدی رسیده بود که تعلیق خدمات را در سه مـاه پـیش از
تاریخ مزبور موجب شده بود .بهعالوه ،اثبات نشده است که جایگزینی نیروی انسانی در این مورد بخصوص باعث شـده باشـد
که سیـ لند از سر گرفتن فعالیت را غیر واقعبینانه بداند .عامل دوم آنکه بهطور کلـی همگـان معترفنـد کـه آشـفتگی اداری
حاکم بر ایران در چند ماه او سا  ،3323انتساب اینگونه اقدامات بهظاهر دولتی را به دولت انقالبی که متعاقباً قـدرت را بـه
دست گرفت ،غیر قابل دفاع مینماید .آقای باس در سوگندنامه خود میگوید که مقارن همین ایام بـود کـه رئـیس اداره کـار
بندر عباس عوض شد .با توجه به سابقه عدم اطمینان ممتد و تغییرات مکرر حاصل در امر کنتر به نظر دیـوان غیـر ممکـن
است که بتوان چنین اقداماتی را مبنای احراز سلب مالکیت قرار داد .دیوان متوجه ایـن واقعیـت هسـت کـه رویـدادهایی کـه
سیـ لند از آنها شکایت میکند ،همگی قبل از او اوت 32( 3323مردادماه  )3102یعنی طـی دوران التهـاب و بـینظمـی
قبل از انقالب و مقارن انقالب به وقوع پیوسته است و نه در نتیجه اجرای سیاستهای بعد از انقالب (همچنـین رجـوع شـود
به :گولد مارکتینگ اینکورپوریتد و وزارت دفاع ملی ایران ،حکم شماره 04ـ43ـ ،1در صـفحات  33تـا ،34اسـتارت هاوزینـگ
کورپوریشن و سایرین و دولت جمهوری اسالمی ایران و سایرین ،حکم شماره آی تی ا 11ـ04ـ3در صفحه .)04
احراز سلب مالکیت ،حداقل مستلزم آن است که دیوان داوری متقاعد شود که دولت تعمداً در عملیـات سـیـ
لند مداخله کرده وسیـ لند در اثر آن مداخالت از استفاده و انتفاع از سرمایهگذاری خود محروم شـده اسـت )8(.در
اینجا چیزی به روشنی ارائه نشده است که بتوان آن را یک سلسله رفتار عامدانه علیه سیـ لند دانست .ادعایی که
عمدتاً مبتنی بر ترک فعل در موقعیتی باشد که شواهد موجود حاکی از خرابی وسیع و همهجانبه مدیریت و اختال
ناشی از آن ،در امور بندر عباس است ،نمیتواند احراز سلب مالکیت را توجیه کند.
علیهذا ادعای مبتنی بر سلب مالکیت علیه دولت ایران باید مردود شناخته شود.
ب) حساب بانکی سیـ لند

ادعای سیـ لند دارای جنبه دیگری است که به دولت ایران مربوط میشود .از جمله اقالم خسارات مستقیمی کـه
7. U.N.R.I.A.A., Vol. 4, P. 669 at P. 681-2.
 .8برای مثا  ،رجوع شود به:
The Oscar Chinn Case 'P.C.I.J. ser. A/B NO.63 (1934) at page 86: G.C. Christie' What Constitutes a Taking of
Property Under International Law? (1962) B.Y.I.L, 307 at page 311.
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سی ـ لند مطالبه کرده ،مانده حسابی است که میزان آن  042 ،323دالر ذکر شـده و معـاد  3813211043ریـالی
است که در حساب شماره  2300322شعبه تهران بانک تجارتی ایران و هلند که از تاریخ ملی شـدن بانـکهـای
ایران در ووئن 3323جزئی از بانک تجارت محسوب میشود ،موجود بوده است .سیـ لند مدعی است که از حساب
مزبور سلب مالکیت شده؛ زیرا که سیـ لند نتوانسته از بانک مرکزی اجازه تسعیر آن به دالر را کسب نماید.
سیـ لند مدارکی ارائه داده حاکی از اینکه از ماه آوریل تـا اوت  3323بارهـا تقاضـا کـرده کـه وجـوه وی از
حساب ریالی به بنک آو امریکا در روتردام منتقل شود و در این مورد طبق درخواست بانک مرکزی ،اطالعاتی نیز
در اختیار آن بانک قرار داد .سرانجام نه تقاضای مزبور اجابت شد و نه رد گردید ،بلکه دستخوش تأخیرهـای قابـل
توجهی شد و سرانجام وقتی معلوم شد که پیشرفتی حاصل نمیشود ،از تعقیب تقاضا صرفنظر گردید.
در پرونده حاضر ،نه از بانک تجارت و نه از بانک مرکزی بهعنوان خوانده ،اسمی برده نشـده اسـت .سـازمان
بنادر و کشتیرانی در الیحه دفاعیه خود منکر هرگونه مداخله غیرمنطقی شده و میگوید که موجودی ریالی هنـوز
هم در حساب محفوظ است و سیـ لند میتواند آن را برداشت کند .سازمان بنادر و کشتیرانی اضافه مـیکنـد کـه
تسعیر ریا به ارز در هر مورد منوط به تصویب بانک مرکزی و تابع مقررات خاصی است.
دیوان داوری این را میپذیرد که سی ـ لند بارها درصدد برآمده مانده حسـاب ریـالی را بـه دالر تبـدیل کنـد.
معالوصف دالیل کافی در دست نیست که نشان دهد بانک مرکزی تعمداً در جریان رسیدگی به درخواسـت مـانع
ایجاد کرده ویا اینکه در استفاده سیـ لند از حساب مزبور به هر نحو دخالت غیرقانونی نموده باشد.
بانک مرکزی در اعطای اجازه تسعیر پو به ارز خارجی دارای یک مقدار اختیاراتی اسـت و بـه نظـر دیـوان
داوری نمی توان از مدارک موجود استنباط کرد که بانک مرکزی قصد داشته است از اختیارات مزبـور بـه صـورتی
غیرمنطقی یا تبعیضآمیز استفاده کند؛ به نحوی که برای دولت ایجاد مسئولیت نماید.
دیوان داوری در پرونده ها رزا انجینیر بنک کامپنی و جمهوری اسالمی ایران (حکم شماره 33ـ32ـ )0نظر داد
که امتناع بانک ملی از پرداخت چهار فقره چک صادره برعهده حساب خواهان میتواند ناشی از دالیلی باشـد کـه
مشروعاً در بانکداری معمو است و لذا بهطور کلی ،مداخله در حق خواهان نسبت به استفاده از حسـاب محسـوب
نمیشود .عین همین مسأله در مورد سیـ لند مطرح است .حساب هنوز مفتوح و موجود بوده و به ریـا در اختیـار
سیـ لند قرار دارد .بنابراین ،دیوان داوری چنین نظر میدهد که ایجاد یک مسئولیت بینالمللی از جانب دولت ،به
نحو قانعکنندهای به اثبات نرسیده است.
چهار) عهدنامه مودت ،روابط اقتصادی و حقوق کنسولی

سیـ لند در مدافعات خود بارها به عهدنامه مودت بین ایران و ایاالت متحده اسـتناد مـیکنـد و بـه گفتـه وی در
عهدنامه مزبور ضوابر قابل اعما در مورد گرفتن اموا اتباع هر دولت ،توسر دولت دیگر و نیز نحوه انجام امـور
بازرگانی در قلمرو هریک تعیین شده است .سیـ لند مدعی است که عهدنامه مزبور «برای حمایت از امـوا یـا از
مؤسسات بازرگانی متعلق به اتباع خارجی ،استانداردهای بسیار باالیی قائل شده است».
صرفنظر از هرگونه نتیجه گیری در باب اعتبار مستمر یا اثر عهدنامه ،دیـوان داوری یـک نکتـه اساسـی را در
مورد تفسیر عهدنامه در زمینهای چون زمینه حاضر خاطرنشان میسازد .نه در ماده دو و نه در ماده چهار عهدنامـه

حکم شماره 415ـ11ـ4



444

نکته ای نیست که دامنه مسئولیت هریک از دولتین را فراتر از آن گروه اعمالی که طبق حقـوق بـینالملـل باعـث
ایجاد مسئولیت در قبا سلب مالکیت میشود ،وسعت بخشد .مفهوم «گرفتن» در عهدنامـه همـان اسـت کـه در
حقوق بینالملل به کار میرود و اگرچه عهدنامه بتواند الاقل از نظر استدال در تعیین میزان غرامت قابل پرداخت
اثر گذارد ،با این حا  ،بار اثبات نقض یک تعهد بینالمللی را از دوش یک خواهان بر نمیدارد .از ایـن رو ،دیـوان
براساس نتیجهگیریهای خود در باب ادعای سلب مالکیت سیـ لند ،معتقد نیست که از استناد به مقررات عهدنامه
در این پرونده ،نفعی عاید میشود.
پنج) منع دارا شدن بالجهت

استدال دیگری که سیـ لند به نحو تخییری عنوان کرده آن است که سازمان بنادر و کشتیرانی یا دولت به زیان
سیـ لند بالجهت دارا شده و بر این اساس باید به سیـ لند غرامت پرداخت شود.
مفهوم دارا شدن بالجهت از حقوق روم ریشه میگیرد که در آن ،مفهوم یاد شده به صورت وسیله منصفانهای
()9
پدید آمد «تا مواردی را در بر گیرد که در آن موارد کلی ،اقامه دعوا برای احقاق حق وجود ندارد» .مفهوم مزبور
()10
در اکثریت عظیم سیستمهای حقوق داخلی کشورهای جهان به صورت قانون مدون در آمده یا از نظر قضـایی
پذیرفته شده و با چنان وسعتی قبو شده است که من باب شباهت در مجموعه اصو کلـی حقـوقی کـه جهـت
()11
اعما در دسترس دیوانهای بینالمللی قرار دارند ،وارد شده است.
قاعده ممنوعیت داراشدن بالجهت ذاتاً انعطافپذیر است ،زیرا منطق اصلی قاعده مزبور «برقرار کردن تعـاد
()12
بین دو نفر است که یکی از آنها بدون سببی ،به ضرر دیگری دارا شده اسـت» .اسـاس منصـفانه آن «الزم
()13
مینماید که کلیه شرایر و اوضاع و احوا هر مورد خاصی در نظر گرفته شود» .قاعده مزبور متضـمن وظیفـه
پرداخت غرامت بوده و با این واقعیت که اقدامات مورد بحث ذاتاً خـالف قـانون نبـودهانـد ،کـامالً سـازگار اسـت.
بنابراین ،حوزه شمو بدیهی این قاعده ،مواردی است که در آنها یک سرمایهگذار خارجی متضرر و در نتیجه آن،
طرف دیگر دارا گردیده؛ لکن این وضع ناشی از عملی نیست که از لحاظ بینالمللی خـالف قـانون بـوده و بتوانـد
مبنای ادعای خسارت واقع شود.
دیوانهای بین المللی در مواردی به اصل دارا شدن بالجهت متوسل شدهاند .الزم است که یک طرف به ضرر
9. Francioni, Compensation for Nationalisation of Foreign Property: The Borderland Between Law and Equity,
24 I.C.L.Q. (1975) P. 259 at P. 273.

 .10اصل دارا شدن بالجهت تحت شرایر خاصی در قوانین ایران وجود دارد.
11. G. Schwarzenberger, International Law, Vol.1. Third ed.1957, P. 579; see also Lena Goldfields Arbitration
(award reprinted in Cornell L.Q. Vol, 36, No.l, p. 31 with commentary by A. Nussbaum; E. Jimenez de Arechaga,
International Law in the Past Third of a Century in Recueil des Cours ,1978 at pp. 299, 300; C.H. Schreuer,
Unjustified Enrichment in International Law, A.J.C.l. Vol. 22 (1974),P. 289, Passim; O’Connell, op.cit. Vol. One,
pp.12,13.

12. Francioni, loc. cit.
13. Jimenez de Arechaga. loc.cit.
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طرف دیگر دارا شده و این هر دو باید ناشی از پیامد همان عمل یا رویداد باشد .بـرای دارا شـدن نبایـد تـوجیهی
وجود نداشته و از طریق قرارداد یا طرق دیگر وسیلهای در اختیار طرف زیاندیده نباشد کـه وی بـا اسـتفاده از آن
بتواند از طرفی که دارا شده مطالبه خسارت کند.
()14
در قضیه لندرو ( )Landreauکمیسیون داوری که فیمابین ایاالت متحده امریکا و پرو تشکیل شد ،نظر
داد که با اینکه میپذیرد قراردادی که قبالً وجود داشته لغو شده ،مـعالوصـف دولـت پـرو براسـاس اجـرتالمثـل
( )quantum meruitالزاماً در قبا خواهان مسئو است ،زیرا بهرهبرداری از (ذخائر گوانو  ،)Guanoفضـوالت
پرندگان دریایی توسر دولت با استفاده از اطالعاتی صورت گرفته که لندرو درباره کشفیات خود در اختیـار دولـت
قرار داده بود.
ب) دارا شدن

در مورد مبنای محاسبه خسارات اختالفنظر وجود دارد .به نظر میرسد نظر غالب آن است که خسارات بایـد بـه میزانـی بـر
آورد شود که دولت معاد آن دارا شده است .قاضی خبمنز دو آرچاگا معتقد ( )15است در مواردی که دولت «دارا شده» نفعـی
نبرده باشد ،غرامتی قابل پرداخت نیست.
انصاف بهروشنی حکم میکند که وضع ،چنانکه بوده در نظر گرفته شـود و بـه همـین دلیـل اسـت کـه دیـوانهـای
بینالمللی در این مورد رویه یکسانی ندارند .اوضاع و احوا مهمی که در ارتباط با واقعیات باید مدنظر قرار گرفته شـود ،میـزان
سرمایهگذاری ،مدتی که سرمایهگذار خارجی قادر به بهرهبرداری بوده و نفعی است که عمالً از تصرف سـرمایهگـذاری مزبـور
عاید کشور میزبان میشود.
نادیده نباید گرفت که سازمان بنادر و کشتیرانی در پرووه ،نفع دراز مدتی داشته است :قرار بـود کـه در پایـان
مدت شش ساله موافقتنامه تأسیسات ،یعنی  02نوامبر  2( 3321آذر  ،)3183تأسیساتی که توسر سیـ لند و بـه
هزینه آن ایجاد شده و توسعه یافته بود ،به سازمان بنادر و کشتیرانی برگردانده شود .سیـ لنـد در جلسـه اسـتماع
اظهار داشت که صرفاً براساس این تفاهم که با همکاری سازمان بنادر و کشتیرانی ،ظرف شش سا مزبور ،سـود
رضایتبخشی عاید گردد حاضر شد که برای ایجاد ترمینا کانتینر مبلغی در حـدود  1میلیـون دالر سـرمایهگـذاری
کند .ارقامی که در سوگندنامه آقای باس به دیوان ارائه شده است ،میزان کارایی و موفقیت عملیـات سـیـ لنـد و
سازمان بنادر و کشتیرانی را ظرف هجده ماه نشان میدهد .بعد از آن سیـ لند توانسـت تـا اوت  3323در سـطح
ناز تری به فعالیت خود ادامه دهد .بنابراین ،فیالواقع از او اوت  32( 3323مردادماه  ،)3102یعنـی سـه سـا و
14. U.N.R.I.A.A. Vol.L,1922, P. 374.
در اینجا باید متذکر شد که عقد داوری ( )compromis d’arbitrageمقرر مینمود که داوران تعیین کنند که چه وجهی قابـل پرداخـت
باشد ،مبل آن چقدر است...
نمونه دیگری که تـا حـدودی بـا مثـا مزبـور فـرق دارد ،قضـیه ادنـا ( )The Ednaاسـت کـه )  (Citedb Schreuer, op .cit.at p. 290در آن ،داور در
وضعیتی که برای پرداخت غرامت هیچگونه مبنای حقوقی وجود نداشت ،ریی به پرداخت غرامت به صاحبان امریکایی کشـتیای داد کـه دولـت انگلـیس
آن را مصادره کرده ( (requisitionو مورد استفاده قرار داده بود.
15. Loc .cit
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چهار ماه قبل از موعدی که قرار بود سیـ لند تأسیسات را به سازمان بنادر و کشتیرانی برگرداند ،ترمینـا کـانتینر
در اختیار سازمان بنادر و کشتیرانی بوده است.
یک) استفاده از تأسیسات

سیـ لند ادعای خود برای جبران خسارت را به صورت اعـاده کامـل بـه وضـع سـابق  restitutio in integrumمطـرح
میسازد .سیـ لند چنین حساب میکند که تا  13دسامبر 32( 3321دیمـاه  )3183وی مـیتوانسـت بـهطـور متوسـر 8/4
میلیون دالر عایدی خال داشته باشد.
سیـ لند ضمن سایر اقالم ،عواید خالصی را مطالبه میکند که میتوانسـت در آینـده بـه دسـت آورد .عوایـد
مزبور ،درآمدی است که سیـ لند منطقاً میتوانست با اداره کردن تأسیسات کانتینر تحصـیل نمایـد ،مشـروط بـر
اینکه اداره تأسیسات تا آخر مدت مقرر در موافقتنامه تأسیسات همچنان در تصرف وی میماند.
جبران خسارت بابت داراشدن بالجهت نمیتواند خسارات ناشی از عـدمالنفـع آینـده را دربرگیـرد .در عـوض،
دیوان داوری باید بکوشد که ارزش پولی تأسیسات را به میزانی که سازمان بنادر و کشتیرانی بـا تصـرف پـیش از
موعد بر آنها دارا شده است ،تعیین کند.
سیـ لند مدارک فراوانی به صورت «سـوابق توسـعه تأسیسـات» ارائـه نمـوده اسـت کـه سـوگندنامه آقـای
ا.استکاتی که خود در جلسه استماع شهادت داد ،مؤید آن است .این مدارک نشان میدهد که بابت آماده ساختن و
توسعه تأسیسات در بندر عباس مبل  012221222دالر خر شده است (این رقم ،مبلـ  3031823دالر دیگـری را
که به ترمینا تهران و گاراو تعمیرات مربوط است ،شامل نمیشود) .خواندگان به مبالغی کـه بابـت عـدمالنفـع و
ساختمان تأسیسات توسر خواهان ذکر شده ،معترضند .آقای ختایی و آقای انصاری در سوگندنامههای خود ارزش
تأسیسات را به ترتیب  32میلیون ریا و  32تا  30میلیون ریا تخمین زدهاند.
دیوان داوری باید احراز کند که بعد از عزیمت سیـ لند سازمان بنادر و کشتیرانی در واقع ،از تأسیسات استفاده
کرده است یا خیر .سازمان بنادر و کشتیرانی در الیحه دفاعیه خود اسـتفاده از تأسیسـات و تسـهیالت موجـود در
ترمینا را انکار نموده ،اما مدارکی در دست است که نشان میدهد سازمان یاد شده در واقـع ،از تأسیسـات مزبـور
بهرهبرداری کرده است.
سازمان بنادر و کشتیرانی در جایی ذکر کرده است که «چون شرکت آی.ا .بی .تعهدات خود را انجام نـداد»،
سازمان موافقتنامه تأسیسات را در تاریخ  13نوامبر  12( 3323آبانماه  )3182فسخ کرد .در رابطه با این مطلـب،
مراجعه به بر آوردهای خود سازمان بنادر و کشتیرانی از عوای دی کـه سـازمان انتظـار داشـت بـه دسـت آورد نیـز
میتواند مفید باشد .این برآوردها عواید مورد انتظار از فوریه  3323تا نوامبر  3322را به دست میدهد که طـی آن
به استثنای فعالیتی که سیـ لند در سطح بسیار ناز تری داشته ،حسب ادعا از تأسیسات استفادهای نمیشده است.
در  38نوامبر  00( 3323آبانماه  )3182سازمان بنادر و کشتیرانی ضمن گزارشـی بـه اداره حقـوقی خـود ،متـذکر
میگردد:
ولی زمین یاد شده از تاریخ  02/30/3لغایت آبانماه  03بـه مـدت  833روز بالاسـتفاده مانـده اسـت کـه در
صورت بهرهبرداری از زمین مذکور حدود  301هزار تن کاال در محوطه مورد نظر تخلیه و بارگیری مـیشـده کـه
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درآمد حاصل از عملیات تخلیه و بارگیری کاالی فوق با احتساب هزینه انبارداری (فقر برای  %02از کاالی فـوق
به مدت  021روز یعنی  3/1مدت  833روزی که زمین مذکور بالاستفاده بوده است) بال بر  3183210121222ریا
( 018321222ریـا بنـدری و  312421222ریـا تخلیـه و  2210821222ریـا بـاربری و  3143213421222ریـا
()16
انبارداری) میباشد که به علت عدم استفاده از زمین مورد نظر ،درآمد مذکور حاصل نشده است.
به نظر میرسد که تاریخ آبانماه «( 03نوامبر )»3323که در نقل قو فوق ذکر شده باید آبانماه ( 02نـوامبر
 )3322باشد .این تاریخ با مدت  833روزی که شروع آن  02فوریـه ( 3323او اسـفندماه  )3102اسـت ،انطبـاق
داشته و نیز این که «آبانماه  »03مطابق با ماههای اکتبر ـ نوامبر  3322است.
با استفاده از نرخ تسعیر  20ریا برابر یک دالر ،رقم مزبور حـدوداً بـه  02میلیـون دالر بابـت  833روز بـال
()17
میگردد .مبل  3182210121222ریا ظاهراً تخمینی است از عوایدی که براساس تعرفـه عـوارض بنـدری در
مدت مزبور به دست میآمد .این تعرفه بهعنوان پیوست  1به الیحه دفاعیه منضم است.
البته برای دیوان داوری تعیین اینکه چه مقدار از رقم مزبور نمایانگر سود خـال مـیباشـد ،میسـر نیسـت.
بهعالوه ،معلوم نیست که ارقام مزبور بر چه مبنایی گردآوری شده است .با این حا  ،سازمان بنادر و کشـتیرانی از
ارقام مزبور به عنوان مبنای ادعای متقابل خود بابت عدمالنفع استفاده کرده است .معالوصف دیـوان داوری از ایـن
اظهارات چنین استنباط میکند که الاقل بعد از نوامبر 3322که دو سا از مدت اولیه موافقتنامه تأسیسات بـاقی
مانده بود ،تأسیسات به حالت فعا درآمد .بنابراین ،دیوان داوری این نتیجهگیری از مدارک موجود را کـه سـازمان
بنادر و کشتیرانی بعد از عزیمت سیـ لند ،ریساً یا به وسیله دیگران ،از تأسیسات بهرهبرداری بالفعـل کـرده اسـت،
منطقی میداند.
بر این اساس ،آنچه باقی میماند این است که دیوان داوری میزان منصفانه خساراتی را که سـازمان بنـادر و
کشتیرانی معاد آن دارا شده است ،برآورد نماید.
بر آورد میزان غرامت مناسب بابت استفاده و انتفاع واقعی سازمان بنادر و کشتیرانی از تأسیسات ،ظرف مدت
ذیربر ،لزوماً به صورتی تقریبی خواهد بود .با توجه به مدارک معدودی که در مورد استفاده و انتفـاع از تأسیسـات،
تسلیم شده است ،میزان منصفانه غرامتی که باید به سیـ لند پرداخت گردد 2021222 ،دالر بر آورد میشود.
دو) خسارات مورد ادعای سیـ لند بابت اموال منقول

اعما نظریه دارا شدن بال جهت مستلزم آن است که بابت اقالم و داراییهایی کـه سـیـ لنـد در ایـران بـه جـا
گذاشته و سازمان بنادر وکشتیرانی یا دولت از آنها استفاده نموده و منتفع شده است ،به سیـ لند غرامت پرداخت
شود .اصل مزبور به دیوان اجازه نمیدهد که بابت بدهیها ،کرایههای حمل و هزینههای فسخ پرداخت نشده کـه
سازمان بنادر و کشتیرانی یا دولت از قبل آنها دارا نشدهاند ،به سیـ لند غرامت داده شود.
 .16ظاهراً مبل  3183210121222ریا اشتباه تایپی است .رقم مزبور باید  3182210121222ریا باشد.
 .17تبدیل مبال ریالی به دالر به منظور تشریح و توضیح صورت گرفته است .نرخ تسعیر  20دالر برابر یـک دالر از آن جهـت بـه کـار
رفته که این نرخ در مدت ذیربر در ردیف نرخهای متداو بوده است.
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اثبات نشده است که وجوهی که سیـ لند به صـورت اضـطراری بابـت اجـازه صـدور  423دسـتگاه شاسـی،
پرداخته و اکنون آن وجوه را مطالبه میکند به صورت غیرقانونی وصو شده باشد و لذا ادعای مربوط به این وجوه
باید مردود شناخته شود .اقالمی که به نظر دیوان داوری می تواند بالقوه بابت داراشدن بالجهت مـورد ادعـا واقـع
شود ،به شرح زیر بررسی میشود:
الف)  16دستگاه شاسی 18 ،دستگاه کانتینر و یک دستگاه تراکتور اوتاوا

سیـ لند بابت این فقره  0401122دالر ادعا کرده و میگوید که مبل مزبور معاد ارزش دفتری وسـایر نقلیـه در
تاریخ  12دسامبر  3( 3323دیماه  )3102می باشد که توسر آقای توبن محاسبه شده است .بـا ایـنکـه در مـورد
محل دقیق سایر اقالم ،مدرکی در دست نیست ،واضح است که  33دستگاه کانتینر در انبار تأسیسات کانتینر قـرار
دارد .یکی از دعاوی متقابل سازمان بنادر و کشتیرانی به هزینه های انبارداری این کانتینرها مربوط است .با توجـه
به اینکه در ادعای متقابل قید شده که از کانتینرهای مزبور استفادهای به عمل نیامـده ،بـه نظـر دیـوان ،راهحـل
منصفانه آن است که در ارتباط با کانتینرها چیزی به خواهان یا به خوانده تعلق نگیرد .دیوان داوری دلیلی نمیبیند
که در مورد این ادعا که بقیه اقالم وسایر نقلیه در ایران به جا مانده است ،تردید نماید؛ اما در نبود هیچگونه دلیل
و مدرک ،مشکل بتوان استنباط کرد که سازمان بنادر و کشتیرانی یا دولت به اقـالم مزبـور دسترسـی داشـته و از
آنها استفاده کرده است.
ب) سایر لوازم

در مورد محل اتومبیلهایی که حسب ادعا در ایران باقی مانده است ،هیچگونه مدرکی در دست نیست .با توجه به
جو آشفتهای که بر ایران حاکم بود نمیتوان فرض کرد که اتومبیلهای مزبور در بندر عبـاس مانـده و بـه دسـت
سازمان بنادر و کشتیرانی افتاده است و در این مورد نیز سند و مدرکی وجود ندارد که سیـ لند لوازم برقی ،ابزار و
لوازم اداری را در بندر عباس جا گذاشته و سازمان بنادر و کشتیرانی آنها را تصاحب کرده و از آن طریق دارا شده
باشد .اگر لوازم مزبور ارزشی برای خواهان می داشت ،پیدا است که خواهان بـه همـان نحـوی کـه در مـورد 423
دستگاه شاسی و اقالم دیگر عمل کرد ،لوازم مزبور را نیز از ایران خار مینمود .بنابراین ،این ادعا مردود شـناخته
میشود.
ج) موجودی گاراژ

سیـ لند بابت اقالم موجود در گاراو که وی مجبور شده است آنها را در ایـران بـاقی گـذارد ،مبلـ  221021دالر
مطالبه میکند؛ ولی سی ـ لند در مورد محل اقالم مزبور در هنگام عزیمت وی از ایران یا در این مورد که سازمان
بنادر و کشتیرانی آنها را تصاحب کرده و از آن طریق دارا شده ،مدارکی ارائه نـداده اسـت .مقایسـه اقالمـی کـه
خواهان در موقع شروع عملیاتش در بندر عباس ،بدانجا وارده کرده ،با فهرست اقالمی که وی در پایـان عملیـات
خود از ایران خار نموده است بهخوبی نشان میدهد که خواهان ،اقالمی را که حسب ادعا در بندر عباس بـاقی گـذارده،
اعراض شده ( )res derelictaتلقی میکرده است .از این رو ،این ادعا نیز مردود شناخته میشود.
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ج) بهره

با توجه به شرایر خاص این پرونده حداکثر میتوان از تاریخ صدور حکم تا تـاریخ پرداخـت از حسـاب تضـمینی،
حکم به پرداخت بهره داد .معهذا با توجه به مکانیزم موجود برای پرداخت فوری پس از صدور حکم ،انتظار میرود
که مدت تعلق بهره چند روزی بیش نباشد .از این رو ،با توجه به ناچیز بودن ،مبل مورد بحث در این حکم شـامل
هیچگونه بهرهای نیست.
د) دعاوی متقابل سازمان بنادر و کشتیرانی
 .3ادعای مبلغ  3061102110111ریال بابت عدمالنفع تخمینی

سازمان بنادر و کشتیرانی مدعی است که اگر سیـ لند به کار خود در بندر عباس ادامـه مـیداد ،سـازمان بنـادر و
کشتیرانی میتوانست از محل عوارض تخلیه ،بارگیری و انبارداری عایدی قابل مالحظهای داشته باشد .سیـ لنـد
بر این اساس به ادعای مزبور معترض است که نه در موافقتنامه تأسیسات و نه در جای دیگری راجع بـه میـزان
درآمدی که باید عاید سازمان بنادر و کشتیرانی شود ،شرطی وجود ندارد .عالوه براین ،سیـ لند خدمات مربوط به
تخلیه و بارگیری را ریسا انجام میداد و هرگز از آن بابـت هزینـهای نمـیپرداخـت .چـون بـین سـازمان بنـادر و
کشتیرانی و سیـ لند هیچگونه رابطه قراردادی وجود ندارد که به موجب آن سازمان بنادر و کشتیرانی حق دریافت
هزینه تخلیه یا بارگیری داشته باشد ،لذا دیوان نتیجه میگیرد که ادعای متقابل حاضر ،بیاساس بوده و باید مردود
شناخته شود.
دو) ادعای مبلغ  2208130111ریال بابت هزینههای انبارداری  38دستگاه کانتینر

دیوان داوری موضوع این ادعای متقابل را در بند «الف» بخش «ب» فوق مورد بررسی قرار داده است.
سه) ادعای مبلغ  003140261ریال بابت عوارض بندری در خرمشهر

سازمان بنادر و کشتیرانی میخواهد بابت  30فقره صورتحسابی که عهده شرکتی به نام «سیـ لنـد کـامپنی» در
رابطه با عوارض بندری در خرمشهر صادر شده است ،سیـ لند را مسئو قرار دهد .سیـ لند مدعی است که هرگز
در خرمشهر کار نکرده و طرف واقعی ادعای مزبور یک شرکت ایرانی است که بههیچوجه بـا وی مـرتبر نیسـت.
هیچگونه مدرکی ارائه نشده است که این کار را به خود سیـ لند مرتبر سازد و دلیلـی هـم در دسـت نیسـت کـه
عوارض مزبور ناشی از همان قرارداد ،معامله یا رویداد باشد تا رسـیدگی بـه آنهـا را در حیطـه صـالحیت دیـوان
قراردهد .بنابراین ،این ادعای متقابل نیز مردود شناخته میشود.
چهار) ادعای مبلغ  608420022ریال بابت حق بیمه اجتماعی

سازمان بنادر و کشتیرانی ادعای متقابل دیگری به ثبت رسانده و ضمن آن ،حق بیمه اجتماعی کارکنان سیـ لنـد
را که به شعبههای تهران و بندر عباس سازمان بیمههای اجتماعی قابل پرداخت است ،مطالبه مینماید .صـرفنظر
از مسأله صالحیت که در مورد ادعای متقابل حاضر مطرح میشود ،دیوان داوری نتیجه میگیرد که این ادعا بایـد
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مردود شناخته شود .سیـ لند اظهار میدارد که تا آنجا که این ادعا به حق بیمهای مربوط مـیشـود کـه قبـل از
مارس  3323قابل پرداخت بوده ،به نحو مقتضی به وزارت دارایی پرداخت شـده اسـت .آقـای سـاخوجا در جلسـه
استماع در این باره شهادت و نحوه پرداخت ماهانه اقساط را توضیح داد .شـهادت مزبـور دیـوان داوری را متقاعـد
کرده است .اما درباره حق بیمهای که حسب ادعا بابت مدت بین مارس  3323تا نوامبر 3322به شعبه تهران قابل
پرداخت بوده و شامل جریمه دیر کرد هست ،نظر دیوان داوری این است که ادعای مزبور با این واقعیـت کـه هـر
روز تعداد بیش تری از پرسنل سیـ لند ایران را ترک میکردند و نیز با خاتمـه سـرویس در اوت  ،3323متنـاقض
است .هیچگونه مدرکی در دست نیست که نشان دهد به فرض که حق بیمهای هم بابت دوره بعد از مارس 3323
واجباالدا بوده به همان روش سابق پرداخت نشده است.
بنا بر دالیل پیشگفته ،دیوان داوری به شرح زیر تصمیم میگیرد:
 .3دعاوی سی ـ لند سرویس اینکورپوریتد علیه دولت جمهوری اسالمی ایران و دعاوی متقابل سازمان بنادر و
کشتیرانی رد میشود.
 .0سازمان بنادر و کشتیرانی متعهد است که مبل هفتصد و پنجاه هزار دالر امریکا (ــ 2021222/دالر امریکـا) بـه سـیـ
لند سرویس اینکورپوریتد پرداخت نماید.
هریک از طرفین هزینههای داوری مربوط به خود را تقبل خواهد کرد.
تعهد فوق الذکر با پرداخت از حساب تضمینی مفتوح طبق بنـد  2بیانیـه مـورخ  33وانویـه  03( 3323دیمـاه
 )3103دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهد شد.
این حکم جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان داوری تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  21ژوئن  3884برابر با  11خردادماه 3161
گونار الگرگرن ،رئیس شعبه یک
هوارد ام .هولتزمن

نظر مخالف با حکم صادر در مورد ادعا ،نظر موافق با رد ادعای متقابل
محمود کاشانی

اینجانب در مورد نتیجه حکم با رئیس شعبه موافقم و نظر خود را درباره سایر بخشها به صـورت جداگانـه ثبـت
خواهم کرد.

پروندههاي شماره  11و 10ـ شعبه دو
حکم شماره311ـ11/10ـ2
خواهان :گولد مارکتینگ اینکورپوریتد ،جانشین هوفمن اکسپورت کورپوریشن
خوانده :وزارت دفاع جمهوری اسالمی ایران
تاریخ3161/4/8 :
حکم

حاضران
از جانب خواهان :آقای فیلیپ ام.ریزیک ،آقای شلدن آی .ماتسکین ،وکالی خواهان ،آقای جیمس رید ،مدیر

قراردادهای خواهان
از جانب خوانده :آقای اکبر شیرازی ،مشاور حقوقی نماینده رابر جمهوری اسالمی ایران
آقای حیدرعلی پاینده ،وکیل خوانده
آقای محمد بهرامی ،آقای الف.داعی ،نمایندگان خوانده
همچنین :آقای جان کروک ،نماینده رابر ایاالت متحده امریکا
آقای جان رینولدز ،مشاور نماینده رابر ایاالت متحده امریکا
بخش اول) ادغام ادعاها

گرچه ادعاهای شماره  43و  02به عنوان دو پرونده جداگانه به جریان انداخته شدهاند ،با این حا  ،متضمن طرفها
و قراردادهای ذیربر واحدی بوده ،جلسات استماع مربوطه دو پرونـده توسـر شـعبه دو در دو روز متـوالی برگـزار
گردیده و می توان بدون تأخیری در کار صدور حکم به دو پرونده فوق تویماً رسیدگی کرد .با توجه بـه مالحظـات
فوق و نیز این واقعیت که دیوان داوری تصمیم گرفته است حکمی به نفع خوانده در پرونده شماره  43و حکمی به
نفع خواهان در پرونده شماره  02صادر کند ،دیوان مقتضی دانسته که به دو پرونده تویماً رسـیدگی کنـد تـا بتـوان
مبل خالصی را طی یک حکم منظور کرد.
بخش دوم) ادعای شماره 48
الف) رسیدگیهای قبلی و اظهارات طرفین
 .3جریان رسیدگی

در تاریخ  02ووییه  0( 3321مردادماه  ،)3180دیوان داوری قرار اعدادی شماره 04ـ43ـ 0را صـادر و ضـمن آن ریی داد کـه
برخی از تعهدات هوفمن اکسپورت کورپوریشن («هوفمن») و وزارت دفاع ملی («وزارت دفـاع») طبـق موافقـتنامـه 3320
خرید رادیوها و تجهیزات آزمایشی و خدمات مربوطـه از دسـامبر 3322بـه واسـطه اوضـاع و احـوالی کـه در حکـم شـرایر
فورسماوور بوده ،به حالت تعلیق در آمده است .همچنین براساس ادله و مدارک تسلیمی در این پرونـده ،دیـوان ریی داد کـه
تداوم شرایر فورسماوور در اوایل سا  3323منتهی به فسخ قرارداد به سبب انتفا یا عدم امکان اجرای تعهد گردیـده اسـت.
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معهذا دیوان داوری در مورد پیامدهای این نتیجهگیری ،تصمیمی اتخاذ نکرد و از طرفین تقاضا نمود کـه راجـع بـه اثـر فسـخ
قراردادشان و نیز در مورد مسائل خاص مربوطه اظهارنظر کنند.
به دنبا تسلیم لوایح توجیهی از جانب هر دو طرف ،جلسه اسـتماعی در تـاریخ  02اکتبـر  0( 3321آبـانمـاه
 )3180برگزار گردید.
 .2اظهارات طرفین

هیچیک از طرفین معتقد نیست که باید در وضعیتی که متعاقب انتفای قرارداد ( )frustration of contractبه وجـود آمـد
باقی گذاشته شود .خواهان اظهار میدارد که نه فقر باید حقالزحمه تعهدات قراردادی را که پیش از فسخ قـرارداد انجـام داده
دریافت کند ،بلکه همچنین باید خسارت کلیه هزینههای متحمله در رابطه با بقیه تعهدات قراردادیاش را که به علـت انتفـای
قرارداد اجرا نگردید ،دریافت نماید .خواهان ،براساس این نظریه ،ادعا مینماید که اسـتحقاق دریافـت حـداقل  41022122دالر
امریکا ،شامل بهره ،خسارت تنز ارزش دالر و هزینههای داوری را دارد.
خوانده و خواهان متقابل ،وزارت دفاع ،معتقد اسـت کـه اسـتحقاق اسـترداد مبلـ  212321222دالر امریکـا از
هوفمن را دارد .طبق ادعای وزارتخانه یاد شده این رقم مابهالتفاوت مبال پرداخت شده به هـوفمن و ارزش تعهـد
قراردادی انجام و ارائه شده به وزارت دفاع را تشکیل میدهد .وزارتخانه یاد شده همچنین ادعای متقابلی به مبلـ
312221138دالر امریکا بابت قیمت قراردادی اقالمی که حسب ادعا جهت تعمیر به هوفمن ارسا شده ولی هرگز
عودت داده نشده ،مطرح ساخته و طالب خسارت بابت نقض ادعایی قرارداد توسر هوفمن است .کـل مبلغـی کـه
وزارتخانه مذکور مدعی است اسـتحقاق دریافـت آن را دارد  4112121031دالر امریکـا ،شـامل بهـره و هزینـههـا
میباشد.
ب) اصل دعوا
 .3ادعا

فسخ قرارداد در نتیجه انتفای آن بهوضوح برای هر دو طرف مشکل ایجاد کرده است .نه فقـر وزارت دفـاع تمـام
آنچه را که به موجب قرارداد استحقاق داشته دریافت نکرده ،بلکه خواهان نیز در ارتباط با تعهدات قراردادی اجـرا
نشدهاش کوششهایی مبذو و پو هایی مصروف کرده است .قرارداد مقرر میدارد که قوانین امریکـا (کالیفرنیـا)
حاکم بر آن است .طبق قوانین امریکا (و نیز طبق قوانین انگلیس از سا  3341به بعد) اصل کلی که برای توزیع
منصفانه پیامدهای انتفای قرارداد اعما میشود این است که مبل واجباالدا طبق قرارداد به تناسب میزان اجرای
قرارداد تقسیم میگردد .چنانچه هیچگونه پولی پرداخت نشده باشد ،طرفی که به تعهدش عمل کـرده ،بـه میـزان
اجرای تعهد مستحق دریافت حقالزحمه است .چنانچه پرداخت صورت گرفته ،طرفی که پو گرفته حـق دارد آن
()1
مقدار از پو را که متناسب با اجرایش باشد نگه داشته و هر مبل مازاد بر آن را باید مسترد نماید.
 .1درمورد حقوق امریکا رجوع شود به:
;)6 Corbin on Contracts & 1367 et seq.(1962); 18 Williston Law of Contracts & 1973 et seq.(1978
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در اعما این اصل کلی ،دیوان باید از تحمیل بالجهت بار مشکالت ناشی از فسخ قرارداد به هـر طـرف اجتنـاب
ورزد .صرفنظر از این که تقسیم منصفانه ،این بار برای دیوان ،مثل هر دادگاه دیگـر چقـدر مشـکل و ریی صـادره
چقدر نارسا میتواند باشد ،چنین مشکل و چنین نارسـاییای نمـیتوانـد مـوجبی بـرای امتنـاع از تـأمین هرگونـه
خواستهای باشد.
دیوان داوری ،حا باید مشخ نماید که هوفمن تا چه حد تعهدات قراردادیاش را تا غیرممکن شدن اجرای
آن ،انجام داده و همچنین باید تعیین نماید که آیا بر مبنای چنین اجرایی نامبرده استحقاق دریافت مبال بیشتری
را دارد ،یا این که به عکس ،باید بخشی از مبالغی را که دریافت کرده به وزارت دفاع عودت دهد .دیوان ،در تعیـین
ارزش کار انجام شده توسر خواهان ،همچنانکه هر دو طرف ،خود عمل کردهاند ،شروط ذیربر قرارداد را مـالک
عمل قرار خواهد داد.
در قرارداد مبل  0113141212دالر امریکا بهعنوان حقالزحمه اجرای تام و تمام قـرارداد تعیـین شـده بـود .از ایـن مبلـ
 0113141212دالر امریکا ،مبل  0112001232دالر امریکا میبایست طی دو پـیشپرداخـت ،هریـک بـه میـزان 013121022
دالر امریکا و پرداختهای ادواری بعـدی در ریس مهلـت مقـرر تأدیـه مـیشـد .مـابقی  2221242دالر امریکـا بابـت
حقالزحمه نمایندگان محلی (هوفمن) ،میبایست بهطور جداگانه در اقساط ساالنه هریک به میـزان  221224دالر
()2
امریکا پرداخت میگردید.
از تاریخ آغاز قرارداد تا پاییز  ،3322کلیه پیشپرداختها و پرداختهای ادواری بعدی بهموقـع توسـر وزارت
دفاع تأدیه شد .وزارت دفاع همچنین صورتحسابی به مبلـ  221224دالر امریکـا بابـت خـدمات نماینـده محلـی
پرداخت ،ولی صورتحساب سا دوم را تأدیه نکرد.
اختالفی در این نیست که هنگامی که هوفمن نماینده محلی خود را در دسامبر  3322فرا خوانـد و وزارتخانـه
یاد شده نیز متعاقباً پرداختهای خـود طبـق قـرارداد را متوقـف سـاخت ،هـوفمن بابـت کلیـه پـیش قسـرهـا و
پرداختهای ادواری بعد تا ماه بیست و پنجم قرارداد و بابت یک سـا خـدمات محلـی ،مبلـ  3314281232دالر
امریکا دریافت کرده بود.
ماده  3قرارداد کل قیمت قرارداد را بین یازده دسته اقالم تسهیم کرده بود و خواهان متعهد بود در تاریخهـای
مختلف طبق برنامه زمانی ذیل مواد  0و  4قرارداد ،این اقالم را به وزارتخانـه تحویـل دهـد .دیـوان داوری بـرای
تعیین میزانی که خواهان تعهداتش را در رابطه با هر قلم اجرا نموده و نیز تعیین مبل دیگـری کـه وی اسـتحقاق
دریافتش را دارد ویا باید مسترد نماید ،شروط مذکور قرارداد را به کار خواهد بست.
اقالم  0 ، 1،4 ،0 ،3و33مربوط به رادیو و تجهیزات ذیربطی میشد که خواهان متعهد بـوده اسـت تـا ووئـن
در مورد حقوق انگلیس رجوع شود به:
Fibrosa Spolka Akcyjna. Fairbain L.C.B. Ltd., (1943) A.C. 32

قاعده مشابهی در حقوق مدنی به چشم میخورد .در مورد حقوق فرانسه رجوع شود به:
Repertoire Dalloz, Droit Civil, Contrats et Conventions par Boyer 271.272.
 . “milestone” payments
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 3322به وزارت دفاع تحویل دهد .تحویل تمامی این تجهیزات به دالیل زیر احراز شده است:
اسناد حمل تسلیمی خواهان ،تلکس ارسالی خواهان به وزارت دفاع در  02ووئـن 12( 3322خردادمـاه )3108
راجع به تکمیل تحویل تجهیزات ،بدون هیچگونه اعترض بعدی توسر وزارت دفاع و نیز با توجه به ایـن واقعیـت
که وزارتخانه یاد شده پرداخت ادواری بیست و پنجمین ماه را که مشروط به تکمیل تحویل تجهیزات بود ،انجـام
داده است.
لذا دیوان داوری قانع شده است که خواهان تعهد خود را در رابطه با تحویل این تجهیزات بهطور کامـل اجـرا
نموده و باید بهای کامل آن را طبق قرارداد ،یعنی مبل  3314221248دالر امریکا دریافت دارد.
قلم  8به جزوات و نشریات فنی که قرار بود همراه با تجهیزات تحویل شود مربوط میشـد و ادلـه و مـدارک
ثابت می کند که جزوات فنی مزبور تحویل داده شده است .معهذا وزارت دفاع ادعا مـیکنـد کـه طبـق اصـالحیه
قرارداد که در 33دسامبر  02( 3322آذرماه  )3102امضا شده ،خواهان ملزم بوده که این جزوات را مورد تجدیدنظر
قرار داده و از نو منتشر کند .دیوان داوری متذکر میگردد که هیچ بخشی از بهای قرارداد به ایـن قلـم اختصـاص
داده نشده است .بنابراین ،خواهان در رابطه با این قلم ،نه باید طلبکار شناخته شود و نه بدهکار.
قلم  2که قیمت قراردادیاش  081342دالر امریکا بود ،به آموزشی که هوفمن قرار بود به کارکنان وزارتخانـه
بدهد ،مربوط میگردید .خواهان گواهینامه ای ،دایر بر تکمیل آموزش ،از مقامات وزارتخانه مذکور ،ارائـه نمـوده و
بنابراین ،استحقاق دریافت کل مبل  081342دالر را دارد.
قلم  32به خدمات نماینده فنی محلی مربوط میشد و هوفمن متعهد بود طی ده سـا ایـنگونـه خـدمات را
تأمین کند .این خدمات چنانکه به موجب صورتحساب مورخ  32نوامبر  33( 3328آبانماه  )3100که وزارت دفاع
بدون هیچگونه اعتراضی آن را پرداخت ،احراز میشود رسماً در او سپتامبر  32( 3328شهریورماه  )3100آغـاز و
در  8دسامبر  30( 3322آذرماه  )3102به هنگام عزیمت نماینده خـدمات فنـی محلـی خواهـان از ایـران متوقـف
گردید .بنابراین ،هوفمن استحقاق دریافت  3321220دالر را بابت این قلم دارد.
قلم  3که مربوط به تعمیر و پیاده کردن کامل در کارخانه میشود ،اشکاالت بیشتری را به وجود میآورد .بـه
موجب ماده  3قرارداد ،خواهان ملزم بود به مدت چهار سا برای کلیه تجهیزات تحویل شده این قبیل خـدمات را
ارائه دهد .مبل کل قیمت قرارداد که به این ضمانت اختصـاص داده شـده بـود بـال بـر  114821828دالر امریکـا
میگردید .در ماده 0قرارداد مقرر شده بود که «تعمیر و پیاده کردن کامل درکارخانه ،با تحویل اقـالم شـماره 0، 3
 4، 1،و  0آغاز و به مدت چهار ( )4سا برای هریک از اقالم قراردادی ادامه خواهد یافت»...؛ لکن تصریح نشـده
بود که آیا این دوره چهار ساله از تاریخ یکسانی برای کلیه اقالم تحویل شده آغاز میشود یا اینکه برای هر قلـم
یا هر قطعه ،محاسبه دوره مزبور جداگانه از تاریخ معین تحویل قلم یا قطعه شروع خواهد شد.
خواهان ادعا مینماید که مدت ضمانت برای کلیه تجهیزات از تاریخ اولین تحویل در اواخر سا  3320آغـاز
شده و بنابراین ،قرارداد از این نظر بهطور کامل اجرا گردیده است .خوانده معتقـد اسـت کـه تضـمین کلیـه اقـالم
تجهیزات از تاریخ تحویل آخرین قلم که در ووئن  3322صورت گرفت آغاز میگردد و از آنجا که هوفمن پارهای
از تجهیزات را که جهت تعمیر برای وی ،به کالیفرنیا فرستاده شده عودت نداده است ،در واقع ،ضمانت هرگز اجـرا
نگردیده است.
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در مورد تاریخ شروع ضمانت ،دیوان داوری متذکر میگردد که شرایر قرارداد و تفاهم بعدی طرفین در مـورد
اجرای قرارداد کامالً نامشخ و حتی متناقض است .استدالالت طرفین پرونده نیز این موضوع را روشن نسـاخته
است .با توجه به ادله و مدراک ارائه شده ،دیوان داوری عقیده دارد که بهترین تفسیری که میتوان از قـرارداد بـه
دست داد ،این است که ضمانت تعمیرات کارخانهای برای هر قطعه از تجهیزات از تاریخ معین تحویـل آن شـروع
شده است.
در این مورد که آیا خواهان خدمات تعمیر را هنگامیکه وزارت دفاع تقاضا نموده ،عمـالً انجـام داده یـا خیـر،
مدارک حاکی است که اقالم ارسالی توسر وزارتخانه یاد شده به هوفمن در کالیفرنیا پس از تعمیر یا پیـاده کـردن
کامل ،به وزارت دفاع عودت داده شده است .بهعالوه ،در دسامبر  ،3320طرفین موافقت کردند تعمیراتی که بـدواً
در حیطه ضمانت تعمیرات کارخانهای است ،حتیالمقدور در ایران توسر نمایندگان محلـی خواهـان انجـام شـود.
اختالفی در این نیست که خواهان بدواً نماینده محلی خود را به ایران فرستاده و بعـداً بـدون تحمیـل هـیچگونـه
هزینهای به خوانده ،دومین نماینده محلی را اعزام داشته است .باالخره هیچگونه دلیل و مدرکی در دسـت نیسـت
که در طو مدت قرارداد ،وزارت دفاع در مورد نحوه اجرای ضمانت تعمیرات کارخانهای توسر هـوفمن ،شـکایتی
کرده باشد.
در رابطه با تاریخ قطع خدمات تعمیر به موجب ضمانت ،دیوان داوری خاطرنشان میسازد که پس از ایـنکـه
نماینده محلی خواهان ایران را ترک گفت ،وزارت دفاع برای ارسا تجهیزات به هوفمن در کالیفرنیا جهت تعمیـر،
با هیچگونه مانعی مواجه نبوده است .همچنین دیوان مدرکی که مربوط بـه دوره قبـل از او سـپتامبر 32( 3323
شهریورماه ( ) 3102تاریخ توقف اجرای قرارداد توسر خواهان به علت عدم پرداخت) باشد نیافته است که حاکی از
داوری خواهان از ارائه ضمانت تعمیرات کارخانهای باشد.
بنابراین ،دیوان به این نتیجه میرسـد کـه خواهـان ضـمانت تعمیـرات کارخانـهای را در مـورد هـر قطعـه از
تجهیزات ،از تاریخ تحویل آن تا او سپتامبر  32( 3323شهریورماه  )3102ارائه نموده اسـت .بـا در نظـر گـرفتن
اختالف قیمت اقالم  4، 1، 0، 3و ،0تاریخهای متفاوت تحویل اقالم یاد شده و طو مدت ضمانت برای هر قلـم،
خواهان استحقاق دریافت مبل  013801221دالر امریکا در رابطه با اجرای ضمانت تعمیرات کارخانهای را دارد.
وزارت دفاع ادعا میکند که وی به منظور تعمیر ،تعدادی تجهیزات بـرای خواهـان در کالیفرنیـا فرسـتاده کـه
شامل هشت دستگاه رادیوی  ،ARCدو دستگاه رادیوی  29،TRNدسـتگاه رادیـوی  ،VCSیـک دسـتگاه تلـه
پرینتر زیمنس ،نه دستگاه پانل جلویی ،یک دستگاه کانسو  ،یک دستگاه کوپلر و یک دستگاه  CCAمـیباشـد.
وزارت دفاع ضمن ادعای اینکه هیچیک از اقالم فوق برگردانده نشده ،خواستار بازپرداخت قیمت قراردادی آنهـا
که حسب ادعا  312221138دالر امریکا است میباشد .بنابه اظهار خواهان ،اکثر این تجهیزات به قراردادهای دیگر
مربوط می شد و برای منظورهای دیگری غیر از تعمیر به کالیفرنیا فرسـتاده شـده بـود .خواهـان همچنـین اظهـار
میدارد که وی اکثر تجهیزات مربوط به این قرارداد را به وزارت دفاع عودت داده و ایـنکـه بـه موجـب مقـررات
صادراتی کنونی دولت ایاالت متحده ،صدور هرگونه تجهیزات متعلق به وزارتخانه مزبور که هنوز در اختیار خواهان
است ،ممنوع میباشد.
دیوان داوری ،پس از بررسی ادله و مدارک به این نتیجه رسیده است که تعداد  08دستگاه رادیـوی  VCDو
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دستگاه تلهپرینتر زیمنس ،چند روز پس از امضای قرارداد ایستگاههای ثابت زمینی بین خواهـان و وزارت دفـاع در
تاریخ  38آوریل  02( 3322فروردینماه  )3102برای خواهان ارسا شد و وزارتخانه یاد شده ،طبـق ایـن قـرارداد
ملزم بود این قبیل تجهیزات را در اختیار هوفمن قرار دهد .ادعای وزارت دفاع در مورد این اقالم بهوضوح مربـوط
به قرارداد مستقل ایستگاههای ثابت زمینی است که موضوع پرونده شماره  02مـیباشـد .ادعـای مربـوط بـه 08
دستگاه رادیوی  VCSو تلهپرینتر زیمنس در بخش سوم تویم با ریی مربوط به پرونـده  02مـورد رسـیدگی قـرار
خواهد گرفت.
دو دستگاه رادیوی  TRNتجهیزاتی بود متعلق به خواهان که برای منظورهای آموزشی به وزارت دفاع امانت
داده شده و سپس پس گرفته شده بود .اسناد حمل تسلیمی توسر خود وزارتخانـه کـه حـاوی ایـن نوشـته اسـت
«توجه :تجهیزات استقراضی برگشتی» ،این امر را بهروشنی ثابت میکند .تعداد شش دستگاه رادیوی  ARCبرای
استفاده در یک برنامه ظاهراً غیرمرتبر با پرونده حاضر موسوم به «اوگوستاـ بل» که طبق اظهـار خواهـان وی از
طرفهای آن نبوده ،برای خواهان ارسا شد .سایر رادیوها و تجهیزات مربوط ،طبق دستورهای حمـل مـورخ 13
اکتبر  3 ( 3322آبانماه  03 )3108و  03نوامبر  12( 3322آبان و  2آذرماه  )3108و  30و  31دسـامبر 03( 3322
و  00آذرماه  )3108پس از تعمیر ،از طریق بل هلیکوپتر به وزارت دفاع عودت داده شد.
باالخره از ادله و مدارک تسلیمی توسر هر دو طرف و اقرارهای خواهان چنین بـر مـیآیـد کـه بـه اسـتثنای
تجهیزات مربوط به قرارداد ایستگاههای ثابت زمینی و پرووه «اوگوستا-بل» ،تجهیزات متعلق بـه وزارتخانـه کـه
توسر هوفمن مسترد نشده فقر شامل یک دستگاه رادیوی  VCSو دو دستگاه رادیوی  ARCکه جهت استفاده
در یک برنامه آموزشی ارسا شده بود ،چهار دستگاه پانل جلو و یک دستگاه کانسو میشود.
از این تجهیزات ،خواهان هنوز دو دستگاه رادیوی  ،ARCیک دستگاه رادیوی  VCSو یـک دسـتگاه پانـل
جلو را در اختیار دارد .پرونده امر نشان نمیدهد که وزارت دفاع هرگز پـیش از نـوامبر  ،3323یعنـی هنگـامی کـه
بحران فی مابین دو دولت و متعاقب آن مقررت دولت ایاالت متحده مانع برگشت این قبیـل تجهیـزات بـه ایـران
گردید ،استرداد این تجهیزات را خواستار شده باشد .هوفمن هنوز از صدور تجهیزات مذکور بـه ایـران بـه واسـطه
مقررات و سیاست دولت متبوع خود ممنوع می باشد .تحت این اوضاع و احوا که از کنتر خواهان خـار اسـت،
عدم صدور تجهیزات به ایران نمیتواند عمل خالفی از جانـب وی تلقـی شـود .همچنـین نمـیتـوان ارزش ایـن
تجهیزات را به حساب بدهی خواهان گذاشت؛ لکن خواهان ،بهعنوان امین ،متعهد اسـت کـه دو دسـتگاه رادیـوی
 ،ARCیک دستگاه رادیوی  VCSو یک دستگاه پانل جلو را در اختیار خوانده قرار دهد.
در رابطه با بقیه سه دستگاه پانل جلو و یک دستگاه کنسو  ،هوفمن معترف است کـه وی ایـن اقـالم را بـه
مشتری دیگری فروخته ،اما هیچگونه مدرکی دا بر قیمت فروش آنها ارائه ننموده است .دیوان داوری بر مبنای
ادعاهای خوانده در مورد ارزش این اقالم که خواهان اعتراضی به آن نکرده ،نتیجه میگیرد که هوفمن بابت ایـن
تجهیزات مبل  321822دالر امریکا به وزارت دفاع بدهکار است .قلم  2که مربـوط بـه پشـتیبانی قطعـات یـدکی
است ،متضمن اشکاالت اساسی بوده و حائز اهمیت فراوان است ،چه قرارداد مقرر مـیدارد کـه مبلـ 213001302
دالر امریکا قابل انتساب به خدمات پشتیبانی قطعات یدکی است .قرار بود این خدمات  38ماه پس از تاریخ شروع
قرارداد ،یعنی از تاریخ تحویل اولین تجهیزات طبق قرارداد ،به مدت ده سا ارائه شود .با توجه به نتیجهگیریهای
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قرار اعدادی صادره در پرونده حاضر ،روشن است که خدمات قطعات یدکی ،حداکثر به مدت سه سـا از ده سـا
پیشبینی شده ،اجرا گردیده است .در حالی که خواندهها استدال میکنند که این خدمات بـا عزیمـت نماینـدگان
محلی از ایران در دسامبر  3322خاتمه یافت ،با این حا هیچگونه دلیل و مدرکی ارائه نشده که حضور آنها برای
خدمات پشتیبانی قطعات یدکی ضروری بوده است .عالوه بر این ،خواهان ثابت کرده است که مقـادیری قطعـات
یدکی پس از عزیمت نمایندگان محلی در ایران موجود بوده و مدرکی نیست که نشان دهد خوانـده بـین دسـامبر
3322و سپتامبر  3323قطعات یدکی که در ایران موجود نبوده درخواست کرده باشد .علیهذا دیوان نتیجه میگیـرد
که از ده سا خدمات پشتیبانی قطعات یدکی ،سه سا آن اجرا شده است .برای تعیین ارزش این خدمت میتوان
بهای مربوطه قرارداد را به ده تقسیم و حاصل را در سه ضرب کرد .رقمـی کـه بـدین طریـق بـه دسـت مـیآیـد
 014121018دالر امریکا است.
معهذا خواهان استدال مینماید که این رقم بهطور کامل منعکسکننده حدودی که وی تعهدات قراردادیاش
را اجرا نموده ،نمیباشد ،زیرا اجرای خدمت مورد لزوم طبق این قلم از قرارداد ،صرفاً منحصر به انبارداری ،جابهجـا
کردن و حمل قطعات یدکی که در مورد تعمیرات ضروری است ،نبوده است.
خواهان مدعی است که بخشی از خدمات وی شامل تهیه و نگهداری ذخیره قطعات یدکی میشد .نگهـداری
موجودی قطعات یدکی ،هم در ایران و هم در ایاالت متحـده ،مشخصـاً طبـق قـرارداد (مـواد او و دوم ،قلـم )2
الزامی بود .بدینسان خواهان استدال میکند که خدمات ارائه شده توسر وی در رابطه با پشتیبانی قطعات یدکی
نباید صرفاً با تعداد سا هایی که خواهان این خدمت را ارائه نموده تعیین شود.
برنامه زمانی پرداخت طبق قرارداد را میتوان مؤید استدال خواهان در این مـورد تلقـی کـرد .از کـل بهـای
قرارداد (غیر از هزینههای قابل استرداد جهت نمایندگان محلی) ،مبل  0210221234دالر امریکا تا چهل و نهمـین
ماه قرارداد ،یعنی تا  12ووئـن  3( 3323تیرمـاه  )3102واجـباالدا بـوده و فقـر مبلـ  012881328دالر امریکـا،
میبایست در طو بقیه مدت قرارداد که اندکی بیش از هفت سا میشـد ،تـا پایـان خـدمات پشـتیبانی قطعـات
یدکی ،پرداخت شود .این برنامه زمانی احتماالً حاکی از آن است که طرفین تصدیق کرده بودند که هزینه اجـرای
خدمات مورد بحث سا های نخستین ،حداکثر میزان ممکن است.
برآوردهای داخلی خود خواهان در سا  ،3320متضمن پیشبینی باالترین میزان از کار افتادگی برای رادیوها
در اولین ماههای بهرهبرداری و سیر نزولی این میزان پس از سا او میباشـد .محاسـبه میـزان قطعـات یـدکی
خریداری شده که قبا انتساب به قلم  2قرارداد باشد ،بهویژه با توجه به ادله و مدارک ناق و تا حدی متنـاقض
موجود در این پرونده ،مشکل است.
خواهان ،ادله و مدارکی ارائه نموده به شکل یادداشتهای داخلی وقت کارکنان و مدیر برنامـه بـلهلیکـوپتر
کامپنی ،همچنین سوگندنامههایی از دو کارمند سابق بل که این مدارک اوالً حـاکی از آن اسـت کـه خواهـان در
اواخر سا  3328تصمیم گرفت که مقادیری قطعات یدکی در طو مرحله تولیدی قرارداد تهیه نمـوده و قسـمت
اعظم قطعات سوار شدنی و قطعات عمده دیگر را به جای نگهداری در کالیفرنیا در ایران ذخیره نماید و ثانیاً اینکه
تا سا 22ـ 3322قریب به  30تا  30کانتینر کاالی مشخ نشده ،هریک به وز ن متوسر یکهزار پوند در ایران
انبار شده بود .معهذا خواهان فقر چند سند حمل مربوط به قطعات ارائه نموده و توضیح داده اسـت کـه چـون در
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قبا این محمولهها پرداختی صورت نگرفته ،لذا پرونده کامل آنهـا نگهـداری نشـده اسـت .بـهعـالوه ،خواهـان
درخصوص قطعات نگهداری شده در انبار گمرک کالیفرنیا نیز ادله و مدراکی ارائه نکرده است .خوانـده منکـر آن
است که تعداد کثیری قطعات یدکی به ایران حمل شده و در تأیید این انکار سوگندنامه دو نفر از کارکنانش را ارائه
نموده است .در یکی از این سوگندنامهها اعالم شده که در سا  3323یک انبار قفل شده بـاز و کـالً تعـداد 111
قطعه یدکی در آن یافت شد.
ب ا در نظر گرفتن مجموع ادله و مدارک ،دیوان داوری بر این نظر است کـه خواهـان اثبـات کـرده اسـت کـه
قطعات یدکی به ارزش تقریبی  4021222دالر امریکا در ارتباط با این قرارداد تهیه نموده است.
در این رابطه ،دیوان داوری خاطرنشان میسازد که تعداد  30تا  30کانتینر ارسـالی بـه خوانـده کـه بـه گفتـه
خواهان حاوی قطعات یدکی است به احتما قوی میتوانسته حاوی رادیوهای یدکی باشد ،یعنی دستگاههایی کـه
در وسایر نقلیه یا هواپیما کار گذاشته نشده ،بلکه جزئی از تجهیزات اولیه خریداری شده طبـق قـرارداد بـه شـمار
میرفته و نه جزئی از ضمانت قطعات یدکی.
دیوان داوری بر این عقیده است که تهیه قطعات یدکی و انبار کردن آنها در ایـران ،صـرفاً طریقـهای بـرای
اجرای ضمانت بوده و بنابراین ،خواهان بابت آن ،مستحق اجرت خاصی نیست .بهعالوه ،گو اینکه قرارداد حـاوی
تعهدی ،مبنی بر تهیه و ذخیره کردن قطعات یدکی بوده ،با این حا  ،حدود تهیه ایـن قطعـات و ذخیـره آنهـا در
سا های او عمدتاً تابع تصمیم خود خواهان بوده است .نگهداری فقر یک سا ذخیره قطعات در ایران ،الزامـی
بوده.
قرارداد ،خواهان را در نحوه اجرای تعهدش در این زمینه آزاد گذاشته بود .در واقع ،خواهان به شرح یادداشـت
داخلی اکتبر 3320و مارس  3328خود ،تصمیم گرفت که با تهیه قطعات به قیمت حداکثر  4021222دالر امریکـا،
تعهدش را ایفا نماید .تحمل این هزینه ،در قیاس با حقالزحمهای که بابت ارائه سـه سـا خـدمات بـه بسـتانکار
حساب خواهان منظور میگردد ،برای خواهان دشواری خاصی در بر ندارد.
خواهان ،در سا های بعد ،خطر بروز رویدادهای محتملالوقوع را تقبل کرده است .اگر خواهان در بدو امر بـه
مقدار کافی لوازم ذخیره نمیکرد ،ممکن بود که در سا های بعد برای تهیه آنها مجبور به تحمل مخارجی گـردد
که به نحو غیرقابل قیاسی عظیم باشد و بنابراین ،بخش قابل مالحظـهای از ارزش قـراردادی خـدمات پشـتیبانی
لوازم یدکی ،بدون شک مربوط به ریسک فوقالذکر میباشد ،یعنی ریسکی که انتفای قرارداد ،خواهان را از قید آن
رهانده است .لذا نگهداری پو هایی که خواهان بهعنوان هزینه این ریسک و هزینههای اجرای ضـمانت قطعـات
یدکی در طو سا های بعد از انتفای قرارداد قبالً دریافت کرده منصفانه نیست .بنابراین ،دیوان داوری دلیلی برای
افزودن کل یا بخشی از هزینه تهیه قطعات ،به مبل  014121018دالر امریکا که بر مبنای طو خدمات پشـتیبانی
قطعات یدکی محاسبه شده ویا به طریق دیگر ،انحراف از تقسیم (هزینه) متناسب با طو اجرا  ،نمیبیند.
باالخره خواهان استدال میکند که در رابطه با اجرای قرارداد ،پارهای تجهیزات آزمایشی به ارزش 0021222
دالر امریکا که به وزارت دفاع قرض داده در ایران باقی گذاشته و این تجهیزات هرگـز عـودت داده نشـده اسـت.
مدارک تسلیمی خواهان بهروشنی ثابت میکند که این تجهیزات توسر هوفمن در  33وانویـه  03( 3322دیمـاه
 )3100از طریق بلهلیکوپتر به ایران حمل گردیده .وزارت دفاع هیچگونه دلیل و مدرکی درخصوص این موضـوع

451



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

ارائه نکرده و منکر ادعاهای خواهان نیز نشده است .علیهذا دیوان داوری بر این نظر است که مبل  0021222دالر
امریکا در رابطه با تجهیزات مذکور جزء طلب خواهان محسوب شود.
 3314281232دالر

کل مبل دریافت شده توسر هوفمن،
کل خدمات انجام شده توسر هوفمن
اقالم  0، 4، 1، 0، 3و ( 33تجهیزات)

 3314221248دالر

قلم ( 2آموزش)
قلم ( 32خدمات نمایندههای محلی)
قلم ( 3تعمیرات کارخانهای)
قلم ( 2لوازم یدکی)
طلب هوفمن بابت تجهیزات آزمایشی که در ایران باقی گذاشته
بدهی هوفمن بابت سه دستگاه پانل جلو و یک عدد کانسو
جمع کل

 081342دالر
 332 ،220دالر
 013801221دالر
 014121018دالر
 0021222دالر
( )321822دالر
 38، 820،438دالر

علیهذا دیوان داوری بر این نظر است که خواهان طبـق قـرارداد ،خـدماتی بـه ارزش کـل  3814381820دالر
امریکا ارائه نموده است .از آنجا که خواهان قبالً مبل  3314281232دالر امریکـا از وزارت دفـاع دریافـت نمـوده،
بنابراین ،متعهد است که  013221031دالر مابهالتفاوت را به خوانده مسترد نماید.
 .2ادعای متقابل

علیرغم قرار اعدادی صادره در پرونده حاضر ،وزارت دفاع ادعای متقابلش را بابت خسارات ادعـایی کـه در نتیجـه
قطع اجرای قرارداد توسر هوفمن متحمل شده ،تجدید نموده است .معهذا این قبیـل ادعـای متقابـل قابـل طـرح
نیست ،زیرا قرار اعدادی تکلیف کلیه ادعاها یا ادعاهای متقابل ،مبنی بر نقض ادعـایی قـرارداد را روشـن سـاخته
است.
ج) بهره

برای جبران خساراتی که خوانده در نتیجه تأخیر در بازپرداخت مانده واجـباالدا متحمـل شـده ،دیـوان منصـفانه
میداند که حکم به پرداخت بهره به نفع خوانده از او سپتامبر  32( 3323شهریورماه  )3102تا تاریخ ایـن حکـم
بدهد .گرچه شرط قراردادی محدود کردن بهره به آخرین پرداخت طبق قرارداد بـه نـرخ 32درصـد (مـاده چهـار)،
فینفسه قابل اعما به بهره مبلغی که به علت انتفای قرارداد قابل استرداد است نمیباشد ،بـا ایـن حـا  ،دیـوان
داوری همان محدودیتی را که طبق توافق طرفین به نفع خوانده تعیین شده بـرای خواهـان نیـز قائـل مـیشـود.
بنابراین ،بهره مبل مورد بحث  32درصد در سا خواهد بود.
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د) هزینهها

هر طرف ،خود هزینههای داوری خویش را تقبل خواهد کرد.
بخش سوم) ادعای شماره 01
الف) ادعا

خواهان ،یک شرکت ایالت نوادا ،بهعنوان جانشین هوفمن اکسپورت کورپوریشن («هوفمن») ،یک شـرکت سـابق
کالیفرنیایی ،مدعی خسارت بابت نقض ادعایی قرارداد توسر خوانده است .خوانده قبو ندارد که قرارداد را نقـض
کرده و ادعای متقابلی بابت خسارات نقض قرارداد توسر هوفمن و پرداخت پارهای تضمینها در رابطه با قـرارداد،
مطرح میسازد.
قرارداد مورد بحث که در تاریخ  38آوریل  02( 3322فروردینماه  )3102منعقـد گردیـده ،موسـوم اسـت بـه
«قرارداد خرید در مورد سیستمهای جامع مخابراتی ایستگاه ثابت جهت رادیوهای وی.سـی.اس .ــ  223و وی.اچ.
اف/.یو.اچ .اف و خدمات نصب» .قرارداد ،در اصل هوفمن را ملزم میساخت که برخی مطالعـات محلـی در ایـران
انجام داده و هفت سیستم نصب ایستگاه ثابت ،از جمله تجهیزات آزمایشی مربـوط ،را تولیـد و آزمـایش نمـوده و
تحویل دهد و همچنین برخی خدمات آموزشی و نصب را ارائه نمایـد .برخـی از تجهیـزات ،از جملـه  08دسـتگاه
رادیوی وی.سی.اس ،.دو دستگاه آزمایشی و هفت دستگاه تلهپرینتر ،قرار بود توسر خوانده تهیه شود.
کل قیمت قرارداد 411201312 ،دالر امریکا بود که  02درصد آن بهعنوان پـیشپرداخـت در قبـا ضـمانتنامه
بانکی و بقیه با گشایش اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت ظرف هشت ماه پس از اجرای قرارداد ،قابـل تأدیـه بـوده
است .عالوه بر ضمانتنامه بانکی پیشپرداخت ،هوفمن ملزم بود یک ضمانتنامه حسـن انجـام کـار بـه میـزان 32
درصد قیمت قرارداد ،ارائه نماید .قرارداد مقرر می داشت که تجهیزات تولید شده یا تغییـر داده شـده ،ظـرف 32تـا
30ماه پس از تاریخ قرارداد تحویل داده شود .معهذا در قرارداد (بند 3ـ 4ماده دو) قید شده بود که قطعیـت برنامـه
زمانی تحویل مبتنی است بر وصو پیشپرداخت و اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت به مجرد صدور.
پیشپرداخت به مبل مقرر ،یعنی  2221322دالر امریکا ،تأدیه و دو فقره اعتبار اسنادی احتیاطی غیرقابل برگشـت توسـر
بانک آو امریکا در تاریخ  00آوریل  0( 3322ادریبهشت ماه  )3102به نفع خوانده افتتاح شـد ،یکـی بـه مبلـ  2221322دالر
امریکا جهت تضمین پیشپرداخت (به شماره 21423ـ )SBLAو دیگـری بـه مبلـ  4121034دالر بـهعنـوان ضـمانتنامه
حسن انجام کار (به شماره 21422ـ .)SBLAخوانده در اواخر آوریل  ،3322تعداد  08فقره رادیو وی.سی.اس و یک دسـتگاه
تلهپرینتر برای هوفمن ارسا نمود.
هوفمن مطالعات محلی در ایران را با یک برنامه آموزشی در ایاالت متحده و کارهـای مهندسـی ،طراحـی و
تولید آغاز کرد و با تعدادی شرکت قراردادهای فرعی منعقد ساخت .در نوامبر  3322هوفمن به خوانده تذکر داد که
الزم است اعتبار اسنادی برای مابقی قیمت قرارداد حداکثر تا  38دسامبر  00( 3322آذرماه  )3102طبـق قـرارداد،
افتتاح شود .هیچگونه پاسخی از وزارت دفاع دریافت نشد و اعتبار اسنادی هرگز افتتاح نگردید .در  01وانویه 3323
(سوم بهمنماه  )3102هوفمن به خوانده اطالع داد که وی کارها را متوقف ساخته و بهناچار جهت کاهش خسارت
اقدام خواهد کرد ،مگر آنکه اعتبار اسنادی تا  34فوریه ( 00بهمنماه) گشـایش یابـد .پـس از آنکـه پاسـخی از
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وزراتخانه دریافت نشد ،هوفمن قراردادهای فرعی را فسـخ و مـواد و مصـالح را تـا آنجـا کـه امکـان داشـت بـه
فروشندگان خود پس داد.
خواهان ،جبران هزینه های خود را به میزانی که زاید بر مبل پیشپرداخت بوده و همچنین بهره این هزینههـا
و خسارات ناشیه از کاهش ارزش دالر را مطالبه میکند.
خوانده متقابالً استرداد پیشپرداخت و پرداخت وجهالضمان حسن انجام کار را مطالبه مینماید .هر دو طـرف،
طالب بهره و هزینهها هستند .ادعاهای پرداخت دو فقـره اعتبـار اسـنادی احتیـاطی مربـوط بـه پـیشپرداخـت و
ضمانتنامه حسن انجام کار علیه بنک آو امریکا در این دیوان اقامه گردیده است (ادعاهای شماره 828و .)200
در  02اکتبر  8( 3321آبانماه )3180جلسه استماعی برگزار شد که هر دو طرف در آن حضور داشتند.
ب) صالحیت

تنها مسأله مربوط به صالحیت که در این پرونده مطرح گردیده ،مربوط به هویت و اثبات تابعیـت خواهـان اسـت.
همانطور که در باال اشاره شد ،مطابق قرارداد ،فروشنده عبارت بوده است از هوفمن اکسپورت کورپوریشن ،یعنـی
یک شرکت کالیفرنیایی تماماً متعلق به گولد اینکورپوریتد که خود یک شرکت سـهامی عـام ایـاالت دلـهور بـوده
است .خواهان ادله و مدارک کافی به دیوان تسلیم کرده و دیوان را متقاعد ساخته که گولد اینکورپوریتـد در کلیـه
مواقع ذیربر ،یعنی از  38دسامبر  3322تا  33وانویه  00( 3323آذرماه  3102تا  03دیمـاه  )3103تبعـه ایـاالت
متحده در مفهوم بند«3ب» ماده هفت بیانیه حل و فصل ادعاها بوده و نیز اینکه هـوفمن و جانشـین وی ،گولـد
مارکتینگ اینکورپوریتد ،بهعنوان شرکتهای تابعه تماماً متعلق به گولد اینکورپوریتد نیـز تبعـه ایـاالت متحـده در
مفهوم بند «3ب» ماده هفت فوقالذکر میباشند .در اینکه خوانده مشمو تعریف ایران در بند 1ماده هفت مذکور
است نیز جای بحثی نمیتواند باشد.
ج) اصل دعوا

در حالی که استدالالت حقوقی خواهان تا حدی ناهماهنگ است ،چون گاهی به نقض قرارداد و زمانی بـه تـأخیر
موجه و نهایتاً انتفای قرارداد استناد می کند ،خوانده به نحوی یک دست و هماهنگ استدال نموده که تنها مـورد
نقض ،قرارداد عدم تحویل (اجناس) توسر هوفمن بوده و نیز اینکه عدم افتتاح اعتبار اسنادی توسر وی (خوانده)،
هوفمن را از ادامه اجرا معذور نمیداشته ،قرارداد به قوت خود باقی است و باالخره اینکه چنانچه هوفمن تحویـل
را صورت دهد ،وی قیمت قرارداد را خواهد پرداخت .خوانده اظهار میدارد که اختال در سیسـتم بـانکی در سـا
 )3102(3322در نتیجه انقالب ایران ،مانع گشایش اعتبار اسنادی در آن زمان گردید و مـدعی اسـت کـه خـرو
نمایندگان محلی هوفمن از ایران در سا  )3102( 3322که به موجب قرارداد دیگری در ایران به سـر مـیبردنـد
(موضوع ادعای شماره )43این شبهه را در خوانده ایجاد کرد که آیا هوفمن مایل به اجرای قرارداد ایسـتگاه ثابـت
خو اهد بود یا نه و عدم گشایش بعدی اعتبار اسنادی پس از تخفیف یافتن مشکالت بانکی را توجیه نمود.
با بررسی قرارداد و ادله و مدارک ارائه شده در این پرونده ،دیوان داوری بـه ایـن نتیجـه مـیرسـد کـه عـدم
گشایش اعتبار اسنادی ویا عدم ارسا اطالعیه فسخ قرارداد بر طبق ماده شش قرارداد توسـر خوانـده ،مغـایر بـا
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تعهدات قراردادیاش بوده است .از آنجا که خواهان خسارت عدم النفع بخش اجرا نشده کار را مطالبه نکرده و بـا
توجه به شرایر بندهای «ب» و «د» ماده شش که طبق آن خواهان مجاز بـود هزینـههـای واقعـی را بـهعنـوان
هزینههای فسخ ،شامل بهره متعلقه دریافت نماید ،ضرورتی ندارد که دیوان تعیین نماید که قرارداد فسخ شـده یـا
نقض گردیده؛ چه هزینههای فسخ و خسارات ادعایی ،اساساً یکسان خواهد بود ،گو اینکه اعتصابات بانکی ممکن
است از افتتاح اعتبار اسنادی در  38دسامبر  00( 3322آذرماه ( 3102ممانعت کرده باشد) .گر چه خوانـده دلیـل و
مدرکی در تأیید این ادعا ارائه نکرده) ،اما اعتبار اسنادی مسلماً میتوانسـت قـبالً و احتمـاالً بعـداً در صـورتی کـه
خوانده و بانک مرکزی مایل به این کار بودند ،گشایش یابد .در مجموع ،شرایر ذیـربر قـرارداد ،خوانـده را ملـزم
میکرد که اعتبار اسنادی را تا 38دسامبر  00( 3322آذر ماه )3102ویا ظرف مدت معقولی پس از آن ،افتتاح نماید.
مطمئناً نمیشد انتظار داشت در نبود اعتبار اسنادی ،هوفمن به کار ادامـه دهـد .بـدیهی اسـت ایـن نتیجـهگیـری
مستلزم رد ادعای متقابل نیز هست.
ادله و مدارک تسلیمی خواهان راجع به کار خود و قراردادهای فرعی که وی منعقد ساخته بود ثابـت مـیکنـد
که چنانچه اعتبار اسنادی تا ضرباالجل تعیین شده در قرارداد یعنی  38دسامبر  00( 3322آذرماه  )3102گشایش
یافته بود ،هوفمن قادر میشد تجهیزات را طبق برنامه زمانی قرارداد تکمیل و ارسا کند.
عدم گشایش اعتبار اسنادی یا عدم ارسا اطالعیه کتبی فسخ به فروشنده ظرف مـدت معقـولی پـس از 38
دسامبر  00( 3322آذرماه  ،)3102وضعی به وجود آورد که هوفمن را ناگزیر از فسخ قراردادهای فرعی و اقـدام در
جهت تقلیل خسارات نمود.
تعیین میزان خسارات و هزینه های فسخ در این پرونده نسبتاً آسـان اسـت .خواهـان مـدارکی در تأییـد ایـن
ادعایش ارائه نموده که وی متحمل هزینههایی بابت نیروی کار ،مواد و مصالح ،هزینههای باالسری و هزینههـای
فسخ قراردادهای فرعی بال بر  3411213دالر امریکا و هزینههای عمومی اداری به میزان  0021030دالر امریکـا،
جمعاً به مبل  313231004دالر امریکا ،گردیده است .گرچه خواهان خسارت عـدمالنفـع بـرای بخـش اجـرا نشـده
قرارداد مطالبه نمیکند ،با این حا  ،خواستار سودی به میزان  10درصـد کـل هزینـههـا بـه مبلـ  4231313دالر
امریکا و همچنین استرداد وجوه پرداختی بابت خاتمه خدمت به مبل  321202دالر امریکا و هزینههای انبـارداری،
به میزان  311232دالر امریکا است .خواهان تصدیق میکند که مبل  2221322دالر امریکا بابت پـیشپرداخـت و
ارزش شش دستگاه رادیوی خوانده که خواهان به مشتری دیگری فروخته باید از مبل ادعاهایش کسر شود .بهای
قراردادی این شش رادیو  0021838دالر امریکا بوده که بهترین مدرک موجود در مورد قیمت آنها است .تعداد02
دستگاه رادیوی وی.سی.اس .دیگر ،به اضافه یک دستگاه تلهپرینتر که همگی متعلق به خوانـده اسـت ،همچنـین
تجهیزات متفرقهای که طبق قرارداد در اختیار (خواهان) قرار گرفته و نمیتوانسته در ازای اعتبار عودت داده شـده
ویا به نحو سودآوری واگذار گردد همچنان در تأسیسات خواهان در کالیفرنیا باقی است.
دیوان داوری بر این نظر است که خواهان استحقاق دارد که بابت خسارات یا هزینههای فسخ ،بهطور خـال
مبل  4221328دالر امریکا دریافت نماید.
از آنجا که به موجب حکم حاضر ،خواهان طبق قرارداد مورد بحث ،در تعهداتش نسـبت بـه خوانـده قصـور
نورزیده و قرارداد نیز دیگر معتبر نیست ،نتیجه این میشود که هیچگونه ادعایی برای پرداخت یا تمدید نمـیتوانـد
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قانوناً توسر خوانده یا بانک مرکزی به استناد دو فقره اعتبار اسنادی احتیاطی مربوط به پیشپرداخت و ضمانتنامه
حسن انجام کار اقامه شود.
در رابطه با رادیوها و سایر تجهیزات مورد اشاره در فوق که هنوز در کالیفرنیا است ،دیوان داوری معتقد اسـت
که این اموا متعلق به خوانده است و به خواهان دستور میدهد که آنها را در اختیار خوانده قرار دهد.
د) بهره

برای جبران خساراتی که خواهان به علت تأخیر در پرداخت متحمل شده ،دیوان داوری ،در نبود هرگونه نرخ بهره
مورد توافق در قرارداد ،حکم به پرداخت بهره به نفع خواهان ،به نرخ  30درصد در سا نسـبت بـه خـال مبلـ
خسارات یا هزینههای فسخ را با محاسبه از  12آوریل  32( 3323اردیبهشتماه  )3102منصفانه تشخی میدهد.
تاریخ فوق مدتی مؤخر بر تاریخ مقرر در قرارداد جهت گشایش اعتبار اسنادی است که احتماالً در اوضاع و احـوا
پرونده حاضر می تواند مدت معقولی تلقی شود .در این رابطه،دیوان ادعای مربوطه خواهان در مورد کـاهش ارزش
دالر از سا 3323را مردود میشناسد.
هـ) هزینهها

هر طرف ریساً هزینههای داوری خود را تقبل خواهد کرد.
بخش چهارم) محاسبه مبلغ خالص محکومٌبه

همانطور که در باال بحث شد ،دیوان داوری به این نتیجهگیری رسیده است که در پرونـده شـماره  ،43خواهـان
مبل  013221031دالر امریکا به اضافه بهره به نرخ 32درصد در سا از او سپتامبر  32( 3323شهریورماه )3102
به خوانده بدهکار و در پرونده شماره  ،02خوانده مبل  4221328دالر امریکا به اضافه بهره به نـرخ  30درصـد در
سا از  12آوریل  32( 3323اردیبهشتماه  )3102به خواهان بدهکار است .با احتساب بهره تا تـاریخ ایـن حکـم،
مبال مزبور عبارتند از  414311031/28دالر در پرونده شماره  43و مبل  2211140/31دالر در پرونـده شـماره .02
بدینسان خال مبل قابل پرداخت به خوانده  118421042/31دالر امریکا میباشد.
حکم

دیوان داوری به شرح زیر حکم صادر میکند:
خواهان ،گولد مارکتینگ اینکورپوریتد ،متعهد است مبل  118421042/31دالر امریکا به خوانـده ،وزارت دفـاع
جمهوری اسالمی ایران ،بپردازد.
ادعاهای متقابل از لحاظ ماهوی رد میشوند.
اعتبارات اسنادی احتیاطی بنک آو امریکا به شـمارههـای 21422ــ  SBLAو  SBLA-83401مـورخ 00
آوریل  0( 3322اردیبهشتماه  )3102سالبه به انتفاع موضوع بوده و طرفین نباید هیچگونه اقـدام دیگـری جهـت
مطالبه یا وصو مبل آن به عمل آورند.



حکم شماره 411ـ  49/50ـ2

414

خواهان ،گولد مارکتینگ اینکورپوریتد ،متعهد اسـت تعـداد  03دسـتگاه رادیـوی  ،VCSدو دسـتگاه رادیـوی
 ،ARCیک دستگاه تلهپرینتر ،یک دستگاه پانل جلو و تجهیزات و مواد متفرقهای کـه طبـق قـرارداد مربـوط در
پرونده شماره  02در اختیار (خواهان) قرار گرفته و بابت طلب عـودت داده نشـده ویـا بـه نحـو سـودآوری واگـذار
نگردیده و لذا متعلق به خوانده است ،در اختیار خوانده ،وزارت دفاع جمهوری اسالمی ایران ،قرار دهد.
هریک از طرفین هزینههای داوری خود را در این ادعاها ریساً تقبل خواهد کرد.
الهه ،به تاریخ  22ژوئن  3884برابر با اول تیرماه 3161
ویلم ریپهاخن ،رئیس شعبه دو

به نام خدا
جورج اچ.آلدریچ

شفیع شفیعی

پروندههاي شماره 11و10ـ شعبه دو
حکم شماره 311ـ11/10ـ2
پرونده شماره 48
خواهان :گولد مارکتینگ اینکورپورتید،بهعنوان جانشین هافمن اکسپورت کورپوریشن
خوانده :وزارت دفاع جمهوری اسالمی ایران
پرونده شماره 01
خواهان :گولد مارکتینگ اینکورپویتد
بهعنوان جانشین هافمن اکسپورت کورپوریشن
خوانده :وزارت دفاع جمهوری اسالمی ایران

نظر موافق دکتر شفیع شفیعی نسبت به بخشی از حکم و نظر مخالف وی نسبت به بخش دیگر آن

الف) دعوای خواهان در پرونده شماره  43و دعوای متقابل ایران از قرارداد فروشی ناشی میشود که در تـاریخ 30
مه  3320بین گولد اینکورپوریشن ،توسر شرکت وابستهاش ،هافمن اکسپرت اینکورپوریشن ،و وزارت دفاع ایـران
انعقاد یافته است .عنوان قرارداد عبارت است از « :قرارداد خرید برای رادیوهای ای.ان /ای.آر.سـی ـ  32و ( )03و
ای.ان.دی وی.سی.اس ـ  223آی.اچ.اف .و اس.اس.بی .و وسایل آزمایش مربوطه و خدمات» .موضـوع قـرارداد
فروش تعدادی دستگاه رادیوهای مخصوص برای ایجاد ظاهراً یک سیستم ارتباطی است .عالوه بـر فـروش ایـن
اجناس ،هافمن متعهد به تأسیس دستگاهها در ایران ،دادن خدمات تکنیکی ،آمـوزش فنـی و مخصوصـاً تضـمین
تعمیرات کارخانهای و تضمین وسایل یدکی به مدت ده سا شده است و بدین ترتیب ،کارایی سیسـتم و اسـتفاده
وزارت دفاع را از دستگاهها حداقل به مدت ده سا تضمین نموده است.
قرارداد طبعاً براساس تعهدات متقابل قرار دارد .فروشنده (هافمن) متعهد شده است که کاالها و خدمات معینی
را با شرایر معین در قرارداد به خریدار («وزارت دفاع ایران») تحویل دهد و خریدار نیز میبایستی پرداختهایی را
در شرایر و زمانهای کامالً معین در قرارداد انجام دهد .بهای کاالها و خدمات کامالً و بهطور مشروح در قـرارداد
تعیین و مشخ شدهاند .قیمت کل قرارداد  0113141212دالر است .ماده یک قـرارداد وسـایل و خـدماتی را کـه
فروشنده متعهد به تحویل و انجام آنها است و همچنین قیمتهای آنها را در یازده قلم بهطـور مشـروح تعیـین
نموده است.
دستگاهها در  0قلم او و خدمات در اقالم بعدی تعیین شدهاند .قیمت کل وسـایل  3311401822دالر اسـت.
جالب توجه است که مالحظه میکنیم در این قرارداد درست مبلغی معاد قیمت اجناس ،برای خدمات مربوط بـه
قطعات یدکی و تعمیرات کارخانهای تعیین شده است .به موجب قلم  2فروشنده ضمانت نموده اسـت کـه وسـایل
یدکی و اضافی را به مدت ده سا (که از ماه شانزدهم قرارداد شروع میشود) تأمین نماید .برای این تضمین مبل
 213001302دالر پیش بینی شده است .همچنین بـه موجـب قلـم  3فروشـنده متعهـد شـده اسـت کـه تعمیـرات
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کارخانهای را به مدت  4سا به مبل  114821822دالر انجام دهد .جزئیات بیشتر دو تعهـد اخیـر در صورتجلسـه
مورخ31دسامبر  3320و مخصوصاً اصالحیه «الف» که در تاریخ  33دسامبر  3322به امضـا رسـیده اسـت تعیـین
شده است .ماده  4قرارداد مخصوصاً برنامه تحویل و پرداخت را تعیین نموده است .کل مبل قرارداد همان طـوری
که گفته شده  0113141212دالر است .خریدار متعهد بوده است که دو پرداخت هرکدام به مبلـ  013211022دالر
در آغاز قرارداد ،یعنی یکی بالفاصله پس از امضای قرارداد و دیگری در مـاه دهـم قـرارداد انجـام دهـد .ایـن دو
پرداخت مشروط به انجام هیچگونه شرطی نیست .سایر پرداختها از ماه شانزدهم قرارداد شروع میشـود .سـپس
هفت پرداخت در ماههای شانزدهم ،هفدهم ،هجدهم ،نوزدهم ،بیسـت و یکـم ،بیسـت و دوم و بیسـت و چهـارم
قرارداد هرکدام به مبل  312221222دالر پیشبینی شدهاند .سایر پرداختها بدین شرح پـیشبینـی شـدهانـد :مـاه
بیست و پنجم مبل  4001222دالر ،ماه چهل و نهم ( 12ووئن  )3323مبل  3221222دالر ،ماه هفتاد و سـوم (12
ووئن  312221222 )3323دالر ،ماه نود و ششم ( 12مه  2881328 )3321دالر و باالخره آخـرین قسـر بـه مبلـ
 312221222دالر در ماه صد و هشتم ( 12مه  )3324قرارداد پیشبینی شده است.
آنچه بیان آن اهمیت دارد این است که برخالف دو پرداخت او که یکی پس از امضای قرارداد و دیگـری در
ماه  32میبایستی انجام میشدند ،سایر پرداختها که از ماه شانزدهم قرارداد شروع میشود ،بههیچوجه اتوماتیک
ال معـین اسـت.
نبوده و کامالً مشروط میباشند و انجام این پرداخت ها مشـروط بـه تحقـق انجـام شـروطی کـام ً
پرداختها از طریق افتتاح اعتبار بانکی انجام میشدهاند.
حق فسخ در قرارداد فقر برای خریدار پیش بینی شده است .فروشنده در هیچ مـوردی حـق فسـخ قـرارداد را
ندارد .در صورت تأخیر در پرداخت برای فروشنده فقر حق دریافت یک هزینه اضافی که معاد بهره ای ده درصد
است ،پیشبینی شده است؛ اما فروشنده میتواند به موجب ماده پنجم قرارداد برای عدم انجـام تعهـدات خـود بـه
فورسماوور استناد نماید.
ب)خواهان در دادخواست خویش ادعا نموده بود که چون قسر چهـل و نهـم کـه در  12ووئـن  3323قابـل
پرداخت بوده است و اقساط بعدی پرداخت نشده است ،بنابراین ،خوانده یعنی وزارت دفاع قرارداد را نقـض نمـوده
است .همچنین هافمن بعدها نیز ادعا نمود که حقوق نماینده محلی وی نیز معـاد مبلـ  3321220دالر از طـرف
وزارت دفاع پرداخت نشده است.
وزارت دفاع ایران نیز در دعوای متقابل خویش ،نقض قرارداد را به هافمن نسبت داده و مطالبه خسارت نموده
است.
تجزیه و تحلیل دقیق قرارداد و موافقتنامههای بعدی و حقوق و تکالیف طرفین ثابت کـرد کـه وزارت دفـاع
تمامی تعهدات خویش در مورد پرداخت را تا زمانی که هافمن در ایران بوده اسـت انجـام داده و بـرعکس نـاقض
قرارداد هافمن است .تمامی پرداختهای پیشبینی شده در قرارداد تا ماه  00که برابـر بـا  12ووئـن  3322اسـت
انجام شده است .پرداخت بعدی میبایستی در ماه چهل و نهم قرارداد یعنی 12ووئن  23انجام شود و انجـام ایـن
پرداخت مشروط به انجام و اتمام دو ساله او خدمات کارخانهای است .دو سا او این خدمات همـانگونـه کـه
صریحاً در برنامه زمانبندی مذکور در ماده  4قرارداد ذکر شده است در  12ووئن  3323تمام میشود؛ امـا هـافمن
در دسامبر  3322ایران را ترک و انجام تعهدات قراردادی خویش را در مورد حضـور نماینـدگان محلـی ،تعمیـرات
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کارخانهای و وسایل یدکی متوقف مینماید .بنابراین ،استحقاقی بر دریافت وجوه نداشته است.
نظر به اینکه دستگاهها ظاهراً دارای وصف تکنیکی بسیار قوی بودهاند و وجود یـک نماینـده فنـی از طـرف
هافمن در ایران ضرورت داشته است ،به موجب قلم  32از ماده او قرارداد هافمن متعهد شده بود که یک نماینده
محلی برای مدت ده سا به ایران اعزام نماید .حقوق سالیانه وی  221224دالر بوده است .همچنین برای اجـرای
تعمیرات کارخانه در صورتجلسه مورخ  31دسامبر  3320پیشبینی شده بود که هافمن نمایندگانی به هزینـه خـود
به ایران بفرستد تا این نمایندگان تعمیرات کارخانهای را تا آنجا که ممکن باشد در خود ایران انجام دهند و فقـر
وسایلی را که نیاز به تعمیرات اساسی دارد و انجام آن در ایران برای آنها ممکن نیست به امریکا بفرستند .با ایـن
وصف با عزیمت نمایندگان محلی در دسامبر  3322اجرای قرارداد و مخصوصـاً مکانیسـم تعمیـرات کـه اهمیـت
خاصی برای کارکرد وسایل داشته است کامالً مختل میشود و از طرف دیگر ،هافمن از اعاده دستگاههایی هم که
برای تعمیر به امریکا فرستاده شده بود خودداری میکند.
اشکا اساسی مخصوصاً در مورد تعهد هافمن در مورد تضمین وسایل یدکی وجود دارد .هافمن متعهد بود که
وسایل یدکی را به مدت ده سا از  3328تا  3328تضمین نماید .وزارت دفاع ادعـا نمـود کـه از آغـاز قـرارداد در
وسایل یدکی نارساییهایی وجود داشت .هافمن به اندازه کافی وسایل یدکی به ایران ارسـا نداشـته بـود و ایـن
تضمین را بهخوبی و به نحو شایسته انجام نمیداد و این امر در کارکرد رادیوها اشکا ایجاد میکـرد .بـرای رفـع
این اشکاالت در اصالحیه «الف» که در دسامبر  3322به امضا رسیده بود ،هافمن متعهد شده بود که فوراً «لیست
قطعات یدکی در محل را ظرف مدت  82روز تهیـه و ظـرف مـدت 322روز قطعـات الزم را از موجـودی انبـار در
امریکا به ایران خواهد آورد تا میزان موجودی انبار در ایران به سطح کافی برای مدت  30ماه برسد».
ولی هافمن به تعهدات خویش در این زمینه عمل نکرده است .البته هافمن در حین دادرسی ادعا نمود کـه در
طی سا  3322مقادیر زیادی وسایل یدکی معاد مصرف ده سا یا حداقل  2تا  2سا به ایـران ارسـا داشـته
است .هافمن در این زمینه به نامهای اشاره مینمود که در تاریخ  34ووئن  3322از طرف یکی از کارمندان هافمن
از تهران به رئیس اداره لجستیکی فرستاده شده است و در آن اعالم شده که:
«قطعات یدکی عمده کافی برای مدت ده سا به ایران حمل شده است.»...
ولی بارنامه شماره  31288که هافمن جهت اثبات حمل وسایل یدکی ده ساله به ایران به دادگاه ارائـه نمـوده
است ،دارای تاریخ  0اکتبر  3322است و اساساً این بارنامه یک سند داخلی است و دادگـاه را در ایـن زمینـه قـانع
نمیکند .هافمن دالیل کافی و قانعکننده دیگری در مورد انجام تعهدات خـویش در مـورد وسـایل یـدکی ارسـا
نداشته است .در هر صورت ،اصالحیه «الف» که در دسامبر  3322امضا شده اسـت ،حکایـت از نارسـایی و عـدم
کفایت وسایل یدکی در ایران دارد و به هر حا  ،تعهداتی را که هافمن در این اصالحیه اخیر به عهده گرفته بـود،
بههیچوجه انجام نداده است.
بنابراین ،هافمن در دسامبر  3322قرارداد را با احضار نمایندگان محلی خویش از ایران و عدم انجـام تعهـدات
خود در مورد وسایل یدکی و عدم اعاده دستگاههایی که از ایران برای تعمیرات اساسی به امریکا فرستاده شده بود،
فسخ مینماید .در این شرایر هافمن نباید توقع میداشت که در ماه چهل و نهم یعنی در  12ووئن 3323پرداخـت
دیگری از طرف وزارت دفاع ایران انجام میشد .از طرف دیگر ،این پرداخت همان طوری که گفته شد ،اتوماتیـک
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نبوده و مشروط به انجام  0ساله او تعمیرات کارخانهای بوده است و دو ساله او تعمیرات کارخانـهای در تـاریخ
 12ووئن  3323پایان میپذیرفته است .هافمن در دسامبر 3322یعنی تقریباً شش ماه قبل از پایـان دو سـاله او ،
ایران را ترک و از انجام تعمیرات کارخانهای خودداری کرده بـود .بنـابراین ،در تـاریخ  12ووئـن  3323اسـتحقاق
دریافت وجهی نداشت و حتی اگر هم که وزارت دفاع در تاریخ  12ووئن  3323اعتبارنامه افتتاح کرده بود هـافمن
چون نمیتوانست گواهی الزم را برای اثبات انجام تعمیرات کارخانه تا آن تاریخ فـراهم نمایـد ،مسـلماً موفـق بـه
دریافت وجه از بانک نمیشد.
وزارت دفاع تمامی پرداختها را تا زمانی که هافمن در ایران بود انجام داده است و تا تاریخ دسـامبر  3322در
حدود  3314281232دالر به هافمن پرداخت کرده بود .این مبل از بهای کاالها و خدماتی که هافمن تـا آن تـاریخ
ارائه کرده بوده است ،بهمراتب بیشتر میباشد .بنابراین ،بعد از آنکه هافمن در دسامبر  3322ایران را ترک نموده
و از انجام تعهدات خود مخصوصاً تعمیرات کارخانه و ارسا وسایل یدکی و اعاده رادیوهای وزارت دفاع که بـرای
تعمیر به امریکا فرستاده شده بودند ،خودداری میکند ،دیگر بههیچوجه موجه نبوده است که وزارت دفاع در خأل و
بهطور مجانی به پرداختهای خود ادامه دهد.
یکی از جهات دیگری که بهعنوان نقض قرارداد از طرف هافمن عنوان شده بود ،عدم پرداخت حقوق نماینـده
محلی است که هافمن به موجب قلم  32ماده او قرارداد به ایران ارسا داشته است .حقوق سالیانه وی 221224
دالر بوده است .حقوق سا او پرداخت شـده ،ولـی حقـوق سـا دوم پرداخـت نشـده اسـت؛ امـا توضـیحات و
مخصوصاً مدارکی که وزارت دفاع ارائه داده است ،ثابت می نماید که عدم پرداخت حقوق سا دوم به واسطه عدم
رعایت تشریفات اداری بوده است .گواهی انجام خدمت که برای دریافت حقوق ارسا شده بود فاقد امضـای الزم
بوده است (عین گواهی ناق نیز به دادگاه ارائه شده است) .صرفنظر از این دفاع اساساً این مبل در جمع قـرارداد
اهمیت چندانی ندارد و نمیتوان به آن بهعنوان دلیل نقض قرارداد از طرف وزارت دفاع استناد کرد .بنابراین ،نقض
قرارداد قابل استناد به وزارت دفاع نیست .وزارت دفاع تمامی تعهدات خود را در مورد پرداخت انجـام داده اسـت و
بعد از آنکه هافمن در دسامبر  3322ایران را ترک کرده و از انجام و ادامه تعهدات خود خودداری نموده بود ،دیگر
استحقاق دریافت وجه در ماه ووئن  3323و اقساط بعدی را بههیچوجه نداشته است.
تنها طرفی که در این قرارداد متحمل خسارت شده است ،حقاً وزارت دفـاع ایـران اسـت .کـل مبلـ قـرارداد
 0113141212دالر بوده است .با توجه به اینکه هافمن تعمیرات کارخانه ،وسایل یدکی و حضور نمایندگان محلـی
خویش را در ایران برای همکاریهای فنی به مدت ده سا تضمین و تعهد نمـوده بـود ،وزارت دفـاع حقـاً توقـع
داشته است که از این وسایل تکنیکی حداقل به مدت ده سا استفاده نماید .تا مدتی کـه هـافمن در ایـران بـوده
است ،وزارت دفاع تمامی تعهدات خود را انجام داده و جمعاً در حدود  3314281232دالر به هافمن پرداخـت کـرده
بود؛ ولی وزارت دفاع فقر در حدود  0سا موفق به استفاده از وسایل و خدمات هافمن شد و با قطع ارسا وسایل
یدکی ،عدم انجام تعمیرات کارخانهای ،عدم حضور و عدم انجام خـدمات تکنیکـی نماینـدگان محلـی هـافمن در
ایران ،دیگر وزارت دفاع بههیچوجه نمیتواند از قرارداد استفادهای را که حقاً انتظار آن را داشـته تحصـیل نمایـد و
تمامی سرمایهگذاری که در این زمینه نموده است ،بیهوده بوده است .باالتر از همه ،وسایلی از ایران برای تعمیر به
امریکا فرستاده شده بود .این وسایل به عنوان امانت نزد هافمن بوده است .اصو اخالق و امانت ایجاب میکـرده
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که هافمن این وسایل را به مالک آن اعاده دهد که متأسفانه از انجام این کـار خـودداری نمـوده اسـت .بنـابراین،
وزارت دفاع متحمل خسارت شده است و حق دارد که این خسارات را از هافمن که نـاقض قـرارداد اسـت مطالبـه
نماید.
) تئوری حقوقی که معموالً در چنین مواردی قابل اجرا است ،تئوری« نقض قرارداد» است .به موجـب ایـن
تئوری ،کوچکترین تخلفی کافی است که عدم اجرای قرارداد را بهطور دربست به یکی از طرفین قـرارداد نسـبت
داده ،وی را مسئو تمامی خسارتهای عدم انجام قرارداد تلقی نماییم .اما این تئوری که پیوسته از طـرف داوران
امریکایی طرح و عنوان میشود کامالً ظاهری و مصنوعی است و هیچ توجهی به واقعیات ندارد و عوامل انسـانی
را هم کامالً نادیده میگیرد .اجرای این فرمو کامالً مادی و بیرحم به نتایجی کـامالً غیرعادالنـه و غیرمعقـو
میانجامد که پذیرش آنها برای قاضی مشکل است .با توجه به این عوامل در مشاورههایی که سا قبـل دربـاره
این پرونده انجام پذیرفت ،از طرف رئیس سابق دادگاه و اینجانب فرمو دیگری پیشنهاد شـد کـه بـا واقعیـات و
حقایق امر انطباق بیشتری دارد و آن عبارت است از  .faire le compteعدم اجرای قرارداد در حقیقت ناشی از
پیش آمدها و وقایع خارجی است .روابر قراردادی طرفین قطـع شـده اسـت .اکنـون بایـد حسـاب بـین آنهـا را
به طورعادالنه تصفیه کرد .هافمن کاالها و خدماتی را ارائه داده است و متقابالً وزارت دفاع نیز پرداختهایی نموده
است .باید کاالها و خدماتی را که از طرف هافمن به وزارت دفاع داده شده اسـت ارزیـابی و محاسـبه نمـود .اگـر
وجوهی که از طرف وزارت دفاع پرداخت شده است بیش از ارزش کاالها و خدمات هافمن است ،در این صـورت،
هافمن باید مبلغی را که اضافه دریافت داشته است مسترد دارد .اما در صورتی کـه ارزش کاالهـا و خـدمات ارائـه
شده بیش از وجوهی باشد که دریافت شده است هافمن استحقاق دریافت مبل اضافی را دارد؛ هرچند که در عمل،
ارزیابی کاالها و مخصوصاً خدمات ،دشواری ایجاد میکند .ولی به هر حا  ،این تئوری ساخت حقوقی خود دادگـاه
است و با واقعیات و حقایق مخصوص این پرونده انطباق بیشتری دارد .من با یک تصفیه حساب کـامالً عادالنـه
در پرونده شماره  43موافق بوده و هستم .اما اکثریت در پرونده  02متأسفانه برطبق اصو عدالت و انصاف رفتـار
نکرده است .در پرونده  43مسلم است که وزارت دفاع از نقض قرارداد وسیله هافمن متحمل خسارت شده است و
تمامی سرمایه گذاری که برای قرارداد نموده است از دست داده است .اکنون وزارت دفاع در برابر تمـامی وجـوهی
که به هافمن پرداخته است هیچ چیزی در دست ندارد .وزارت دفاع استحقاق دریافت خسارت و عدمالنفع را داشت.
با تمام احوا ما از محکومیت هافمن به پرداخت خسارت به وزارت دفاع خودداری کردیم و فقر بـه یـک تصـفیه
حساب عادالنه اکتفا نمودیم .حق این بود که در پرونده  02هم بهطور مشابه و یکسان عمل شـود .امـا در پرونـده
 02اکثریت تمامی خسارتهایی را که هافمن مطالبه نموده به او پرداخت نمـوده و حتـی عـدمالنفـع هـم بـه وی
پرداخت کرده است.
من این رفتار را غیرعادالنه و تبعیضآمیز میدانم و از آن عمیقاً اظهار تأسف میکنم .اکنون با توجه بـه ایـن
مراتب حداقل انتظار از هافمن این است که با حسننیت در مقام اجرای حکم (تأدیه وجـوه محکـو ٌمبـه و اسـترداد
اموا ایران) برآید.
الهه ،به تاریخ  22ژوئن ( 3884اول تیرماه )3161
دکتر شیفع شفیعی

پرونده شماره 132ـ شعبه دو
حکم شماره311ـ132ـ2
خواهان :راندو هولدینگز اینکورپوریتد
خواندگان :جمهوری اسالمی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی ایران
تاریخ3161/4/8 :
حکم

حاضران :از جانب خواهان:

آقای جوزف ایگر ،آقای بنسون سلزر ،آقای دانیل سالیوان ،نمایندگان خواهان آقـای جیمـز مـدیگان سـوم ،خـانم
کولین کاسیدی ،آقای مارک گراتی ،آقای آریل گراچ
وکالی خواهان آقای ویلیام الورتی
از جانب خواندگان :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده رابر جمهوری اسالمی ایران
آقای اکبر شیرازی ،مشاور حقوقی نماینده رابر
آقای ذبیحاهلل علوی هراتی ،آقای محمدحسین صفارزاده ،وکالی خواندگان
آقای محمد ایثاری ،آقای سعید توکلی پارسان ،دستیاران وکال
همچنین :آقای جان رینولدز ،مشاور نماینده رابر ایاالت متحده امریکا
بخش یکم) ادعا

خواهان ،راندو هولدینگز اینکورپوریتد («راندو») که یک شرکت نیویورکی است ،ادعای حاضـر را وکالتـاً از طـرف
شرکت فرعی ایرانی به ظاهر تحت کنتر خود ،یعنی شرکت خانهسـازی ،ضـمن ادعـای نقـض دو موافقـتنامـه
فیمابین وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت خانهسازی جهت عمران امالکی خـار از تهـران ،علیـه جمهـوری
اسالمی ایران و وزارت مشکن و شهرسازی («وزارت مسکن») نزد دیوان داوری مطرح ساخته است .راندو ،بـرای
جبران خسارات این نقض قرارداد ،مبل  022میلیون دالر ،بابت هزینههای متحمله و عدمالنفع ،مطالبه مینماید.
وزارت مسکن مدعی است که دارند اکثریت سهام راندو و شرکت خانهسازی ،یک شهروند اسرائیلی است و از این
رو دیوان داوری صالحیت رسیدگی به این ادعا را ندارد .در مورد اصل دعوا ،وزارت مسکن ادعا میکند کـه فقـر
یک موافقتنامه با شرکت خانهسازی امضا نموده و این موافقتنامه هرگز به تصویب دولت که شـرط الزم بـوده،
نرسیده است و بنابراین ،برای وزارتخانه یاد شده تعهدآور نبوده و نیز اینکه حتی اگر موافقتنامه تعهدآور هم مـی
بود ،وزارت مسکن آن را نقض نکرده است و موافقتنامه ادعایی دوم هرگز موجودیت پیدا نکـرد .جلسـه اسـتماع
پرونده در نهم آوریل  02( 3324فروردین ماه )3181برگزار گردید.
بخش دوم) صالحیت

در زمینه صالحیت مسائل جدی وجود دارد .بدینسان که آیا شرکت خانهسازی یک شرکت فرعـی تحـت کنتـر
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راندو است و آیا خود راندو در مفهوم بند 3ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی تبعه ایاالت متحده است یا خیر؟
ادله و مدارک تسلیمی درخصوص مالکیت ـ و لذا تابعیت ـ راندو ثابت میکند که راندو در سا  ،3382طبـق
قوانین ایاالت نیویورک تأسیس شده است .در زمانی که ادعای مورد بحث به وجود آمد ،نام شرکت عبارت بـود از
تی.ام.دی .منیجمنت کامپنی اینکورپوریتد («تی.ام.ی») و مالکیت ثبـت شـده تعـداد .022،122سـهم سـرمایهای
صادره و در حا مبادله شرکت در آن موقع به شرح زیر بود:
 02/2درصد متعلق به آقای جوزف ایگر («ایگر») یک شهروند اسرائیلی 42/8 ،درصد متعلق به افرادی دارای
نشانی در ایاالت متحده و  2/2درصد متعلق به افرادی دارای نشانی در خـا از ایـاالت متحـده .در ووییـه،3322
اوراق قرضه متعلق به ایگر هولدینگز لیمیتد («ایگر هولدینگز») ،شرکتی تماماً متعلق به ایگر ،به  0221222سـهم
سرمایهای تی.ام.دی .تبدیل و به نام ایگر هولدینگز صادر شد .مالکیت  022،122سهم دیگر ،به شرحی که در باال
ذکر شد ،باقی ماند.
اندکی پس از آن ،تی.ام.دی ،با شرکت دیگری ادغام شد و نام شرکت به راندو تغییـر یافـت .متعاقـب ادغـام،
مالکیت تعداد  422،100سهم سرمایهای صادره و در حا معامله شرکت جدید ،طبق دفاتر شرکت به شرح زیر بود:
 41/0درصد متعلق به ایگر،
 08/2درصد متعلق به ایگر هولدینگز ،و
2/3درصد متعلق به سایر سهامداران سابق تی.ام.دی.
بنا به اظهار خواهان ،مالکیت ثبت شده سهام راندو در تاریخ  33وانویه  03( 3323دیماه  )3103عین مالکیت
شرکت متعاقب ادغام بوده است .هیچیک از طرفین به این امر که ایگر یـک شـهروند اسـرائیلی اسـت ویـا تنهـا
سهامدار ایگر هولدینگز میباشد ،ایرادی ندارد .بدینسان بهروشنی ثابت میشود که مالکیت ثبتی سـهام خواهـان
متعلق به یک تبعه ایاالت متحده نمیباشد .معهذا خواهان اظهار میدارد که هم به موجب یک موافقت شـفاهی و
هم انتقا کتبی ،ایگر مالکیت انتفاعی دو سوم سهام ثبت شده متعلق به خود و ایگر هولـدینگز را بـه دو شـهروند
ایاالت متحده ،یعنی آقای دانیل سالیوان («سالیوان») و آقای بنسون سلزر («سلزر») منتقل کرده اسـت .خواهـان
میگوید ،به موجب این انتقا  ،ادعا از تاریخ بـه وجـود آمـدن تـا  33وانویـه 33( 3323دیمـاه  )3103انتفاعـاً در
مالکیت و کنتر این دو شهروند ایاالت متحده بوده و بدین طریق ،ادعای تبعه ایاالت متحده در مفهوم بند 3ماده
هفت بیانیه حل و فصل دعاوی به شمار میرود.
معهذا ادله و مدارک تسلیمی خواهان برای اثبات اینکه در مواقع ذیربر وی تحـت کنتـر سـالیوان و سـلزر
بوده ناچیز است .بر طبق سوگندنامهای که ایگر ارائه نموده ،در وانویه  ،3328ایگر ،سالیوان و سلزر در جسلهای در
هتل هاید پارک لندن توافق کردند که چون قرار بوده سالیوان و سلزر مسئولیت اصلی تهیـه وجـوه بـرای پـارهای
سرمایهگذاریهای تجاری را عهدهدار شوند ،ایگر موافقت کرد که دو سوم سهام تی.ام.دی .را که وی اکنون یا در
آینده بهطورمستقیم یا غیرمستقیم مالک شده یا به دست آورد ،انتفاعاً از جانب آقای سلزرو آقای سالیوان ،به نسبت
یک سوم برای هریک از آنها نگاهداری کند .معذلک هیچگونه مدرکی که به آن زمان مربوط بوده و وجود چنین
توافقی را اثبات نماید ،ارائه نشده است.
تنها مدرک مستندی که برای اثبات مالکیت انتفاعی مشترک دو سوم سهام تی.ام.دی ،توسر سلزر و سالیوان
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ارائه شده ،نامه زیر است که ایگر در تاریخ  38فوریه  02( 3322بهمنماه  )3108به سلزر و سالیوان نوشته است:
بدینوسیله تأیید مینماید که تفاهم و توافق زیر بین ما به عمل آمده است:
دو سوم کلیه سـهام یـا اوراق بهـادار تـی.ام.دی .منیجمنـت کـامپنی اینکورپوریتـد کـه متعلـق بـه مـن ویـا
به طورمستقیم یا غیرمستقیم انتفاعاً به متعلق به من است ،از جانب شما در اختیار من بوده و شما حـق داریـد 0/
1

عوایدی را که من در رابطه با اینگونه سهام به دست آورده ویـا هـر منفعـت دیگـری را کـه در نتیجـه مالکیـت
اینجانب نسبت به این قبیل سهام ،عاید من میشود ،دریافت دارید.
خواهان معتقد است که در واقع ،به موجب این نامه ،مالکیت انتفاعی دو سوم سهامی که مسـتقیماً متعلـق بـه

ایگرو به نام خود او بوده و نیز دو سوم سهامی که به مناسبت مالکیت انحصاری ایگرو هولدینگز ،من غیرمسـتقیم
متعلق به وی بوده ،به سلزر و سالیوان واگذار شده است .با این حا  ،خواهان تصدیق میکند کـه صـاحبان ثبتـی
اکثریت سهام ،ایگرو ایگر هولدینگز لیمیتد بودهاند.
دیوان داوری در این مورد که آیا چنین انتقالی به موجب قوانین نیویـورک معتبـر بـوده و بـر پـارهای حقـوق
سهامداران در یک شرکت نیویورکی تأثیر میگذارد یا خیر ،نظر نمیدهد .لکن دیوان معتقـد اسـت کـه ایـن سـند
بهتنهایی ثابت نمیکند که آن میزان مالکیت و کنترلی که بند 3ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی مقرر داشـته،
به سلزر و سالیوان منتقل شده است .متن سند مؤید آن است که مالک سهام ،ایگر است و نه سـلزر و سـالیوان ،و
ایگر (صرفاً) قو میدهد که بخشی از سود احتمالی را به آنها بپردازد.
علیهذا دیوان داوری بر این نظر است که براساس ادله و مدارک ارائه شده ،راندو در مفهوم بنـد 3مـاده هفـت
بیانیه حل و فصل دعاوی ،تبعه ایاالت متحده نیست .بنابراین ،ادعای راندو هولدینگز اینکورپوریتد علیه جمهـوری
اسالمی ایران و وزارت مسکن باید به دلیل عدم صالحیت رد شود .الزم به تذکر است که سلزر و سالیوان بهعنوان
اشخاص (حقیقی) ادعاهای غیرمستقیمی طبق بند  0ماده هفت بیانیه ،اقامه نکرده اند و بنابراین ،ایـن مسـأله کـه
حقوق مالکیت آنها در زمان به وجود آمدن ادعا برای کنتر راندو کافی بوده یـا نـه ،در دیـوان مطـرح نگردیـده
است.
بخش سوم) هزینهها

هر طرف هزینههای داوری خود را ریساً تقبل خواهد کرد.
حکم

دیوان داوری به شرح زیر حکم صادر میکند:
بدینوسیله ،ادعای خواهان ،راندو هولدینگز اینکورپوریتد ،علیـه جمـهوری اسالمی ایـران و وزارت مسکـن و
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شهرسازی ایران ،به دلیل عدم صالحیت رد میشود.
هریک از طرفین هزینههای داوری مربوط به خود را تقبل خواهد کرد.
الهه ،به تاریخ  22ژوئن  3884برابر با اول تیرماه 3161
ویلم ریپهاخن ،رئیس شعبه دو
به نام خدا
جورج.اچ.آلدریچ

شفیع شفیعی

پرونده شماره  82ـ شعبه دو
حکم شماره 318ـ82ـ2
خواهانها :ویلیام بایکوف و جرج ایزن پرسر

خوانده :جمهوری اسالمی ایران
تاریخ3161/4/8 :
حکم

حاضران :از جانب خواهانها:
آقای ویلیام بایکوف ،آقای جر ایزن پرسر
آقای استوارت جکسون ،آقای تاد بلیزرد
آقای مارتین لیکتن
وکالی خواهانها:
از جانب خوانده :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده رابر جمهوری اسالمی ایران ،آقای اکبـر شـیرازی ،مشـاور

حقوقی نماینده رابر ،خانم فرزین فریدنی ،وکیل وزارت معادن و فلزات ،خانم مهناز مختاری ،آقای مهدی حسینی،
نماینده وزارت معادن و فلزات ،آقای محمد تهرانی ،وکیل جمهوری اسالمی ایران
آقای پل استار ،دستیاور وکیل
آقای طاهرنژاد ،آقای رضا اشرف ،نمایندگان جمهوری اسالمی ایران
آقای محمد ملکپور ،آقای حسن شهیاری
همچنین :آقای جان کروک ،نماینده رابر ایاالت متحده امریکا
بخش یکم) ادعا

خواهانها ،ویلیام بایکوف و جر ایزن پرسر (به ترتیب« بایکوف» و «ایزن پرسر») که هر دو تبعه ایاالت متحـده
هستند ادعای حاضر را به طرفیت جمهوری اسالمی ایران مطرح کرده و مـدعی سـلب مالکیـت اموالشـان بـدون
پرداخت غرامت توسر خوانده گردیدهاند .خواهانها ادعا مینمایند که خوانده از طریق وزارت معادن و فلزات خـود
(«وزارت معادن») خواهانها را از «سرمایهگذاری و منافعشان» در برخی ذخایر مس واقع در منطقه چشمه شیرین
ایران محروم کرده است .در ازای این سلب مالکیت ،خواهـانهـا خسـاراتی متجـاوز از  402میلیـون دالر مطالبـه
مینمایند.
خواهانها ،در دادخواستشان مدعی شدهاند که دیوان داوری نسبت به ادعای ایشان ،مبنی بر کنتر شـرکت
سهامی استخرا معدن زرشوران («زرشوران») دارای صالحیت است .شرکت مزبور یک شرکت ایرانی اسـت کـه
وزارتخانه یاد شده پارهای حقوق اکتشاف و بهرهبرداری از معادن چشمه شیرین را به وی اعطا کرده بود .خواهانها
در اسناد ثبت شده بعدی و همچنین طی جلسه استماع ،اظهار داشتند که چنانچه دیوان خود را نسـبت بـه ادعـای
غیرمستقیمشان در مورد سلب مالکیت از اموا زرشوران صالح نشناسد ،محققاً نسبت به ادعای مستقیمشان بابـت
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زیانهای وارده به اموا در اثر اقدامات سلب مالکیت توسر خوانده صالحیت دارد.
خوانده از طریق وزارت معادن ،ادعا میکند که دیوان داوری نسبت به ادعای غیرمستقیم خواهانها صالحیت
ندارد ،به دلیل این که نامبردگان کنترلی بر زرشوران نداشته اند و همچنین اینکه دیوان نسبت به ادعای مسـتقیم
خواهانها نیز فاقد صالحیت است ،به این دلیل که از سهام خواهانها در زرشوران سلب مالکیت نشـده اسـت .در
مورد اصل دعوا ،وزارت معادن اظهار میدارد که نسبت به حقوق استخرا معدن زرشوران سلب مـالکیتی صـورت
نگرفته و به فرض که سلب مالکیتی هم صورت گرفته باشد ،دینی بابـت غرامـت وجـود نـدارد؛ چـرا کـه حقـوق
استخرا معدن مورد بحث فاقد ارزش است .وزارت معادن ،طی متممی بـر الیحـه دفاعیـهاش کـه در  00نـوامبر
( 3320او آذرماه  )3183به ثبت رسید ادعای متقابلی علیه خواهانها ،بابت حق بیمههای اجتماعی و مالیاتهایی
که حسب ادعا واجباالدا بوده و شرکت زرشوران به دولت ایران بدهکار است ،مطرح ساخت .استماع ایـن پرونـده
در روزهای  02و  03فوریه ( 3324هشتم و دهم بهمنماه  )3180برگزار شد.
بخش دوم) شرح واقعیات

شرکت زرشوران در مه  3322به منظور حفاری ،استخرا  ،فروش و صدور سنگ معدن ،طبق قوانین ایران تأسیس
شد .اندکی پس از تأسیس ،شرکت مذکور ،از شرکت زمینشناس جواز حفاری و پروانـه اکتشـاف و بهـرهبـرداری
مربوط به معدن مس چشمه شیرین واقع در منطقه چشمه شیرین ایران تحصیل نمود .پس از چند سا مطالعـات
اکتشافی در منطقه ،در سا  3321پروانه بهرهبرداری جدیدی توسر وزارت معادن برای زرشـوران صـادر شـد .بـه
موجب این پروانه که  30سا اعتبار داشت و اعتبار آن مشروط به رعایت قـوانین اسـتخرا معـدن ایـران توسـر
شرکت بود ،شرکت زرشوران متعهد گردید که ساالنه مقادیر حداقلی سـنگ معـدن اسـتخرا و سـاالنه  2درصـد
حقاالمتیاز بر مبنای قیمت سنگ معدن استخرا و فروخته شده ،به وزارت معادن بپردازد .پرداخـت حـقاالمتیـاز
قرار بود طبق ضمانتنامهای که شرکت به موقع به نفع وزارت معادن نزد بانک ایران و روس افتتاح نمـود ،تضـمین
شود.
خواهانها ادعا میکنند که متعاقب صدور پروانه بهرهبرداری توسر وزارتخانه یـاد شـده ،زرشـوران دسـت بـه
فعالیت گستردهای در زمینه استخرا معدن در معادن چشمه شیرین زده ،محـل کـاری احـداث و در یـک مرحلـه
حدود  322نفر کارگر معدن استخدام نموده ،تجهیزاتی خریداری و مقادیر هنگفتی پو در زمینه استخرا و صدور
سنگ معدن سرمایهگذاری نمود .خواهانها اظهار میدارنـد بـه موجـب قـراردادی کـه حسـب ادعـا ،بـا یکـی از
بزرگترین صادرکنندگان سنگ معدن ایران منعقد گردید ،بهطور غیرمستقیم حـدود  311022تـن سـنگ مـس از
سا  3321تا بهار  3322فروختهاند.
معهذا ادله و مدارک تسلیمی خواهان ها در تأیید اظهاراتشان غیرکافی و عمدتاً شامل سوگندنامههـایی اسـت.
علیرغم این واقعیت که شرکت ،هم در تهران و هم در نیویورک دفتر داشته ،خواهانها ضمن اظهار این مطلب که
تمامی اسناد و مدارک در طی انقالب ایران نابود شده است ،نتوانستهاند اسناد و مدارکی مقارن و مربوط بـه زمـان
انقالب ،دا بر وجود و حدود عملیات استخرا معدن در چشمه شیرین ،مقادیر سنگ مس استخراجی یا مقـادیر و
ارزش سنگ مس فروخته شده ،ارائه نمایند .گرچه خواهانها اظهار میدارند که علمیات استخرا معدن که توسر
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زرشوران اجرا شده ،گسترده بوده است .با این حا  ،نتوانستهاند سوای سوگندنامهها ،مـدارک مسـتندی در مـورد
وقوع اینگونه عملیات پس از سا  3324تسلیم نمایند.
وزارت معادن ،به عکس ،مـدارک مسـتند مفصـل و قـانعکننـدهای تسـلیم داشـته ،حـاکی از آنکـه پـس از
سا  3324شرکت زرشوران از معدن بهرهبرداری نکرده است .در گزارشهایی که توسر مقامات وزارتخانه از سا
 3320تا  3323و مقارن همان سا ها ،متعاقب بازدیدهای ساالنهشان از محل چشمه شیرین تهیه شده ،آمده است
که فعالیتی در زمینه استخرا معدن درآن محل صورت نمیگیرد .همچنین شهادت شـهروندان عـادی سـاکن در
حوالی معدن طی جلسه استماع ،حاکی است که از سا  3324به بعـد ،شـرکت زرشـوران فعـالیتی ،نـه در زمینـه
استخرا و نه در زمینه بهرهبرداری نداشته است .شرکتی که حسب ادعا سابقاً متعلق به یک واسطه فروش سـنگ
مس چشمه شیرین بوده ،اظهار داشته که هرگز اطالعی از شرکت زرشوران نداشـته و سـنگ مسـی از آن معـدن
نخریده است .باالخره به استثنای پرداخت دو فقره حقاالمتیاز در سا 3321و اوایل ،3324به مبل  341222ریـا
(حدود  022دالر امریکا) ،زرشوران حقاالمتیاز مقرر طبق پروانه بهرهبـرداری اعطـایی وزارت معـادن را نپرداختـه
است.
در اوت  ،3322وزارت معادن که از سا  3324حقاالمتیازی وصو نکرده و پاسخی نیـز از جانـب زرشـوران
نسبت به این امر دریافت نکرده بود ،مبل  0021222ریا (حدود  11022دالر امریکا) از ضمانتنامه صـادره توسـر
زرشوران جهت تضمین پرداخت حقاالمتیازهایش را برداشت نمود .از این رقم ،مبل  338،342ریا کسر گردید و
بقیه در حساب امانی نگهداری میشود .اندکی پس از آن ،در تـاریخ  1نـوامبر  30( 3322آبـانمـاه  )3103وزارت
معادن ،به موجب قوانین ایران ،جواز بهرهبرداری زرشوران را به دلیل اینکه بر خـالف مقـررات جوازهـا و قـانون
()1
معادن از معادن بهرهبرداری و  2درصد حقاالمتیاز پرداخت نشده بود ،لغو کرد.

 .1مقررات ذیربر قانون بهره برداری از معادن ایران ( )3118به شرح زیر مقرر مینماید.
ماده 32
هرگاه دارنده پروانه بهرهبرداری طبق مقررات قانون و آییننامه مربوطه عمل ننماید وزارت صنایع و معادن میتواند پروانه مربـوط را لغـو
کند.
در بخشی از آییننامه اجرایی بهرهبرداری از معادن آمده است که:
ماده 32
بهرهبردار مکلف است حداقل حقوق دولت را براساس درصد مندر در اجازه یا پروانه بهرهبرداری و حـداقل اسـتخرا کـه در پروانـه یـا
اجازه بهرهبرداری ذکر و یا از طرف شورای عالی معادن تعیین میشود در موعد مقرر در پروانه یا اجازه بهرهبرداری بپردازد.
ماده 31
چنانچه بهرهبردار از پرداخت حق دولت در موعد مقرر خودداری نماید ،مسئو پرداخت خسارت تأخیر تأدیه قانونی خواهـد بـود و چنانچـه
تأخیر در پرداخت از سه ماه تجاوز کند ،حق دولت از محل تضمین او برداشت و بهعالوه طبق ماده  32قانون با او رفتار خواهد شد.
ماده 33
معدن نباید بیش از شش ماه راکد بماند .در غیر این صورت ،پروانه یا جواز بهرهبرداری طبق ماده  32قانون معادن باطل خواهد شد.
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بخش سوم) صالحیت

صرفنظر از مسأله کنتر زرشوران توسر خواهانها ،هیچگونه مسأله جدی در مـورد صـالحیت در پرونـده حاضـر
وجود ندارد .بایکوف و ایزن پرسر در مواقع ذیربر ،تبعه ایاالت متحده در مفهوم بند  3ماده  2بیانیه حـل و فصـل
دعاوی بوده و هستند و وزارت معادن نیز قبو دارد که مشمو تعریف بند 1ماده  2بیانیه مذکور میباشد.
در رابطه با مسأله کنتر زرشوران ،ادله و مدارک تسلیمی ثابت میکند که از تاریخ سلب مالکیـت ادعـایی تـا 33
()2
وانویه  03( 3323دیماه  ،)3103خواهانها مشترکاً مالک ثبتی حداکثر یک سوم سهام زرشوران بودهاند .معهذا
خواهانها اظهار میدارند که هم در اثر تأمین مالی گسترده شرکت توسر آنها و هم به علت یک سلسله اقدامات
توسر سهامداران و هیأت مدیره ،مبنی بر انتقا کل مدیریت شرکت به ایشان ،خواهانها ،هم مالـک انتفـاعی دو
سوم شرکت بوده اند و هم کنتر کامل بر زرشوران اعما کردهاند .بر این اساس ،بـایکوف و ایـزن پرسـر اظهـار
میدارند که بر شرکت زرشوران در مفهوم بند 0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی کنتر داشتهاند.
ادله و مدارکی که جهت اثبات این استدال ها ارائه شده عمدتاً شامل سه سند است:
اولین آنها وکالتنامهای است که در تاریخ او ووئن  33( 3322خردادماه  )3143توسر مرتضی ترکان ،یکـی
از سهامداران ایرانی زرشوران که برادر زن بایکوف و مالک ثبتی  02درصد سهام شرکت بوده ،امضا و بـایکوف را
مجاز ساخته که« ...کلیه امور مربوط به (مرتضی ترکان) در شرکت زرشوران» را انجـام دهـد .دومـی ،تصـویبنامه
مورخ  2ووئن  32( 3322خرداد مه  )3143هیأت مدیره زرشوران است که بایکوف را مجاز میساخت « ...با اجازه
و اختیار کامل در مورد هرگونه کسب وکار یا روابطی که به نفع شرکت استخرا معدن زرشـوران و سـهامدارانش
تشخی میدهد ،اقدام به مذاکره نماید» .به موجب این تصویبنامه همچنین اجازه و اختیار« ...امضای قراردادهـا،
واگذاری حقوق آنها ،تهیه سرمایه ،مذاکره در مورد اخذ وام و بهعنوان مدیرعامل ،اقدام به هر کاری کـه بـه نفـع
شرکت تشخی داده بود ،به بایکوف بهعنوان مدیرعامل تعویض میشد» .سند نهایی ،یعنـی وکالتنامـه مـورخ 4
سپتامبر  31( 3323شهریورماه  )3102به امضای مرتضی ترکان و برادرش یوسف ترکان ،بایکوف را مجاز مینمود
که«  ...هرگونه موافقتنامه و قراردادی را در رابطه با معادن مس سمنان (چشمه شیرین)  ...که صالح بدانـد ،بـا
دارا بودن حق دریافت وجوه منعقد و در مورد آن مذاکره نماید» .در طی استماع ،مرتضی ترکان همچنـین گـواهی
داد که چون بایکوف و ایزن پرسر تویماً  88 0/1درصد سرمایه مورد لزوم شـرکت را فـراهم کـرده بودنـد ،تمـام
سهامداران ،ایشان را مالکان انتفاعی دو سوم (سهام) زرشوران تلقی مینمودند .معهذا در مورد میزان واقعی مبالغی
که توسر بایکوف یا ایزن پرسر به شرکت پرداخت شده ،ادله و مدارک ناچیزی ارائه گردیده است.
گرچه روشن است که این سه سند و اقدامات شرکت ،اختیاراتی راجع به شرکت به بایکوف دادهاند ،معهـذا آن
حدی از کنتر را که طبق بند 0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ضـروری اسـت بـه بـایکوف و ایـزن پرسـر
تفویض نکردهاند .هیچیک از وکالتنامهها غیرقابل فسخ نیست و کنتـر آرا را بـه بـایکوف منتقـل نکـرده اسـت.
تصویبنامه هیأت مدیره زرشوران صرفاً بایکوف را مجاز ساخته که بهعنوان مدیرعامل ،وظایفی را کـه در جـریـان
 .2گرچه ادله و مدارکی در دست است که مالکیت ثبتی یک ششم زرشوران توسر بایکوف ،کاهش یافته ،معهذا ایـن موضـوع ارتبـاط و
مناسبتی با رسیدگی به مسأله کنتر خواهانها بر زرشوران ندارد.
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کسب و کار عادی شرکت معموالً مورد لزوم است ،یعنی وظایفی که بهطور روزمره توسر مدیرعامل هر شـرکتی
ایفا میشود ،اجرا نماید .تصویبنامه مزبور ،اختیار قـانونی اکثریـت سـهامداران را در برکنـاری بـایکوف بـهعنـوان
مدیرعامل و تحدید اختیارات وی بهعنوان مدیرعامل ،از ایشان سلب نکرده ویا مـانع و مـزاحم اختیـارات ایشـان
نمیشد .عالوه بر این ،تصویبنامه مورد بحث حق کنتر نامحدودی نسبت به زرشوران به بایکوف تفویض نکرده
است .مطابق اساسنامه شرکت کلیه اقدامات مهم شرکت می بایستی هم توسر مـدیرعامل و هـم رئـیس هیـأت
مدیره تصویب شود.
این نکته نیز حایز اهمیت است که ادله و مدارک تسلیمی در پرونده حاکی است که نـه بـایکوف و نـه ایـزن
پرسر عمالً بر عملیات زرشوران کنتر نداشتهاند .خواهانها اقرار کردهاند کـه فقـر گـاهگـاه بـه ایـران مسـافرت
میکردند و مدارک حاکی است که تصمیمات مربوط به مدیریت روزانـه شـرکت و عملیـات اسـتخرا معـدن آن،
توسر مرتضی ترکان ،یعنی بزرگترین سهامدار ثبت شده شرکت اتخاذ میگردید .مطلقاً دلیل و مدرکی خـواه بـه
صورت گزارش ،دستورالعمل یا مراسالت دیگر ،وجود ندارد که نشان دهد عملیات شرکت بـه اطـالع خواهـانهـا
میرسیده یا خواهانها در تصمیمات مربوط به این عملیات شرکت میجستهاند.
بنابراین ،دیوان داوری بر این عقیده است که خواهانها ثابت نکردهاند که در هنگام به وجود آمـدن ادعـا ،در
مفهوم بند  0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،شرکت زرشوران را تحت کنتر داشـتهانـد .دیـوان نسـبت بـه
ادعای غیرمستقیم ایشان بابت سلب مالکیت از اموا زرشوران صالحیت ندارد.
خواهانها بهعنوان مبنایی تخییری برای صالحیت دیوان ،ادعا میکنند کـه سـلب مالکیـت ادعـایی از تنهـا
دارایی اساسی زرشوران ،یعنی پروانه بهرهبرداری از معدن آن توسـر وزارت معـادن ،بـه حقـوق ایشـان در امـوا
شرکت لطمه وارد آورده و دیوان نسبت به ادعای مستقیم آنها بابت کاهش حقوق آنها در اموا زرشوران در اثر
لغو پروانه بهرهبرداری متعلق به آن ،دارای صالحیت است .خواهانها ادعا نکردهاند و مدارک هم ثابت نمیکند که
از خود زرشوران سلب مالکیت به عمل آمده یا اینکه سهام آنها در شرکت مصادره شده باشـد .ادعـای مسـتقیم
آنها صرفاً مبتنی است بر لطمه دیدن ادعایی شرکت و صدمه به حقوق و منافع اقتصادی شرکت از طریق محروم
کردن آن از یکی از داراییهایش .این قبیل ادعاها صرفاً میتواند منشـأ یـک ادعـای غیرمسـتقیم ،یعنـی ادعـای
زرشوران باشد .علیهذا دیوان داوری بر این نظر است که این مبنـای تخییـری ادعـایی بـرای صـالحیت ،مبنـای
تخییری نبوده و لذا دیوان نسبت به ادعاهای این پرونده فاقد صالحیت است.
بخش چهارم) ادعای متقابل

از آنجا که دیوان نظر داده است که هم نسبت به ادعای مستقیم و هم نسبت به ادعای غیرمستقیم ،هر دو ،فاقـد
صالحیت است ،بنابراین ،ادعای متقابل که ظاهراً ناشی از ادعاهای مذکور است نیز بهناچار به دلیل فقد صالحیت
رد میشود.
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بخش پنجم) هزینهها

هر طرف ریساً هزینههای داوری خود را تقبل خواهد کرد.
حكم
دیوان به شرح زیر حکم صادر میکند:
ـ بدینوسیله ادعاهای خواهان ،ویلیام بایکوف و جر ایزن پرسر ،علیه دولت جمهوری اسالمی ایران ،به دلیل
عدم صالحیت رد میشوند.
ـ بدینوسیله ادعای متقابل خوانده ،جمهوری اسالمی ایران ،به علت عدم صالحیت رد میشود.
ـ هریک از طرفین ریساً هزینههای داوری خود را در این ادعا تقبل خواهد کرد.
الهه ،به تاریخ  22ژوئن  3884برابر با اول تیرماه 3161
ویلم ریپهاخن ،رئیس شعبه دو
به نام خدا
جورج اچ .آلدریچ

شفیع شفیعی

پرونده شماره 311ـ شعبه دو
حکم شماره 311ـ311ـ2
خواهان :تایم اینکورپورتید
خواندگان :جمهوری اسالمی ایران ،بانک صنعت و معدن ،شرکت چاپ و نشر دانش نو
تاریخ3161/4/21 :
حکم

حاضران
از طرف خواهان :آقای دیوید برانسون ،وکیل دعاوی

آقای رابرت الیس ،نماینده
از طرف خواندگان :آقای محمدکریم اشراف ،نماینده رابر جمهوری اسالمی ایران
آقای سیفاله محمدی ،مشاور حقوقی نماینده رابر
آقای علی خلیلی ،نماینده نشر دانش نو
آقای جواد ضیایی ،نماینده بانک صنعت و معدن
سایر حاضران :آقای جان بی .رینولدز سوم ،خانم الیزابت جی .کیفر ،مشاوران نماینده رابر ایاالت متحده امریکا
اول) ادعاها

خواهان که یک شرکت نیویورکی است مبل  032،320دالر امریکا مطالبه میکند که حسب ادعا به موجب قرارداد
منعقده بین وی و خوانده ،شرکت چاپ و نشر دانش نو («دانش نو») به وی واجباالدا است .خواهـان عـالوه بـر
مبل یاد شده خواستار دریافت بهره و هزینهها نیز میباشد .در قـرارداد مـورخ  03سـپتامبر  12( 3328شـهریورماه
 )3100ذکر شده است که بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران (سلف خوانده ،بانک صنعت و معدن) اسباب تشکیل
شرکت را جهت اجرای پرووهای« ...به منظور تأسیس یک مؤسسه مدرن چاپ بـا کیفیـت عـالی در ایـران جهـت
پایهگذاری تولید ،انتشار و توزیع کتب ،مجالت و سایر مطالب چاپی و غیر چاپی »...فراهم آورده است .در قـرارداد
شروط و قیودی که خواهان به موجب آن« ...مشاوره تخصصی در رابطه با مـدیریت و نظـارت بـر پـرووه را ارائـه
میدهد »...تعیین شده بود .مدت قرارداد 43 ،ماه از تاریخ  30سپتامبر  04( 3328شهریورماه  )3100تا  30مـارس
 04( 3322اسفندماه  )3102قید شده است.
جبران حقالزحمه خواهان در قرارداد به دو صورت پیشبینی شده بود .او پرداخت یا بازپرداخت هزینههـای
تأمین مشاوره تخصصی از جمله حقوق و فوقالعادههای مأموریت در محل و خار از محـل پرسـنل ،هزینـههـای
باالسری و هزینه سفر و انتقا و مشاوره؛ و دوم یک حقالزحمه دو میلیون و دویست و پنجاه هزار دالری کـه در
شش قسر شش ماهه هریک به مبل  1201222دالر قابل پرداخت بود و اولین قسـر آن بایـد در موقـع امضـای
قرارداد پرداخت میشد.
ادعا بابت یک قسر حقالزحمه پرداخت نشده 1201222 ،دالری است ،به عالوه هزینههـایی جمعـاً بـال بـر
 0121032دالر بابت ووییه  3322تا سپتامبر  3323که صورتحساب آنها صادر ،ولی پرداخت نشده است.
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دانش نو منکر مسئولیت بوده و ادعا میکند که خواهانها بهدرستی وظایف خود را انجـام نـداده و کارمنـدان
خود را قبل از موعد از ایران خار و در نتیجـه ،بـه دانـش نـو خسـاراتی وارد کـرده و ادعـای متقـابلی بـه مبلـ
 014221222دالر امریکا طرح میکند .جلسه استماعی در تاریخ  33آوریل 00( 3324فروردینمـاه  )3181تشـکیل
گردید که در آن نمایندگان کلیه اطراف داوری حضور داشتند.
دوم) صالحیت

خواهان دیوان را متقاعد و اثبات کرده است که در کلیه زمانهای ذیربر ،تبعه ایاالت متحده بـوده اسـت .اذعـان
شده است که خوانده ،بانک صنعت و معدن ،همراه با سایر بانکهای ایرانی در ووئن3323ملـی شـد و در نتیجـه،
یکی از دستگاههای دولت ایران محسوب گردید .مدارک تسلیمی حاکی از آن است که دانش نـو در موقـع ثبـت،
تعداد ده هزارسهم سرمایهای صادر کرده بود که  3332سهم آن متعلق به بانک صنعت و معـدن بـود .خوانـدگان
اظهار نمیکنند که قبل از انحال دانـش نـو در  32آوریـل  03( 3322فـروردینمـاه  )3103تغییـرات مهمـی در
مالکیت سهام صورت گرفته و تصدیق میکنند که بانک صنعت و معدن بهعنوان مدیر تصفیه دانش نـو منصـوب
شده بود .دیوان نمیتواند استدال خواندگان را دایر بر اینکه مالکیت دانش نو توسر یک بانک دولتی برای اثبات
کنتر و صالحیت دیوان کافی نیست بپذیرد (رجوع شود به :حکم شماره 00ـ380ـ :3ایکانومی فورمز کورپوریشن
و دولت جمهوری اسالمی ایران و سایرین ،مورخ  34ووئن  04 ،3321خردادماه .)3180
دیوان نتیجه میگیرد که ادعای مطروح علیه دانش نو ،به مفهوم بند 1ماده هفت بیانیه حل و فصـل دعـاوی،
ادعایی علیه «ایران» است.
دانش نو همچنین اظهار میدارد که قصور خواهان در ارائه مدارک ادعاهایش به مـدیر تصـفیه ،ظـرف شـش
ماهی که قوانین ایران در مورد انحال شرکتها مقرر میدارد ،مانع اقامه ادعاهای فعلی او مـیشـود .ایـن اظهـار
ظاهراً بر این تئوری مبتنی است که قبل از تاریخ بیانیه حل و فصل دعاوی از ادعا اعراض شده و بنابراین ،ادعا در
آن تاریخ پابرجا نبوده است .معهذا دیوان داوری نمیتواند بپذیرد که وجود یک مرجع حل اختالف در محل (عالوه
بر شرط ارجاع به داوری اتاق بازرگانی بینالمللی که در قرارداد پیشبینی شده) بر صالحیت دیوا ن تأثیر میگذارد
(رجوع شود به :حکم شماره 03ـ310ـ ،1رکسنورد اینکورپوریتد و جمهـوری اسـالمی ایـران و سـایرین ،مـورخ32
وانویه  02 ،3321دیماه .)3183
سوم) ماهیت
الف) هزینههایی که صورتحساب آنها صادر شده

مدارک پرونده حاضر حاکی از آن است که صورتحسابهای ماههای ووییـه تـا پایـان نـوامبر  3322بـا تعـدیالت
مختصری ،به تأیید دانش نو رسیده بود .جمع کل پنج صورتحساب تأیید شده  0101242دالر بـود؛ امـا ایـن مبلـ
ظاهراً ابتدا به علت وقفهای که در خدمات بانکی در نتیجه انقالب ایران پیش آمده بود و سپس بـا دسـتور تعلیـق
پرداختها در  32مارس  33( 3323اسفندماه )3102توسر مدیریت جدید دانش نو که بعد از انقالب منصوب شده
بود ،پرداخت نشد .تصویب این صورتحسابها به مبل کل فوقالذکر توسر مقامات دانش نو ،ادعای آن مبل را در
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صورت ظاهر اثبات میکند .دیوان در نبود مدارک قانعکننده ،مبنی بر اینکه این تصویب به خطا انجـام شـده ،بـر
این نظر است که ادعای این صورتحسابها معتبر بوده و بنـابراین ،خوانـده (دانـش نـو) مبلـ  0101242دالر بـه
خواهان بدهکار است .خواهان و دانش نو در نوامبر  3322قراردادی منعقد کردند ،مبنی بـر ایـنکـه بـرای تقلیـل
هزینهها چهار نفر از هفت کارمند تایم در تهران به ایاالت متحده مراجعت کنند .این توافق دریک سند کتبـی بـه
تاریخ  03نوامبر  2( 3322آذرماه  )3102ثبت شده است .در این موافقتنامه به اوضاع و احوالی که خار از اختیـار
طرفین بوده و اجرای وظایف کارمندان را غیرممکن میساخته اشاره و قید شده است :تایم اینکورپوریتد به موجـب
مفاد این موافقتنامه کلیه ادعاهای موجود خود بابت حقوق و مزایا و هزینه خاتمـه خـدمت موضـوع قراردادهـای
استخدامی کارمندان نامبرده را تسویه نموده و دانش نو این قبیل هزینـههـای متحملـه تـایم اینکورپوریـد را بـاز
پرداخت خواهد کرد .این مبل نباید از حقوق خار از محل بابت مدت قرارداد کارمندان بعد از عزیمـت از ایـران و
هزینههای اداری به میزان  02درصد حقوق آنها بابت مزایای ایشان تجاوز کند .در صورتی که کارمندان مـذکور،
در تایم اینکورپوریتد به مشاغل جدیدی گمارده شده یا قبل از خاتمه قراردادشان با تایم اینکورپوریتد به اسـتخدام
کارفرمای دیگری در آیند ،تعهد دانش نو بابت جبران هزینهها خاتمه خواهد یافت .دانش نو بههـیچوجـه مسـئو
پرداخت مبلغی زاید بر 812031222ریا  ،بابت کارمندان فوقالذکر که ریز آن در صورت ضمیمه آمده ،نخواهد بود.
در الحاقیه موافقتنامه به شرح زیر قید شده است که:
در صورتی که دانش نو تصمیم بگیرد که از خدمات کارمندان فوقالذکر استفاده کند ویا طبق نظـر تـایم و بـا
تصویب دانش نو ،از کارمندان همطراز آنها استفاده کند ،تایم میپذیرد که کارمندان الزم را به صورت محلـی یـا
غیرمحلی بابت بقیه مدت استفاده نشده قراردادهای کارمندان فوق و جمعاً به مبلغی معاد صرفهجوییهای خال
مندر در برگ ضمیمه تأمین نماید.
این موافقتنامه که در نوامبر  3322منعقد گردید ظاهراً با چندین شـرط قـرارداد سـازگار اسـت .مـاده  2قیـد
میکرد که طرفین میتوانند در مورد تغییر حدود ویا مدت پرووه توافق نمایند« ،با این شرط که هیچ توافقی راجـع
به تغییر حدود پرووه ویا مدت این موافقتنامه ،دارای قوت اجرایی و الزامآور نخواهد بود ،مگر اینکـه بـه صـورت
کتبی تنظیم و به نحو مقرر به امضای طرفین برسد».
ماده  32ـ تحت عنوان «فورسماوور» قید میکرد که:
(الف) هرگاه یکی از طرفین قرارداد ،به علت حادثه قهری ،حوادث اجتنابناپذیر ،حریـق ،شـیوع بیمـاریهـای
واگیر ،اعتصاب ،تعطیل یا سایر اختالفات کارگری ،کمبود مصالح یا کـارگر ،اغتشاشـات داخلـی ،جنـگ ،مقـررات،
دستور یا عمل دولت یا دستگاه دولتی یا هر وضع یا علت مشابه یا متفاوت دیگری که خـار از اختیـار آن طـرف
باشد از انجام تعهدات خود بازداشته شود ،مدت اجرای این قبیل تعهدات باید به میزانی برابر مدتی که اوضاع مزبور
ادامه داشته تمدید شود ،مشروط بر آنکه اگر چنین شرایطی برای مدتی بیش از سه مـاه یـا بـیشتـر ادامـه یابـد
طرفین قرارداد حق داشته باشند در مدت ادامه شرایر با اخطار فسخ قبلی و کتبی حداقل سی روزه به طرف دیگر،
قرارداد را فسخ نمایند.
(ب) هرگاه چنین وضعی پیش آید ،طرفی که از اجرای تعهدش بازمانده باید بهفوریت ماهیـت چنـین وضـع و
زمان شروع آن و زمانی که آن وضع خاتمه خواهد یافت را به طرف دیگر اطالع دهد.
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( ) در صورت وقوع چنین فسخی به وسیله یکی از طرفین ،شرکت باید کلیه پرداختهـای تـا آن تـاریخ و از
جمله پرداخت مربوط به ماهی که کار در طی آن انجـام شـده را تأدیـه نمایـد .پـس از آن ،هـیچیـک از طـرفین
هیچگونه تعهد یا مسئولیتی در مقابل یکدیگر نخواهد داشت .مضافاً در صورتی که یکی از طـرفین ،قـرارداد را بـه
این نحو فسخ نماید ،شرکت مسئو کلیه هزینه های متحمله توسر تایم بابت فسـخ تعهـدات قـراردادی تـایم در
مقابل دیگران در رابطه با پرووه و نیز هزینههای مراجعت کلیه پرسنل تایم به موطن خود بوده و چنین هزینههایی
را خواهد پرداخت.
و باالخره ماده 34تحت عنوان «فسخ قرارداد» چنین مقرر میدارد:
شرکت میتواند در  30دسامبر  04( 3322آذرماه  )3108یا  30دسامبر  04( 3322آذرماه  )3102با اخطار فسخ
کتبی قبلی حداقل  32روزه به تایم ،پرووه و این قرارداد را فسخ نماید .در این صورت ،شرکت باید کلیه مبال قابل
پرداخت به موجب قرارداد را تا تاریخ فسخ مذکور ،به عالوه حقالزحمـه دوره شـش ماهـه مصـرح در بنـد فرعـی
«2ط» ( )iرا که فسخ ضمن آن اتفاق افتاده به تایم بپردازد .این مبل باید ظرف  30روز از تاریخی که تایم میزان
حقالزحمه را به شرکت اطالع میدهد ،پرداخت شود .مضافاً شرکت مسئو هزینههای متحمله تـایم بابـت فسـخ
تعهدات قراردادی خود با دیگران در رابطه با پرووه که قبل از اخطار فسخ ،به شرکت اطالع داده شده و نیز مسئو
هزینههای مراجعت کلیه کارمندان تایم به موطن خود بوده و چنین هزینههایی را به تایم بازپرداخت خواهد کرد.
بدین ترتیب ،با اینکه دانش نو میتوانست قرارداد را طبق قید فورسماوور ،فسخ یا مدت آن را تمدید کند ،باز
هم در صورت فسخ ،مسئو هزینههای فسخ تعهدات قراردادی خواهان در برابر پرسنل و هزینههای مراجعت آنان
به موطنشان میبود .مضافاً طرفین ظاهراً در نوامبر  3322امیدوار بودند که تحوالت آینده در ایران به آنان امکـان
از سرگرفتن کامل فعالیتهای پرووه را بدهد .در آن شرایر میتوان اینطور استنباط کرد کـه قـرارداد مـورخ 03
نوامبر  2(3322آذرماه  )3102وسیلهای جهت کاهش تعهدات بالقوه دانش نـو و در عـین حـا  ،حفـظ توانـایی از
سرگرفتن کار با تعداد کاملتری از کارمندان بوده است.
خواهان ادعا میکند که موافقتنامههای مشابه دیگری ،شفاهاً در فوریه و مارس  3323برای مراجعت دو نفـر
از سه پرسنل باقیمانده در محل صورت گرفت؛ ولی تنها مدرکی که در مورد اینگونه توافقهای ادعایی ارائه شده،
شهادت آقای الیس بوده و خواهان ادعا نمیکند که این توافقها ،در صورتیکه تغییراتـی در حـدود قـرارداد تلقـی
می شده ،طبق الزام ماده  2قرارداد کتباً ثبت شده باشد ،بلکه اظهار میدارد که این توافقها صـرفاً تأییـد تعهـدات
قراردادی قبلی نسبت به جبران هزینههای خواهان در مورد قراردادهای مابقی افراد مورد بحث بوده اسـت .معهـذا
دیوان متذکر میشود که تعهدات قراردادی به فسخ قرارداد ارتباط دارد و نه به مراجعت پرسنل مأمور در محـل در
غیاب فسخ ،که در واقع ،باید تغییر حدود پرووه تلقی شده و بنابراین ]الزم است[ به صورت کتبی باشد.
در مورد یکی از دو نفری که حسب ادعا طبق این توافقهای شفاهی مراجعت داده شـده ،قـراردادش خاتمـه
یافته بوده و در نتیجه ،صورتحساب دیگری بابت حقوق یا هزینههای اداری در مورد وی صادر نشده ،مگـر هزینـه
تغییر مکان نامبرده که در هر صورت طبـق قـرارداد صـحیح بـوده اسـت؛ ولـی در مـورد فـرد دیگـر کـه صـدور
صورتحساب هزینهها بابت حقوق وی و هزینههای اداری مربوطه کماکان تا آخر سپتامبر  2( 3323مهرماه )3102
ادامه یافته ،دیوان معتقد است که این هزینهها ،در نبود موافقت کتبی دایر بر تغییر حدود پرووه یا اسـتناد خواهـان
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به فورسماوور مجاز نبوده است.
مدیر پرووه تا سپتامبر  3323در تهران باقی ماند ولی ظاهراً دانش نو به نـامبرده بعـد از فوریـه  3323وجهـی
نپرداخت و خواهان مبال مربوط به حقوق وی و هزینههای اداری مربوطه را در هریک از صورتحسابهای خود از
مارس تا پایان سپتامبر منظور نمود .به موجب قرارداد موجود بین خواهان و دانش نو ،قرار بود حقوق افـراد مـأمور
در محل مستقیماً به وسیله دانش نو به آنان پرداخت شود و هزینههـای اداری مربـوط بـه آن افـراد (هزینـههـای
باالسری مزایای بازنشستگی ،بیمه و غیره) را خواهان صورتحساب بفرستد .خواهان در عین حا که در هریـک از
صورتحسابها ،ذکر نموده که حقوق مدیر پرووه را بعداً از فوریه  3323ریساً پرداخته است ،هیچگونه مدرکی ارائـه
نداده که واقعاً آن حقوق را پرداخته و فتوکپی قرارداد استخدامی با مدیر پرووه را ارائه نکرده است .بنابراین ،دیـوان
نمیتواند بداند که آیا خواهان تعهدی برای پرداخت آن حقوقها داشته است یا خیر .لهذا دیوان ادعای مربـوط بـه
حقوق مدیر پرووه از ماه مارس تا پایان  3323را به لحاظ فقد دلیل ،مـردود مـیدانـد .جمـع مبلـ مـورد ادعـا در
صورتحسابهای مربوط به ماههای دسامبر  3322تا پایان سپتامبر  0301002 ،3323دالر است .دیوان از این مبل ،
هزینههایی را که غیرمجاز یا اثبات نشده میداند ،یعنی مبل  232،83دالرکسر میکند و بـدین ترتیـب ،باقیمانـده
خال بدهی دانش نو به خواهان در رابطه با آن صورتحسابها مبل  0111210دالر میباشد.
ب) حقالزحمه

آخرین قسر حقالزحمه خواهان باید در  03مارس ( 3323او فروردینماه  )3102پرداخت مـیشـد .قـرارداد قیـد
میکند که حقالزحمه مذکور و هزینههای باالسری شامل اقالم زیر میباشد:
(یک) ـ دانش فنی ،تجربه و تخص پرسنلی که تایم در محل یا خار از محل دارد.
( دو) ـ حسن شهرتی که تایم از آن برخوردار است و ضوابر کیفی واالیی که واجـد اسـت ،بـا پـرووه مـرتبر
دانسته میشود.
(سه)ـ دسترسی و استفاده از سیستمها ،تکنیکها و فرایندهای خاص موجود در مدیریت ،ویرایش ،بازاریابی و
تولید تایم که در جدو « » پیوست مشخ گردیده است.
(چهار) ـ تنظیم برنامههای کارآموزی عملی و تهیه جزوات مربوط به دسـتورالعملهـا و روشهـا بـه صـورت
اختصاصی برای شرکت و استفاده دائمی و نامحدود از آنها به نحوی که در جدو « » پیوسـت مشـخ شـده
است.
(پنج) ـ حق انحصاری کسب امتیاز کتابهای تایم الیف و مطالب مربوطه در ایران به مدت ده سا از تـاریخ
قرارداد به نحوی که در پیوست « » مشخ شده است.
ظاهراً طرفین قبو دارند که ماه مارس  3323یک نقطه عطف مهم در روابر آنها میباشد .در آن ماه ،دانش
نو که صاحب مدیریت جدیدی شده بود ،دستور پرداخت به بانکها را لغو کرد و خواهان با موافقت شفاهی دانـش
نو آخرین کارشناس مأمور در محل را غیر از مدیر پرووه به کشورش مراجعت داد .از طرف دیگر ،مـدیر پـرووه بـه
مدت شش ماه دیگر در ایران ماند و امتیازات کپیرایت به قوت خود باقی ماند و تا سا  3328نیز بـه اعتبـارخود
باقی است .از همه مهمتر آنکه هیچیک از طرفین به فورسماوور استناد یا اقدامی برای فسخ قرارداد نکـرد .ایـن
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اقدامات می توانست تردیدهایی در مورد حق خواهان نسبت به قسر حقالزحمه مارس  3323برانگیـزد .در چنـین
شرایطی ،ترک فعل ( )failure to actمیتواند منتج به ایجاد مسئولیت شود .مسلماً دالیلـی در تأییـد ایـن نظـر
وجود دارد که دانش نو حداقل در مارس  3323با تعلیق دستور پرداخت صورتحسابهای موعد رسیده و لغو دستور
پرداخت حقوق کارمندان مأمور در محل ،قرارداد را نقض کرده؛ ولی دانش نو نمیتوانست با نقض قرارداد ،خـود را
از تعهد پرداخت قسر سررسیده در مارس 3323مبرا کند .در قرارداد ذکر شده است که حقالزحمـه و هزینـههـای
باالسری خواهان شامل خدماتی است که وی طی  40ماه مدت قرارداد ارائه میکند ،بـه عـالوه حـق انحصـاری
اعطایی نسبت به کپیرایت تا سپتامبر  04( 3328شهریورماه  .)3180سؤالی که مطـرح مـیشـود ایـن اسـت کـه
واقعیت اخیرالذکر تأثیری بر حق خواهان نسبت به دریافت قسر آخر حقالزحمه میگذارد یا خیر؟ آیا دیوان باید به
دلیل ختم قبل از موعد خدمات ،مبل حقالزحمه را تعدیل نماید؟ در مورد حاضر واضح به نظر مـیرسـد کـه مفـاد
قرارداد مانع چنین تعدیلی است .ماده «2ط» تاریخهای مشخصی را برای سررسید اقساط حقالزحمه تعیین کرده و
ماده  04قید میکند که در صورت فسخ قرارداد توسر دانش نـو در  30دسـامبر  04( 3322آذرمـاه  )3108یـا 30
دسامبر  04( 3322آذر ماه( )3102که قرارداد در مورد فسخ معجل اجازه میداد) ،عالوه بر کلیه مبالغی کـه تـا آن
تاریخ باید پرداخت میشد ،حقالزحمه مدت شش ماههای که طی آن فسخ صورت میگرفـت نیـز قابـل پرداخـت
میبود .ماده  » «32مقرر میدارد که در صورت فسخ به علت شرایر فورسماووری که سه ماه یا بیشتـر ادامـه
یابد ،دانش نو« باید کلیه پرداختهای تا آن تاریخ و پرداخت مربوط به ماهی که طی آن کار انجام شـده را تأدیـه
نماید» .بدین ترتیب ،طرفین با وضوح کافی تکلیف حقالزحمه را روشن کردهاند ،به طـوری کـه دیـوان ،اساسـی
برای تعدیل حقالزحمه نمییابد .با توجه به کلیه این مالحظات ،دیوان معتقد است که خوانـده ،دانـش نـو ،ملـزم
است مبل  1201222دالر حقالزحمهای را کـه موعـد آن  03مـارس ( 3323او فـروردینمـاه  )3102بـوده ،بـه
خواهان بپردازد.
ج) ادعای متقابل

دانش نو مدرکی در تأیید ادعای خود ،مبنی بر اینکه خواهان در انجام تعهدات قراردادی خود قصـور کـرده ارائـه
نداده و صرفاً اظهار میدارد که انحال شرکت در  ،3322نشانه این است که خواهان از ارائه مشاوره کافی قصـور
نموده است .این ادعا به لحاظ فقد دلیل مردود شناخته میشود.
چهارم) بهره

دیوان به منظور جبران خساراتی که خواهان در نتیجه تأخیر تأدیه متحمل شده منصفانه میداند که حکم بهـرهای
به نرخ  30درصد بر مبل بدهی به نفع وی صادر شود .در مورد صورتحسابهای ووییه تا آخر نوامبر  ،3322بهـره
از  32مارس  33( 3323اسفندماه  )3102یعنی تاریخی که دستور تعلیق پرداخت صادر شـد تعلـق مـیگیـرد و در
مورد بقیه صورتحسابها بهره از  13اکتبر  3( 3323آبانماه  )3102محاسبه میگردد .بهره قسر حقالزحمه بایـد
از تاریخ  03آوریل ( 3323او اردیبهشتماه  )3102منظور شود.
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پنجم) هزینهها

هریک از طرفین مسئو پرداخت هزینههای داوری خود میباشد.
حکم

دیوان داوری به شرح زیر حکم صادر مینماید:
خوانده ،دانش نو ،ملزم است مبل  223،241دالر به عالوه بهره به نرخ  30درصد در سا بـه خواهـان ،تـایم
اینکورپوریتد ،بپردازد .بهره متعلقه از تاریخهای مندر در زیر تا تاریخی که کارگزار امانی بـه بانـک امـین دسـتور
پرداخت مبل را از حساب امانی صادر نماید ،قابل محاسبه میباشد:
الف) بهره مبل  0101242دالر از تاریخ  32مارس  33( 3323اسفندماه ،)3102
ب) بهره مبل  1201222دالر از تاریخ  03آوریل ( 3323او اردیبهشتماه ،)3102
) بهره مبل  0111210دالر از تاریخ  3اکتبر  3( 3323مهرماه .)3102
این تعهدات با پرداخت از محل حساب تضمینی مفتوحه به موجب بند  2بیانیـه مـورخ  33وانویـه 03( 3323
دیماه  )3103دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهد شد.
مابقی ادعا و ادعای متقابل در ماهیت مردود شناخته میشود.
هریک از طرفین مسئو پرداخت هزینههای داوری خود در این دعوا میباشد.
بدینوسیله حکم حاضر جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میگردد.
الهه ،به تاریخ  22ژوئن  3884برابر با اول تیر ماه3161
ویل ریپهاخن ،رئیس شعبه دو
جورج اچ.آلدریچ

من با این دادنامه مخالفم و نظریات مخالف خود را بعداً بیان خواهم کرد .فقر اگر توجه کنیم بخشی از وجوه کـه
قبالً به شرکت خواهان ،تایمز ،پرداخت شده ویا اکنون به موجب ایـن دادنامـه پرداخـت مـیشـود بابـت خـدمات
فرهنگی است که تایمز متعهد است که تا سا  3328به شرکت خوانده بدهد .اما واقعیـت ایـن اسـت کـه روابـر
فرهنگی ایران و امری کا کامالً قطع شده ،شرایر و اوضاع و احوا کامالً تغییر یافتـه و موضـوع ایـن تعهـد اساسـاً
منتفی شده است .تایمز هرگز نمیتواند این خدمات را تا سا  3328ارائه دهد؛ ولی اکثریت بدون توجـه بـه ایـن
واقعیات در خأل شرکت ایرانی را محکوم به پرداخت وجوه و بهـره بـه تـایمز نمـوده اسـت .ایـن بیـانگر ماهیـت
غیرحقوقی و غیرعادالنه دادنامه است.
به نام خدا
شفیع شفیعی
مخالف

پرونده شماره 311ـ شعبه دو
حکم شماره 310ـ311ـ2
خواهانها :لیسکم کورپوریشن ،گیفتد اینکورپوریتد

خواندگان :سازمان انرژی اتمی ایران ،بانک مرکزی ایران
تاریخ3161/4/21 :
حکم

حاضران
از طرف خواهانها :آقای فیلیپ ام .ریزیک ،وکیل دعاوی

آقای جف ایرکینز ،رئیس لیسکم کورپوریشن
از طرف خواندگان :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده رابر جمهوری اسالمی ایران
آقای سیفاله محمدی ،مشاور حقوقی نماینده رابر
آقای محمد ادیب نظری ،وکیل سازمان انروی اتمی
آقای احساناله ضیایی و آقای رضا خوانساری موسوی ،مشاورین فنی سازمان انروی اتمی
خانم شیرین ارشادی ،نماینده بانک مرکزی
سایر حاضران :آقای جان بی .رینولدز سوم ،مشاور حقوقی نماینده رابر ایاالت متحده امریکا
اول) ادعاها

خواهانها که هر دو شرکت کالیفرنیایی هستند ،ادعایی به مبل  8121222دالر امریکا علیه خوانده ،سازمان انروی
اتمی دارند ،حسب ادعا خوانده این مبل را به موجب یک قرارداد فروش بدهکار است .خواهانها سعی میکنند که
این مبل به اضافه بهره و هزینهها را یا از خریدار ،یعنی سازمان انروی اتمی یا از خوانده ،بانک مرکزی ایـران کـه
صادرکننده اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت بابت معامله بوده ،وصو نمایند.
قرارداد که وجود آن مورد اختالف نیست ،با صـدور یـک فقـره صـورت اعـالم بهـا (پروفرمـا) توسـر خواهـان ،گیفتـد
اینکورپوریتد («گیفتد») به عهده سازمان انروی اتمی به شـماره  4222و بـه تـاریخ  8ووییـه  30( 3322تیرمـاه  )3108و بـا
صدور یک فقره اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت ،توسر بانک مرکزی به شـماره  22/30020و بـه تـاریخ  30نـوامبر 3322
( 04آبانماه  )3108به درخواست سازمان انروی اتمی به وجود آمده است .قرار بود اقالم موضوع قرارداد ،به شـرح
مذکور در صورتحساب ،یعنی چهار سیستم لیزر کربن مونواکسید ( 00واتی ،سـی دبلیـو ،یـا گـاز قابـل واگردانـدن
) )25Watts CW, recyclable gasو چهـار محفظـه راکسـیون بـه وسـیله خواهـان ،لیسـکم کورپوریشـن
(«لیسکم») ساخته شود .شماره مد و قیمتهای لیسکم در صورتحساب قید شده و جمع قیمت سی.اند.اف .روی
هر دو سند  8121222دالر امریکا بود.
از جمله شروط و قیودی که در صورتحساب ذکر شده ،شروط زیر است:
دستگاهها قبل از حمل و در ظرف مدتی که اعتبار اسنادی معتبر میباشد ،به وسیله کارشناسی به نمایندگی از
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طرف مرکز تحقیقات هستهای ایران مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.
در اعتبار اسنادی اصلی اشاره مستقیمی به آزمایش قبلی نشده و قرار بود که بـا ارائـه صورتحسـاب ،بارنامـه
هوایی و گواهی مبدی از حمل «سیستم لیزر کربن منواکسید و محفظـه راکسـیون» طبـق صورتحسـاب پرفرمـای
شماره  4222مورخ  0ووییه  34( 322تیرماه  )3108پرداخت به عمل آید .اعتبار اسنادی دو بار اصالح شـد .طبـق
یکی از اصالحات مدت اعتبار اسنادی تا  30نوامبر  04( 3322آبان  )3102تمدید و در اصالح دیگر اجازه داده شد
که محموله در دو قسمت حمل و  00درصد مبل پیشپرداخت شود و  20درصد بقیه «در مقابل ارائه اسـناد حمـل
مقرر و گواهی آزمایش صادره به دستور نماینده »...قابل پردخت باشـد .خواهـانهـا اظهـار مـیکننـد کـه آنهـا
اصالحیه دوم را نپذیرفتند .اختالفی در این امر نیست که گیفتد در تابستان  )3102( 3322به سازمان انروی اتمـی
اطالع داد که محموله برای بازرسی آماده است و سازمان بعد از آنکه ابتدا نام دو نفر از بازرسان را اعالم نمـود از
اعزام بازرس خودداری کرد و از خواهان ها خواست محموله را حمل نکنند .خواهانها از یک استاد مهنـدس بـرق
دعوت کردند شاهد طرز کار یکی از لیزرها باشد و  08وات بودن آن را گـواهی کنـد و سـپس در تـاریخ  2نـوامبر
 32( 3322آبانماه  )3102لوازم را به وسیله ایران ار به ایران حمل نمودند .بانک مرکزی از پرداخت اعتبار اسنادی
در مقابل ارائه اسناد حمل امتناع کرد.
هر دو خوانده ،به دالیل چندی ،از جمله عـدم اجـرای شـرط بازرسـی ،منکـر هرگونـه مسـئولیتی در مقابـل
خواهانها میباشند و سازمان انروی اتمی ادعای متقابلی به مبل  011431000دالر امریکا طرح کـرده کـه شـامل
 8121222دالری است که حسب ادعا بانک مرکزی به علت ادعاهای خواهانها آزاد نکرده ،ولی در درجه او این
مبل بابت هزینههای تهیه و تجهیز آزمایشگاهی میباشد که حسب ادعا سازمان انروی اتمی بهعنـوان بخشـی از
ترتیبات دامنه دارتری که با دکتر جف ایر کینز ،رئیس شرکت خواهان لیسکم ،جهت اجرای تحقیقـات مربـوط بـه
غنی سازی اورانیوم لیزر داشته ،متحمل شده است.
جلسه استماعی در تاریخ  31آوریل  04( 3324فروردینماه  )3180برگزار شد که نماینـدگان کلیـه اطـراف در
آن شرکت نمودند.
دوم) صالحیت

گیفتد اقرار نموده است که بیش از  02درصد مالکیت آن در دست اشخاصی است که تبعه ایاالت متحده نیستند و
بنابراین ،گیفتد به مفهوم بند یک ماده  2بیانیه حل و فصل دعاوی «تبعه» ایـاالت متحـده نمـیباشـد .بنـابراین،
ادعای گیفتد به همراه ادعاهای متقابل علیه نامبرده باید به خاطر عدم صالحیت مردود شناخته شود.
لیسکم دیوان را متقاعد و اثبات نموده است که در کلیه اوقات ذیربر تبعه ایاالت متحده بوده است و در ایـنکـه
هر دو خوانده سازمانهای دولت ایران میباشند اختالف نیست و بنابراین ،ادعای مطروحه علیه آنهـا بـه مفهـوم
بند  1ماده  2بیانیه حل و فصل دعاوی ،ادعایی علیه «ایران» میباشد .در پرونده حاضـر ،ادعاهـای متقابـل علیـه
لیسکم را که حسب ادعا مربوط به هزیههای متحمله بابت بخشی از ترتیبات دامنهدارتر تحقیقاتی بود ،نمـیتـوان
مشمو صالحیت دیوان شناخت؛ زیرا سازمان انروی اتمی حتی ادعا نمیکند که لیسـکم در آن ترتیبـات شـرکت
داشته است .مدارک موجود حاکی از آن است که مکاتبات و مذاکرات مربوط به آن موضوع بـین سـازمان انـروی
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اتمی از یک طرف و شخ آقای ایرکینز بهعنوان یک فرد و یک وکیل امریکایی به نمایندگی ایرکینز و شـرکای
وی در حق اختراع پروسه «الیزوسپ» ( )Lisosepاز طرف دیگر ،صورت گرفته است .از طـرف دیگـر ،مـدارک
حاکی از آن است که لیسکم (که تا  30ووییه  04/3322تیرماه  3108یک شرکت فلوریدایی بود نـه کالیفرنیـایی)
فقر در وانویه 3322وارد مکاتبات آقای ایرکینز با سازمان انروی اتمیشده و آن هـم صـرفاً در رابطـه بـا تولیـد و
فروش لیزرها و محفظههای راکسیون بوده است .با اینکه قرار بود از لوازم مزبور ،در ترتیبات مربوط به تحقیقـات
دامنهدارتر ،به شرط حصو توافق درباره آن ترتیبات استفاده شود ،ظاهراً قرار نبود که لیسکم به غیر از نقش یـک
سازنده و فروشنده لوازم ،نقش دیگر در آن ترتیبات داشته باشد .این ادعا را لیسکم طرح نمود و نه آقای ایرکینـز و
ادعای متقابل در این پرونده در صورتی که قرار باشد طبق تعریف بهعنوان ادعای متقابل پذیرفته شود ،بایـد علیـه لیسـکم
اقامه شود .هرچند میتوان استدال کرد که ادعای متقابل مذکور از «همان قرارداد ،معامله یا رویدادی» کـه منشـأ ادعـا بـود
ناشی شده و لذا شرط مندر در بند3ماده  0بیانیه حل و فصل دعاوی را احراز میکند ،معهذا به صـورت فعلـی کـه در واقـع،
ادعایی است علیه آقای ایرکینز و نه علیه خواهان ،در حیطه صالحیت دیوان نمیباشد و بیانیه حـل و فصـل دعـاوی ،دیـوان
داوری را برای رسیدگی به ادعاها یا ادعاهای متقابل علیه اشخاصی که خود خواهان نیستند ،صالح نمیشناسـد (رجـوع شـود
به :تصمیم دیوان عمومی در پرونده «الف» 0مورخ  31وانویـه  01( 3320دیمـاه 1IRAN- U.S. C.T.R. 101 )3182
و امریکن بل اینترنشنا اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران و سایرین ،قرار اعدادی شـماره 43ــ42ــ 33 ،1ووئـن
 03/3324خردادماه  .)3181تا آنجا که ادعای متقابل به  8121222دالر امریکا مربـوط مـیشـود ،ادعـای تقابـل مزبـور بـه
خواهان لیسکم مربوط بوده و در حیطه صالحیت دیوان قرار دارد .دیوان متذکر میشود که سازمان انروی اتمی ادعا نمیکنـد
که مبل  8121222دالر امریکا به لیسکم پرداخت شده ،بلکه میگوید که ظاهراً وجود ادعا ،باعث شده که بانـک مرکـزی آن
مبل را نگاه دارد و سازمان انروی اتمی را از استفاده از آن محروم سازد.
سوم) ماهیت دعاوی
 .3ادعای اعتبار اسنادی

فروشندهای که در صورتحساب نام برده شده گیفتد بود و نه لیسکم و اعتبار اسنادی به طرز صحیح به نفع گیفتـد
افتتاح شده است .از مدارک تسلیمی بهروشنی معلوم است که سازمان انروی اتمی گیفتد را بهعنوان عامل صادرات
لیسکم میشناخته ،اما مدرکی موجود نیست که نشان دهد بانک مرکزی از دخالت لیسـکم اطـالع داشـته اسـت.
لیسکم استدال میکند برای اینکه وی به عنوان طرف واقعی و ذینفع بتواند براساس اعتبار اسنادی اقدم قـانونی
به عمل آورد ،اطالع بانک از این موضوع ضرورت نداشته است .بانـک مرکـزی خاطرنشـان مـیکنـد کـه اعتبـار
اسنادی در پرونده حاضر ،غیرقابل انتقا و ادعا مستمراً متعلق به گیفتد بوده است و نه لیسکم و به عالوه لیسکم
قانوناً نمی تواند وجه اعتبار اسنادی را که در آن ،طرف نبوده است ،وصو کند .لیسکم متقـابالً مـاده  42مقـررات
متحدالشکل اعتبارات اسنادی (تجدیدنظر شده در سا  )3324را که اعتبار اسنادی حاضر مشمو آن اسـت ذکـر
میکند .ماده مزبور به شرح زیر مقرر میدارد:
«صرف این که اعتباری قابل انتقا عنوان نشده است در حقوق ذینفع به واگذاری وجوه حاصـله از محـل
اعتبار ،طبق مقررات قانونی مربوط ،خللی وارد نخواهد ساخت».
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نه لیسکم و نه بانک مرکزی ذکری از تصمیمات قضایی مربوط به مسـأله حقـوقی اعتبـارات اسـنادی بـه میـان
نیاورده است .با توجه به تصمیم دیوان در مورد معامله اصلی بین لیسکم و سازمان انروی اتمی ،منـدر در بخـش
بعدی این حکم و این واقعیت که تعهدات هریک از خواندگان در مقابل لیسـکم از حسـاب تضـمینی مفتوحـه بـه
موجب بند  2بیانیه مورخ  33وانویه  03( 3323دیماه  )3103دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر قابـل
پرداخت است ،دیوان داوری در پرونده حاضر الزم نمیداند در مورد ادعاهایی کـه براسـاس اعتبـار اسـنادی علیـه
بانک مرکزی اقامه شده است ،اخذ تصمیم نماید.
 .2ادعای مربوط به معامله اصلی

مدارک تسلیمی در پرونده حاضر ،حاکی از آن است که لوازم حمل شده با آنچه که در صورتحساب پروفرما ذکر شده ،یعنـی چهـار
سیستم لیزر کربن مونواکسـید ،مـد ) )CL- 516 (25 Watts CW, recyclable gasو چهـار محفظـه راکسـیون مـد
 LCR-350مطابقت داشته است؛ لکن سازمان انروی اتمی اظهار میدارد آنچه که در صورتحساب ذکر شده با چیزی کـه قصـد
واقعی طرفین بوده فرق داشته است و مکاتبات و اسناد ،از جمله قیمتهای نسبی سایر سیستمهای لیـزر کـربن مونواکسـید و نیـز
گواهی چند نفر از کارشناسان خود را ارائه نموده تا ثابت کند که اشیا واقعی مورد معامله لیزرهای هاالید بود که در  38میکرون عمل
میکند .لیسکم در پاسخ به مکاتبهای اشاره میکند که قبل از صدور صورتحساب ،پروفرمای شمار  4222بین طـرفین مبادلـه و در
آن ذکر شده است که لیسکم نمیتواند کار لیزرها را در  38میکرون تضمین کند و در آن مکاتبات طرفین قبو کردهاند کـه در آن
تاریخ لیزر 38میکرونی وجود نداشته است.
هیچ یک از طرفین مدرکی در مورد مذاکرات شفاهی بین لیسکم و مقام مهـم سـازمان انـروی اتمـی کـه در
تابستان  3322یعنی بالفاصله قبل از صدور صورتحساب صورت گرفت ارائه نداده است؛ هرچند که شاهد سازمان
انروی اتمی گ واهی داد که مقام مزبور به وی گفته بود که حق آزمایشی که در صورتحساب قید شد ،منافع خوانده
را حفظ میکند ،زیرا قید مزبور به وی اجازه میدهد که در صورت رضایتبخش نبودن لوازم ،از قبو آنهـا امتنـاع
کند.
دیوان پس از بررسی دقیق کلیه مدارک ،نتیجه مـیگیـرد کـه قـرارداد بـرای لیزرهـای کـربن مونواکسـید و
محفظههای راکسیون که از مواد گرانقیمت و ضدزنگ ساخته شده تا با گازهای هالووی کار کنـد و طـوری طـرح
شده که برای تحقیقات به آسانی قابل پیاده شدن باشد ،منعقد گردیده است.
با اینکه مسلم است که هدف سازمان انروی اتمی ،غنیسازی اورانیوم بود ،بنابراین ،برای آن منظور کاراترین
لیزرهای قابل تصور ،یعنی لیزری را که در  38میکرون کار کند میخواست ،ظاهراً مقام مهمی که تا اواسر 3322
درباره قرارداد مذاکره میکرد ،اگر نه معاونین وی ،حاضر شده بود به لیزرهایی رضایت داد که لیسکم مـیتوانسـت
در آن موقع تولید کند ،یعنی لیزرهایی که برای تحقیقات و توسعه بیشتر در ایران قابل اسـتفاده باشـد و بـا ایـن
قصد که بتوان آنها را به لیزرهایی با بازده 38میکرونی تبدیل نمود .بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد که لوازم حمل
شده مطابق با شروط قرارداد بوده است.
سازمان انروی اتمی همچنین اظهار میدارد که از تعهدات قراردادی خود جهت پرداخت بابت سیستمهای لیزر
و محفظههای راکسیون مبرا شده است؛ زیرا لوازم مزبور بدون آنکه توسر متخصصین وی آزمایش شـوند حمـل
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شده است .در ین رابطه ،خوانده خاطرنشان میسازد آزمایشی که فروشنده انجام داده قابل قیاس با آنچه وی حـق
داشته انجام دهد نبوده و نامبرده فقر بازده نیروی لیزر وآن هم فقر یک دستگاه لیزر را آزمایش کرده است.
دیوان تردید دارد که حق آزمایش لوازمی که بهعنوان سیسـتمهـای لیـزر کـربن مونواکسـید و محفظـههـای
راکسیون توصیف شده است و به علت اینکه سیستمهای لیزر مذکور به صـورت سیسـتمهـای لیـزر هاالیـد38 ،
میکرونی کار نمیکند ،با حق امتناع از قبو لوازم مزبور معاد باشد .در هر صورت ،سازمان انروی اتمی در واقـع،
از اعما حق خود در بازرسی از لوازم صرفنظر و از اعزام متخصصین خود به امریکا ظرف مدتی که اعتبار اسنادی
معتبر بوده ،امتناع کرده است .خریدار نمیتواند به دلیل اینکه خود از اعما حق آزمایش کـه بـه موجـب قـرارداد
داشته امتناع کرده ،از پرداخت بهای اجناس خودداری کند.
امتناع وی از اعزام متخصصین به منزله انصراف از حق اعتراض به حمل لوازم در صورت عدم آزمایش توسر
متخصصین وی بوده است.
دیوان به دالیل مذکور فوق نظر می دهد که سازمان انروی اتمی ملزم بود که مبل قرارداد را بابت لوازمی که
در نوامر  3322حمل شده ،به خواهان لیسکم کورپوریشن بپردازد و عدم پرداخـت در حکـم نقـض قـرارداد بـود و
خواهان را مستحق دریافت خساراتی معاد قیمت قرارداد میکنـد .مسـلماً ایـن نظـر مسـتلزم رد ادعـای متقابـل
میباشد.
چهارم) بهره

دیوان به منظور جبران خسارتی که خواهان ،لیسکم کورپوریشن ،در نتیجه تـأخیر تأدیـه متحمـل شـده منصـفانه
میداند که حکم به پرداخت بهره به نرخ  30درصد بابت مبل بدهی را صادر نماید .بهـره بایـد از تـاریخ انقضـای
اعتبار اسنادی یعنی از  30نوامبر  04( 3322آبانماه  )3102محاسبه شود.
پنجم) هزینهها

هریک از طرفین مسئو پرداخت هزینههای داوری مربوط به خود میباشد.
حکم

دیوان داوری به شرح زیر حکم صارد مینماید:
خوانده ،سازمان انروی اتمی ایران ،متعهد است به خواهان ،لیسکم کورپوریشن مبل  8121222دالر به عـالوه
بهره به نرخ  30درصد در سا از تاریخ  30نوامبر  04( 3322آبانماه  )3102تا تاریخی که کارگزار امانی به بانک
امین دستور پرداخت از حساب تضمینی را صادر میکند ،بپردازد .این تعهد با پرداخـت از محـل حسـاب تضـمینی
مفتوحه به موجب بند  2بیانیه مورخ  33وانویه  03( 3323دیماه  )3103دولت جمهـوری دموکراتیـک و مردمـی
الجزایر ساقر خواهد شد.
به مجرد آنکه پرداخت فوقالذکر صورت گرفت ،خوانده ،بانک مرکزی ایران ،از هرگونه مسـئولیت ناشـی از
امتناع خود در پرداخت اعتبار اسنادی شماره  22/30020مورخ  30نوامبر  04( 3322آبانمـاه  )3108مبـرا خواهـد
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شد.
ادعای متقابل خوانده ،سازمان انروی اتمی ایران ،علیه خواهان ،لیسکم کورپوریشن ،نسبت به  8121222دالر
مبل قرارداد به لحاظ ماهیت آن مردود شناخته میشود.
ادعای خواهان ،گیفتد اینکورپورتید ،و مابقی ادعاهای متقابل به لحاظ فقدان صالحیت دیوان مردود میباشند.
هریک از طرفین مسئو پرداخت هزینههای داوری خود میباشد.
حکم حاضر بدینوسیله جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میگردد.
الهه ،به تاریخ  22ژوئن  3884برابر با  3تیرماه 3161
ویلم ریپهاخن ،رئیس شعبه دو
جورج اچ.آلدریچ

این دادنامه برخالف روش قبلی اکثریت بسیار بسیار ساده و مختصـر اسـت .اکثریـت از ارائـه واقعیـات پرونـده و
اظهارات خوانده ایرانی عمالً خودداری کرده است و هیچ پاسخ منطقی بدان نداده است .بهطور کلی دفاع سـازمان
انروی اتمی ایران این است که هرچند در پروفرمای مستند دعوا ،لیزر کربن منواکسـید نوشـته شـده اسـت ،ولـی
موضوع واقعی ،معامله لیزرهای 38میکرونی است و قیمتی هم که در پروفرما قید شده قیمـت لیـزر  38میکرونـی
است .سوابق معامله از نخستین نامه آقای ایرکینز ،خواهان ،به شاه سابق ایران در تـاریخ 33فوریـه  3328شـروع
میشود که در آن بهصراحت از سیستم غنیسازی اورانیوم صحبت شده است .مخصوصاً سازمان انروی اتمی ایران
به پروفرماهای قبلی و اعالم قیمت نهایی که قبالً از طرف خواهان به سازمان انروی اتمی داده شده است اسـتناد
میکند .در این معامله بهطورجدی فرض تقلب و مخصوصاً رشوه وجود دارد .در این زمینه مخصوصاً مقاله روزنامه
لوسآنجلس تایمز مورخ  00اوت  3323عنوان شده است .عدالت و مخصوصاً اخالق ایجاب میکرد که دادگـاه در
این زمینه بهطور جدی به بررسی بپردازد .اما متأسفانه اکثریت از انجام این بررسی خودداری نمود.
به نام خدا
شفیع شفیعی
نظر مخالف

پرونده شماره 1ـ شعبه دو
حکم شماره 313ـ1ـ2
خواهانها :تیپتس ،ابست ،مک کارتی ،استراتن

خواندگان :شرکت مهندسین مشاور تامزـ آفا ایـران ،دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران ،سـازمان
هواپیمایی کشوری سازمان برنامه و بودجه ،نیروی هوایی ایران ،وزارت دفاع ،بانک ملـی ،بانـک
ساختمان ،بانک تجارتی ایران و هلند
تاریخ3161/4/22 :

حكم
حاضران :از طرف خواهانها:

آقای جان ای .رودی ،وکیل آقای دانالد آر .پیرس ،آقای جان یی .بندیس ،آقای جـوزف ا  ،اسـکارین ،نماینـدگان
خواهان
از طرف خواندگان :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده رابر جمهوری اسالمی ایران ،آقای یحیی مدنی ،مشـاور
نماینده رابر
آقای اسماعیل بخشی ،سازمان برنامه و بودجه
آقای امامی ،وزارت دفاع
آقای محسن کاکاوند ،بانک تجارت
آقای مصطفی کالنتری ،آقای ویریر سیمونیان
آقای عباس خوشبین ،آقای مهدی پور اشرف ،سازمان هواپیمایی کشوری
آقای سرو انجیلیان ،آقای علیاکبر زرسازان ،بانک مسکن
سایر حاضران :خانم جیمیسون ام.سلبی ،قائممقام نماینده رابر ایاالت متحده امریکا
اول) ادعاها

خواهان ،تیپتس ،ابت ،مک کارتی ،استراتن (اختصاراً «تامز») یک شرکت مهندسی مشاور و معمار ایـاالت متحـده
میباشد .تامز و عزیز فرمانفرماییان و شرکا (اختصاراً «آفا») که یک شرکت مهندسی ایرانـی اسـت ،یـک شـرکت
ایرانی دیگر به نام تامز ـ آفا را با مالکیت مساوی و صرفاً به منظور اجـرای خـدمات مهندسـی و معمـاری پـرووه
فروردگاه بینالمللی تهران (اختصاراً «فرودگاه بینالمللی») تأسیس کردند .اجرای پرووه مذکور مبتنی بر قـراردادی
بود که در تاریخ 33مارس  02( 3320اسفندماه  )3101فیمابین تـامز و آفـا از یـک طـرف و سـازمان هوایپمـایی
کشوری (اختصاراً «هواپیمایی کشوری») از طرف دیگر منعقد گردید.
تامز چهار ادعا در دیوان داوری طرح نموده است ،اوالً تامز براساس قرارداد منعقد با هواپیمایی کشوری بابـت
سهم خود از مبالغی که حسب ادعا تامز ـ آفا به موجب قرارداد مزبور طلبکار است و صورتحساب آنها صادر شـده
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یا نشده و نیز بابت مبالغی که هواپیمایی کشوری بهعنوان تضمین حسن انجام کار از صورتحسابهای پرداختی به
تامز ـ آفا کسر کرده و نگاهداشته ،علیه هواپیمایی کشوری ادعاهایی دارد .ثانیاً تامز بابت ارزش پنجاه درصد منافع
خود در تامز ـ آفا که حسب ادعای وی ،توسر دولت ایران از وی سلب مالکیت شده ،علیه دولت ایران طرح ادعـا
نموده است .تامز اظهار میدارد در صورتی که دیوان ریی دهد که به دلیل قید انتخاب مرجع رسیدگی ،ادعای او
علیه هواپیمایی کشوری از صالحیت دیوان خار است ،در آن صورت ،بایـد حسـابهـای دریـافتنی تامزــ آفـا از
هواپیمایی کشوری به موجب قرارداد فرودگاه بینالمللی نیز جزء ارزش تامزـ آفا منظور شود .ثالثاً تامز وصو یـک
سپرده نقدی را که حسب ادعا ،بانک ملی منغیرحق ضبر کرده ،درخواست میکند و باالخره تامز تقاضای ابطـا
ضمانتنامههای بانکی و تعهدات مربوط به پرووه اموا شخصی که حسب ادعا مالکیت آنهـا ،از وی سـلب شـده
بود ،مطرح ولی بعداً ادعای مزبور را مسترد نمود.
خواندگان به چند علت صالحیت دیوان و هرگونه مسئولیت در مقابـل ادعاهـا را انکـار مـیکننـد .هواپیمـایی
کشوری متقابالً مدعی عدم کفایت و نق اجرای قرارداد توسر تامز میباشد .خواندگان منکـر سـلب مالکیـت از
تامز ـ آفا بوده و ادعا میکنند که ارزش آن در سا  3323منفی بوده است .تامزـ آفا ادعای متقـابلی بابـت سـهم
دیونی که حسب ادعا به اشخاص ثالث بدهکار است طرح نموده و بانک ساختمان و بانک تجارتی ایـران و هلنـد،
ادعای متقابلی بابت کارمزد بانکی ضمانتنامههای صادره به درخواست تامز ـ آفا مطرح کردهاند.
دوم) صالحیت
 .3کلیات

خواهان دیوان را متقاعـد نمـوده کـه تبعـه ایـاالت متحـده مـیباشـد و در کلیـه اوقـات ذیـربر شـرکتی مـدنی
( )partnershipبوده که در ایالت نیویورک به ثبت رسیده و کلیه شرکای آن اتباع ایاالت متحده بودهاند .دیـوان
همچنین متقاعد شده است که کلیه خواندگان نامبرده ،به استثنای تامزـ آفا مشمو تعریف «ایران» در بند 1مـاده
هفت بیانیه حل و فصل دعاوی واقع میشوند.
با توجه به نظرات دیگر دیوان در مورد موضوع صالحیت که در زیر مندر است ،دیوان ضروری نمیداند که
تعیین کند آیا تامزـ آفا مشمو تعریف «ایران» در بند 1ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی بـوده ویـا آیـا منـافع
مالکانه خواهان در تامز ـ آفا در موقع بروز ادعا برای اثبات کنتر تامز ـ آفا تکافو میکرده است یاخیر.
 .2صالحیت رسیدگی به ادعای مربوط به قرارداد فرودگاه بینالمللی

دیوان داوری به موجب بند 3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی صالحیت رسیدگی به ادعای ناشی از یک قـرارداد
را دارد ،مگر آنکه چنین ادعایی ناشی از «یک قرارداد الزامآور بین طرفین بوده و در آن مشخصاً شرط شده باشـد
که هر اختالفی در موضوع قرارداد باید منحصراً در صالحیت انحصاری دادگاههای صالح ایران باشد.»...
ماده  33قرارداد فرودگاه بینالمللی چنین مقرر میدارد:
کلیه اختالفاتی که ممکن است برا ثر اجرا یا تعبیر و تفسیر مندرجات این قرارداد بین طرفین قرارداد رخ دهـد
و نتوان آنها را از طریق مذاکره ویا مکاتبه حل و فصل نمـود در کمیسـیونی مرکـب از بـاالترین مقـام دسـتگاه
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اجرایی (یا معاون او) و «مهندس مشاور» طرف قرارداد مطرح و در صورتی که نتوانند بر مبنای قرارداد و مقـررات
مربوط اختالفات را حل کنند موضوع طبق قوانین ایران و از طریق مراجعه به دادگـاههـای صـالحه ایـران حـل و
فصل خواهد گردید. ...
به موجب قید مشابهی در قرارداد بی.اچ .آر.سی .در قرار اعدادی شماره 0ـ342ـ دیوان عمومی (مورخ  0نوامبر
 3320برابر با  34آبانماه  )3183در پرونده تی.سی.اس.بی .اینکورپوریتد و ایـران ،صـالحیت رسـیدگی از دیـوان
()1
سلب شده است.
دیوان تفاوت بارزی بین قید مورد بحث در پرونده حاضر و قید مندر در قرارداد بی.اچ.آر.سـی .نمـییابـد .بـا
اینکه خواهان استدال میکند که اختالفات «درباره» ( )overقرارداد محدودتر از اختالف «ناشی» از ( arising
 )out ofقرارداد است ،معهذا دیوان مجاب نشده است که اختالف مهمی بین آنها وجـود دارد .بنـابراین ،ادعـا و
ادعاهای متقابل مبتنی بر قرارداد فرودگاه بینالمللی به لحاظ فقدان صالحیت رد میشوند.
 .1صالحیت رسیدگی به ضمانتنامههای بانکی و تعهدات مربوط

بند 3ماده دو بیانیه حل و فصل دعـاوی قیـد مـی کنـد کـه دیـوان صـالحیت رسـیدگی بـه ادعاهـای «ناشـی از
قراردادها( . ...شامل اعتبارات اسنادی یا ضمانتهای بانکی) »...را دارد .بنابراین ،دیوان بهعنـوان یـک موضـوع
مقدماتی ،صالحیت رسیدگی به موضوع ادعای حاضر را دارد.
لکن ضمانتنامههای بانکی و تعهدات مربوطه مورد اختالف در پرونده حاضر ،طبق تعهـداتی کـه بـا قـرارداد
فرودگاه بینالمللی ایجاد شده ،منعقد گردیده و ادعای دستور ابطا آنها فرع بر ادعای مبنی بر قرارداد اسـت .بـه
این معنا که اساس خواسته مورد تقاضا ،نقض آن قرارداد است و نه قراردادهای بین تامزـ آفا و بانکها .به دالیـل
مندر در قسمت اخیرالذکر ،ادعاهای مبتنی بر قرارداد فرودگاه بین المللی از صـالحیت ایـن دیـوان خـار اسـت.
بنابراین ،ادعای تامز مبنی بر ابطا ضمانتنامههای بانکی و تعهدات مربوطه نیـز بـه لحـاظ فقـدان صـالحیت رد
میشود.
از آنجا که ادعای علیه بانکها از صالحیت دیوان خار است و از آنجا که تامزـ آفا و نه خواهان در مورد آن
ضمانتنامهها طرف قرارداد بانکها بوده ،ادعاهای متقابل مربوط به کارمزد ضمانتنامهها نیز باید بـه لحـاظ فقـدان
صالحیت مردود شناخته شوند.
 .4صالحیت رسیدگی به ادعای مربوط به منافع مالکانه در تامزـ آفا

تامز همچنین ادعایی مبتنی بر گرفتن ( )takingادعایی منافع مالکانهاش در تامز ـ آفا به ثبـت رسـانیده اسـت .موضـوع
 .1قید انتخاب مرجع رسیدگی در قرارداد بی.اچ.آر.سی .مقرر میدارد:
«کلیه دعاوی طرفین مربوط به این «پیمان فرعی» یا اختالفات ناشی از تعبیر و استنباط از مفاد آن که از طریق مـذاکرات یـا مکاتبـات
دوستانه و مستقیم حل نشود ،ابتدا به کمیتهای مرکب از سه نفر نماینده ،یک نفر از طرف «کارفرما» و «سـازمان مسـکن» و «پیمانکـار
فرعی» ارجاع خواهد شد .در صورتی که توافقی حاصل نشود یا یکی از طرفین ،ریی اکثریت کمیته را نپذیرد اختالف از طریـق ارجـاع آن
به محاکم صالحیتدار ایران و بر طبق قوانین ایران حل و فصل خواهد شد».
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چنین ادعایی (یعنی «سلب مالکیت یا سایر اقدامات مؤثر بر حقوق مالکیت…») آشکارا در صالحیت دیوان است.
بنابراین ،دیوان صالحیت رسیدگی به ادعای تامز ،بابت منافع مالکانهاش در تامز ـ آفا را دارد.
 .0صالحیت رسیدگی به ادعای مربوط به سپرده بانکی

و باالخره تامز ادعای وصو مبل  041823دالر که معاد ریالی سپرده خود در بانک ملی در اکتبـر  3323بـود را
دارد .بانک ملی اظهار داشته است کـه تـامز در حـا حاضـر سـپردهای بـه مبلـ  312181242ریـا دارد و لکـن
همان طور که خواهان نیز اذعان دارد ،تامز قبل از  33وانویه  03( 3323دیماه  )3103این وجوه را مطالبه نکـرده
است .نظر به اینکه سپرده مطالبه نشده ،طبق الزام بند 3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی در مورد صـالحیت ،در
تاریخ 33وانویه  03( 3323دیماه  )3103ادعایی پابرجا نبوده است (رجوع شود به :هـارزا انجینیرینـگ کـامپنی و
جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 33ـ32ـ 12،0دسامبر  3/3320دیماه  .)3183بنابراین ،دیـوان ادعـای تـامز
بابت سپرده بانکی را به لحاظ فقدان صالحیت رد میکند.
 . 6صالحیت رسیدگی به ادعاهای متقابل تامز ـ آفا

خوانده ،تامزـ آفا مدعی است که ارزش آن منفی بود و متقابالً بابت پرداخت سهم خواهان از دیونی که حسب ادعا
تامزـ آفا به اشخاص ثالث بدهکار است ،طرح ادعای متقابل میکند .دیوان با توجه نظرات خود درباره ماهیت ادعا
که ذیالً در میشود ،الزم نمیداند که در پرونده حاضر تعیین کند که آیا صـالحیت رسـیدگی بـه چنـین ادعـای
متقابلی را دارد یا خیر.
معهذا تا حدودی که منظور تامزـ آفا طرح ادعای متقابل بابت مالیاتها و حق بیمههـای اجتمـاعی اسـت کـه
حسب ادعا تامز بهطور جداگانه به مقامات ایرانی بدهکار است ،تامزـ آفا خود اهلیت طرح چنین ادعای متقـابلی را
نداشته و بنابراین ،ضرورتی ندارد تصمیم گرفته شود که در پرونده حاضر ،چنین ادعایی مشمو صـالحیت دیـوان
میشود یا خیر.
سوم) ماهیت
 .3ادعای محرومیت از اموال

شرکت مدنی تامزـ آفا با مشارکت پنجاه پنجاه در ماه اوت ( 3320تیر  )3104تشکیل گردیده ،هریک از دو شریک
سهمی مساوی از دارایی  312221222ریالی شرکت را در اختیار داشتند و تامزـ آفا زیر نظر یک کمیتـه همـاهنگی
چهار نفری اداره میشد که هر شریک دو عضو کمیته را انتخاب میکرد .ماده  8شرکتنامه مقرر میکـرد کـه هـر
تصمیمی توسر تامزـ آفا مستلزم رضایت حداقل یک عضو منصوب تامز و حداقل یک عضـو منصـوب آفـا باشـد.
اختیار امضای اسنادی که ایجاد تعهداتی برای تامزـ آفا مینمود نیز به دو شخ تفویض شده بود کـه هریـک را
یکی از دو شریک منصوب میکرد .مدارک موجود حاکی از آن است که تا سا  3322تامز ـ آفـا براسـاس اصـل
مقرر کنتر مشترک عمل میکرد.
در نتیجه انقالب ایران ،کار پرووه فرودگاه بینالمللـی در دسـامبر  3322و وانویـه( 3323دی ـ بهمـن )3102
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تقریباً بهطور کامل متوقف گردید.
قبل از آنکه مذاکرات قابل توجه دیگری بین تامزـ آفا و هواپیمایی کشوری در مـورد آینـده پـرووه فرودگـاه
بینالمللی صورت گیرد ،سازمان برنامه و بودجه دولت ایران در تاریخ  04ووییه ( 3323دوم مرداد  )3102یک مدیر
موقت جهت آفا منصوب نمود .خانواده فرمانفرماییان یکی از  03نفر یا خانوادهای بود که مؤسسات بازرگانی آنهـا
طبق بند  30قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران زیر نظر مدیران دولتی قرار گرفت .هرچند در این انتصاب فقر از
آفا نام برده شده ،ولی ظاهراً از نظر اینکه آیا مدیرعامل جدید تنها مدیرعامل آفا یا مدیرعامل تامز ـ آفا نیـز بـوده
تا اندازهای ابهام وجود دارد .در روزنامه رسمی کشور ،انتصاب مورخ 33اوت 02( 3323مردادمـاه  )3102بـهعنـوان
مدیرعامل تامز ـ آفا چاپ شده و به مدیرعامل جدید اختیار داده شد که شخصاً چکهای مربوط بـه حسـابهـای
تامز ـ آفا را امضا و تصمیمات مربوط به استخدام و غیره را بدون مشورت با تامز اتخاذ نماید.
در طو ماههای اوت تا پایان نوامبر  3323نمایندگان تامز در ایران توانستند حداقل قدری از این تخلفـات از
موافقتنامه مشارکت را اصالح کنند .برای نمونه نمایندگان توانستند روش دو امضـایی بـودن چـکهـا را اجـرا و
همکاری مدیرعامل منصوب دولت را در اقدام به وصو مبل  14میلیون ریا مطالبات خود از تامز ـ آفا کسـب و
اجازه تبدیل آن مبل را به دالر جهت صدور به ایاالت متحده جلب کنند .این اقدامات نهایتاً به نتیجه رسید .معهذا
بحران روابر بین ایاالت متحده و ایران که در نوامبر 3323به وجود آمد این روند را معکوس نمود .آخرین نماینده
تامز در ایران که حق امضا داشت ظاهراً در دسامبر  3323ایران را ترک کرد .تامز در چندین موقعیـت در وانویـه و
فوریه  3322نامهها و تلکسهایی در مورد ارائه کار پرووه فرودگاه بینالمللی ارسا داشت؛ ولـی پاسـخی دریافـت
نکرد .تامز ـ آفا کلیه مکاتبات با تامز را بعد از دسامبر  3323قطع کرده ،نه در مورد وضع پرووه فرودگاه بینالمللی
و امور مالی تامز آفا گزارش داد و نه به نامهها یا تلکسهای آن پاسخ گفت .از مدافعاتی که آفا در پرونده حاضر به
ثبت رسانیده آشکار است که تامز ـ آفا به فعالیت خـود ادامـه مـیدهـد ،هرچنـد بـدون شـک تعـداد کارمنـدان و
هزینه های آن تقلیل یافته و مدیران عاملی که جانشـین مـدیرعامل اصـلی منصـوب دولـت بـودهانـد ،آن را اداره
میکنند.
با توجه به این واقعیات ،دیوان نتیجه میگیرد که خواهان با محرومیت از منافع مالکانـه خـود در تـامز ــ آفـا
حداقل از او مارس  32( 3322اسفندماه  )3102مشمو «اقدامات مؤثر بر حقوق مالکیت» واقع و دولت ایران به
واسطه اعما و ترک فعل خود ،مسئو این محرومیت میباشد .خواهان به موجب حقوق بینالملل و اصو کلـی
()2
حقوقی ،استحقاق دریافت غرامت معاد ارزش کامل مالی که از آن محروم شده اسـت را دارد .دیـوان تـرجیح
میدهد اصطالح «محرومیت» ( )deprivationرا به جای «گرفته شدن» ( )takingبه کار برد؛ هرچند که ایـن
دو اصطالح تا حدود زیادی مترادف هستند ،زیرا که مفهوم ضمنی اصطالح اخیر این است که دولت چیز با ارزشی
را به دست آورده است ،حا آنکه ورود به چنین بحثی ضرورت ندارد.
 .2رجوع شود به دعوای کارخانه کورزو ( Chorzow Factory Caseماهیت آلمان علیه لهسـتان)  3302دیـوان دائمـی دادگسـتری بـینالمللـی ،سـری
«الف» شماره  ،32صفحه ( 42ریی 31سپتامبر) ،ادعاهای کشتیداران نرووی ( Norwegian Shipowners, Claimsنروو علیه ایـاالت متحـده) شـماره ،3
گزارشهای سازمان ملل درباره احکام داوری بینالمللی  .)3300( 122طرفین در پرونده حاضر درباره موضوع ذیربر بودن مفاد بند 0مـاده چهـار عهدنامـه
مودت مورخ  00اوت  3300بین ایران و امریکا درباره حمایت از سرمایهگذاری بحث نکردهاند.
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محروم کردن از اموا یا گرفتن آن میتواند طبق حقوق بینالملل از طریق مداخله دولت در استفاده از ما یا
بهرهمند شدن از مزایای آن صورت گیرد ،حتی وقتی که این عمل ،تـأثیری در مالکیـت قـانونی آن مـا نداشـته
()3
باشد.
در حالیکه به دست گرفتن کنتر اموا توسر دولت خودبهخود بالفاصله این نتیجـهگیـری را کـه دولـت آن
اموا را ضبر کرده و بنابراین ،طبق حقوق بینالملل مستلزم پرداخت غرامت است ،توجیه نمیکند ،معهذا هرگـاه
رویدادها نشان دهد که مالک از حقوق اساسی مالکیت محروم شده و ظاهراً محرومیت امری صرفاً گذرا نبوده ،این
چنین نتیجهگیری قابل توجیه است .قصد دولت اهمیت کمتری از آثار اقدامات دولت بر صاحب ما داشته و شکل
کنتر یا دخل و تصرف ،از واقعیت اثر آن کنتر و مداخله حائز اهمیت کمتری میباشد.
در پرونده حاضر ،خواهان و مدیرعامل منصوب دولت در تامز ـ آفا در اواسر سا  3323توانستند بـا یکـدیگر
همکاری کافی داشته باشند؛ بهطوری که انتصاب فینفسه در مورد حاضر نمیتوانـد اقـدامی محسـوب شـود کـه
خواهان را از اموا خود محروم نموده باشد .لکن تحو اوضـاع در اواخـر سـا  3323و اوایـل  3322و بـهویـژه
بالجواب گذاردن مطلق نامهها و تلکسها و فقد هرگونه مراسلهای از جانب تامز ـ آفا با خواهان ،به طور مؤثر بـه
همکاری مذکور خاتمه داد و خواهان را از منافع مالکانه خود در تامز ـ آفا محروم نمود .اگـر تردیـدی دربـاره ایـن
مسأله در اوایل 3322وجود داشت نیز با عدم بهبود اوضاع و گذشت زمان رفع شده است.
 .2ارزش تامز ـ آفا

خواهان پرونده حاضر فقر ارزش منافع خود در تامز ـ آفا را بعد از تصفیه آن ،یعنی ارزش تامز ـ آفا بعد از وصـو
کلیه داراییها و ایفای کلیه تعهدات ،مطالبه میکند .بنابراین ،وظیفه دیوان این است که از دارایـیهـا و تعهـدا ت
تامز ـ آفا در او مارس  32( 3322اسفندماه  )3102دقیقترین بر آورد ممکن را بـه دسـت دهـد .ایـن کـار تنهـا
متضمن ارزشگذاری حسابهای بانکی و داراییهای ثابت نبوده ،بلکه مستلزم ارزشگذاری حسـابهـای دریـافتنی
تامز ـ آفا از جمله حسابهای مشمو قرارداد فرودگاه بینالمللی و نیز دیون تامز ـ آفـا از جملـه دیـون مالیـاتی و
بیمههای اجتماعی و تعهدات بالقوه ،مانند تعهداتی که در ادعای متقابل به موجب قرارداد فرودگـاه بـینالمللـی در
()4
پرونده حاضر ،اقامه شده و دیونی که احتماالً از ضمانتنامههای بانکی ناشی شود نیز میباشد.
از نحوه عمل طرفین قرارداد ،روشن است که حسابهای دریافتنی متعلق به تامز ـ آفا بـوده و بـه فـرد فـرد
شرکا تعلق ندارد .تامز ـ آ فا صورتحسابها را به هواپیمایی کشوری تسلیم مینمود و هواپیمـایی کشـوری وجـوه
صورتحسابها را به تامز ـ آفا میپرداخت .تقسیم عواید بین شرکا هرچند یکبار ،براساس تصمیمات تـامز ــ آفـا
 .3رجوع شود به:
See 8 Whiteman, Digest of International Law 1006-20; Christie, What Constitutes a Taking Under International
Law? 38Brit. Y.B. Intl.law 307 (1962); and the Lena Goldfield's Case reprinted in Nussbaum,The Arbitration
between the Lena Goldfield's ltd. and the Soviet Government, 36 Cornell l.O. 31(1950).

 .4در حالی که باید بدهیهای مالیاتی و حق بیمههای اجتماعی تامز ـ آفا برای ارزشگذاری آن برآورد شود ،بدهی جداگانـهای کـه تـامز
حسب ادعا بابت مالیات و بیمههای اجتماعی دارد ،البته به ارزش تامز ـ آفا ارتباطی ندارد.
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صورت میگرفت .دیوان متذکر میشود که خواندگان در مدافعات خود استدال کردهاند که تنها تامز ـ آفا میتواند
به موجب قرارداد فرودگاه بینالمللی طرح دعوا نماید و نه تامز .بند  1ماده  02قرارداد فرودگاه بینالمللی ،تأسـیس
()5
یک واحد مستقل و پرداخت حقالزحمه قرارداد به آن واحد را مجاز میداشت.
هرچند آن ماده روشن میکرد که تامز و آفا به موجب آن ماده نمیتوانستند تعهدات خود را به موجب قـرارداد
از خود سلب کنند؛ ولی آنچه که رویه بعدی تأیید میکند این است که واحد جدید و نه دو شریک ،حق داشـته بـه
موجب قرارداد از هواپیمایی کشوری وجهی دریافت کند.
دیوان داوری تصدیق میکند که دقت در تعیـین ارزش حسـابهـای دریـافتنی بـه موجـب قـرارداد فرودگـاه
بینالمللی و تعهدات مربوط ،در غیاب فیصله قطعی و قاطع اختالفات فیمابین هواپیمایی کشوری و تامز ـ آفا کـه
امری است خار از صالحیت دیوان ،کار دشواری است .در مورد تعیین دیون تامز ــ آفـا بـه اشـخاص ثالـث نیـز
دشواریهای مشابهی وجود دارد .این نکته باید بهروشنی درک شود که این حکم در مورد حقوق و تعهدات طرفین
قرارداد فرودگاه بینالمللی یا تعهدات دیگری که تامز ـ آفا به مقامـات مالیـاتی و بیمـههـای اجتمـاعی ایـران یـا
()6
اشخاص ثالث دارد قضاوت نمیکند.
بدین ترتیب ،دیوان در تعیین دقیقترین برآورد از ارزش خال تـامز ــ آفـا راجـع بـه مسـائلی کـه خـار از
صالحیتش میباشد تصمیم نمیگیرد .نادیده گرفتن کامل داراییهایی مانند حسابهای دریافتنی به موجب قرارداد
فرودگاه بینالمللی و دیونی مانند مالیات و حق بیمههای اجتماعی ،با اینکه قضاوت درباره اختالفات مربوط به آن
داراییها و دیون از حیطه صالحیت دیوان خار است ،منصفانه و منطقاً قابل دفاع نیست.
دیوان در این رابطه متذکر میگردد که اگر هواپیمایی کشوری صورتحسابهای تسلیمی تامز ـ آفا را پرداخت
کرده بود و این وجوه ،قسمتی از حسابهای توزیع نشده تامزـآفا میبود ،در آن صورت ،مسلماً جزئی از ارزش تامز ـ
آفا بعد از تصفیه آن ،محسوب میشد .به همین نحو ،اگر تامز ـ آفا کلیه مالیاتها و تعهدات بیمـههـای اجتمـاعی
خود را پرداخت کرده بود آن پرداختها ارزش بعد از تصفیه تامز ـ آفا را کاهش میداد .اگر پرداختهای مربوط به
کار در پرووه فرودگاه بینالمللی منغیرحق توسر یک سازمان دولت جمهوری اسالمی ایران ضبر شـده باشـد و
دیوان نیز آن وجوه را به دلیل عدم پرداخت ،در ارزش بعد از تصفیه تامز ـ آفا منظور نکند ،در آن صورت ،مؤسسـه
خوانده ،از عمل خالف خود منتفع میشود و بالعکس اگر تامز ـ آفا منغیرحق مالیات و تعهدات بیمههای اجتماعی
را نپرداخته و دیوان این تعهدات را کسر نکند ،در آن صورت ،نامبرده از عمل خالف خود سود میبرد .این اصل در
 .5بند  1ماده  02مقرر میدارد:
«مهندس مشاور» میتواند جهت انجام خدمات موضوع این قرارداد ،مؤ سسه مستقلی طبق قوانین ایران تشکیل و به ثبت برساند .انجـام
خدمات موضوع آن قرارداد توسر مؤسسه مذکور انتقا قرارداد تلقی نخواهد شد و مسئولیت «مهندس مشاور» و تعهدات وی بـه ترتیـب
مندر در این قرارداد و ضمائم کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند« .مهندس مشاور» میتواند کتباً از کارفرما درخواست کند که مبـال
حقالزحمه را در وجه این مؤسسه پرداخت کند.
 .6از آنجا که ادعاهای متقابل بابت مالیات و حق بیمههای اجتماعی و مطالباتی که بابت کار انجام شده در پرووه فرودگاه
بینالمللی،مستقیماً قابل طرح در این دیوان نمیباشد ،رسیدگی عرضی دیوان به آن مسائل ،اعتبار امر مختومه پیدا نمیکند (رجوع شود
see K.C Arlston, The Process of International Arbitration 88 (1946) .
به:
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بسیاری از نظامهای حقوقی داخلی و حقوقی بینالملل کامالً پذیرفته شده است که هیچکس نباید مجاز باشد کـه
()7
از عمل خالف خود تحصیل سود کند ).(Nullus Commodum Capere De Sua Injuria Propria
از طرف دیگر ،برای دیوان به همان اندازه غیرمنصفانه و منطق ًا غیرقابـل دفـاع اسـت کـه فـرض کنـد کلیـه
پرداختهای مربوط به پرووه فرودگاه بینالمللی که حسب اظهار خواهان ،منغیرحق نگاه داشته شـده ،واقعـاً نیـز
منغیرحق نگاه داشته شده باشد ویا فرض کند که کلیه مالیاتها و تعهدات بیمههای اجتماعی که حسـب ادعـای
خوانده برعهده تامز ـ آفا میباشد ،واقعاً برعهده وی بوده و پرداخت نشده باشد .همانطور که در باال عنوان گردید،
قضاوت درباره اختالفات مربوط به داراییها و دیون نامبرده خار از صالحیت دیـوان اسـت و ایـن اختالفـات در
زمانی که خواهان از منافع مالکانه خود در تامز ـ آفا محروم گردیـد هنـوز وجـود نداشـت .از اظهـارات و مـدارک
تسلیمی طرفین به دیوان به نظر میرسد که از یک طرف ،پارهای از اوضاع و احوا مربوط به واقعیات ،حتی امروز
هم مورد اختالف نبوده و از طرف دیگر ،فقر بخشی از اختالفاتی که واقعاً وجود دارد بـا مـدارک تسـلیمی تأییـد
میشود و نیز اینکه بر سر واقعیات مرتبر با این اختالفات از نظر حقوقی استنباطات معارضی مالحظه میشود.
دیوان در چنین شرایطی تنها می تواند یک ارزشگذاری بسیار تقریبی از داراییها و تعهدات مربوط بـه دسـت
دهد و در این ارزشگذاری باید نامعلوم بودن نتیجه هر قضاوت قطعی درباره اختالفات توسر یک دادگاه صالح نیز
مدنظر قرار گیرد.
و باالخره اینکه دیوان متذکر میشود که مدارک موجود حاکی از آنند که دین تامز ــ آفـا بـه آفـا تقریبـاً 42
میلیون ریا بیشتر از دینی است که بابت بازپرداخت هزینهها به تامز داشته است و این مبل باید قبـل از تعیـین
ارزش بعد از تصفیه ،کسر شود.
دیوان داوری براساس مالحظات پیشگفته ،ارزش بعد از تصفیه تامز ـ آفا در او مـارس  32( 3322اسـفندماه
 )3102را  22212221222ریا تعیین نموده و بنابراین ،خواهان حق دارد بابت پنجاه درصد منافع خود در تامز ـ آفا
مبل  42212221222ریا دریافت نماید.
به دالیل فوق ،خوانده ،دولت جمهوری اسالمی ایران ملزم است که به خواهان غرامتی به مبلـ 010431420
دالر امریکا که معاد  42212221222ریا در او مارس  32( 3322اسفندماه  )3102بوده پرداخت نماید.
 .4بهره

برای جبران خسارت متحمله توسر خواهان بابت تأخیر در تأدیه ،دیوان منصفانه میدانـد کـه حکـم بـه پرداخـت
بهرهای به نرخ  30درصد از او مارس  32( 3322اسفندماه  )3102صادر کند.
 .0هزینهها

هریک از طرفین هزینههای داوری خود را تقبل خواهد کرد.
 .7رجوع شود بهطور کلی به:

B. Ceng,General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals 149 (1953).
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حکم

دیوان داوری به شرح زیر حکم صادر مینماید:
ـ خوانده ،دولت جمهوری اسالمی ایران ،ملزم است به خواهـان تیپـتس ،ابـت ،مـک کـارتی ،اسـتراتن مبلـ
 010431420دالر امریکا به عالوه بهرهای به نرخ  30درصد در سا از او مارس 3322ـ ( 32اسفندماه  )3102تـا
تاریخ صدور دستور پرداخت توسر کارگزار امانی به بانک امین ،از حساب تضمینی پرداخت نماید .تعهد مـذکور بـا
پرداخت از محل حساب تضمینی مفتوحه بـه موجـب بیانیـه مـورخ  33وانویـه  03( 3323دیمـاه  )3103دولـت
جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهد شد.
ـ ادعاهای متقابل تامز ـ آفا در ماهیت رد می شود ،مگر تا حدودی که ادعاهای متقابـل شـامل مالیـاتهـایی
باشد که حسب ادعا خواهان به مقامات مالیاتی ایران بدهکار است و این ادعای متقابل نیز به علـت عـدم اهلیـت
تامز ـ آفا در طرح این دعوا مردود شناخته میشود .مابقی ادعاها و ادعاهای متقابل به علت فقدان صالحیت دیوان
رد میشوند.
هریک از طرفین ملزم به پرداخت هزینههای داوری خود میباشد.
بدینوسیله حکم حاضر ،جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میگردد.
الهه ،به تاریخ  22ژوئن  3884برابر با  3تیرماه 3161
ویلم ریپهاخن ،رئیس شعبه دو
جورج .اچ.آلدریچ

آقای شفیعی در استماع و شور این پرونده شرکت کرده ،اما با آنکه برای امضای حکـم از ایشـان دعـوت شـد ،از
امضا امتناع کردند.
ویلم ریپهاخن

جورج اچ .آلدریچ

دالیل عدم امضای شفیع شفیعی

در تاریخ 33مارس 3320یک قرارداد خدمات مشاورهای بـرای ایجـاد فرودگـاه بـینالمللـی تهـران بـین سـازمان
هواپیمایی کشوری ایران (خوانده پرونده حاضر) از یک طرف و تامز (خواهان امریکایی پرونـده حاضـر) و مؤسسـه
فرمانفرماییان (یک مؤسسه ایرانی) از طرف دیگر منعقد میشود .قرارداد همانگونهکه مقتضای طبیعت قراردادهای
خدمات مشاورهای مهندسی است ،قابل انتقا نیست و خدمات فنی موضوع قرارداد مستقیماً وسیله تامز و مؤسسه
فرمانفرماییان ،بخشی در ایران و بخشی در امریکا انجام میشود .چند ماه پس از امضای قرارداد ،تـامز و مؤسسـه
فرمانفرماییان یک شرکت غیرانتفاعی و غیربازرگانی یا در واقع ،دفتر مشترکی در تهران به نام مؤسسه تامز ــ آفـا
تشکیل میدهند .نقش این مؤسسه (تامز ـ آفا) فقر یک نقش ساده ارتباطی و حداکثر هماهنگی و انجام کارهای
مشترک بوده است.
پس از تشکیل این دادگاه ،خواهان در دادخواستی که در تاریخ  02اکتبر  3323ثبـت شـده اسـت ،چنـد دعـوا
برعلیه دولت جمهوری اسالمی ایران و چند بانک و سازمان مختلف دولتی ایران ثبت نموده اسـت .شـرح تمـامی
دعاوی خواهان ضرورتی ندارد .آنچه که بیان آن مرتبر است و اهمیت دارد دو دعوای آینده است:
الف) نخستین دعوای خواهان ،یک دعوای قراردادی است؛ یعنی دعوایی است که از قرارداد فوقالذکر ناشـی
می شود .در این زمینه خواهان مدعی است که پارهای از صورتحسابهای ارسالی وی بابت خدماتی که انجام داده
است پرداخت نشدهاند و نیز خدماتی انجام داده که تاکنون صورتحساب آنها فرستاده نشده است .بر این اسـاس،
خواهان جمعاً مبل  212201023دالر مطالبه نموده است.
ب) دعوای دیگر تامز از مصادره ادعایی شرکت تامز ـ آفا ناشی میشود .تامز ـ آفا فعالیـت بازرگـانی نداشـته،
ولی در هر صورت برای اداره امور روزمره خویش ضرورتاً موجودیهایی در بانکهـا داشـته اسـت .خواهـان ادعـا
نموده که این شرکت وسیله جمهوری اسالمی ایران مصادره شده است .خواهان همچنین شخصـاً موجـودیهـای
شرکت تامز ـ آفا را ارزیابی و سهم خود را مبل  018،034دالر تعیین نموده است.
به موجب مقررات صریح ماده  33قرارداد فوق ،تفسیر این قرارداد و تمامی اختالفات ناشی از آن در صـالحیت
انحصاری دادگاههای ایران قرار داد .قانون حاکم بر قرارداد ،قانون ایران و زبان حاکم نیز زبان فارسی است (مـواد
 04و  00قرارداد) .در برابر صراحت این مواد و همچنین به موجب قید شرط صالحیت دادگاههـای ایـران ،منـدر در
ذیل بند او ماده  0بیانیه حل و فصل دعاوی ،اکثریت اجباراً عدم صالحیت این دادگاه داوری را بـرای رسـیدگی بـه قـرارداد
مورد بحث و دعاوی ناشی از آن پذیرفته است؛ اما در واقع ،این مقررات را با یک دست پذیرفته ،اما بـا دسـت دیگـر در مقـام
نقض آنها بر آمده است .بعداً اکثریت فرض نموده که تامز ـ آفا مصادره شده و سپس دعوا و مطالبات ادعایی خواهـان را کـه
از قرارداد فوق ناشی میشود بهطور کامالً مجرد و جدا از دفاع و دعوای متقابل سازمان هواپیمایی کشوری ،جزء دارایـیهـای
شرکت تامزـ آفا تلقی نموده و از مجموع مطالبات ادعـایی خواهـان کـه  2 ،023،223دالر اسـت مبلـ  010341420دالر بـه
عالوه بهره به نفع خواهان حکم داده و از رسیدگی به دفاع و دعـوای متقابـل سـازمان هواپیمـایی کشـوری بـه علـت عـدم
صالحیت خودداری نموده است.
ریی اکثریت حاوی واقعیات پرونده و مواضع طرفین ،به طوری که حقایق امر را بـه نحـو صـحیحی مـنعکس
کند ،نیست وهیچ اشاره ای به اعتراضات خواندگان نسبت به صالحیت دادگاه و دفاع ماهوی آنان در برابر دعـاوی
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مختلف خواهان و استدال آنان درباره دعوای متقابل نمینماید .مواضع و دالیل اکثریت نیز کامالً گنـگ و مـبهم
است.
بهطور کلی ،دادنامه متضمن هیچ پاسخ و استداللی دربـاره مسـائل متعـدد حقـوقی دعـوای حاضـر نیسـت و
خواننده نمیتواند از واقعیت موضوع و دالیل تصمیم اکثریت آگاه شود .اکثریت نخستین بند دادنامه را بـا تشـکیل
شرکت تامز ـ آفا شروع میکند؛ در حالی که این مطلب جزء نخستین مطالب و واقعیات این پرونده نیست .واقعیات
دیگری مقدم بر تشکیل این شرکت وجود دارند که شرح و بسر آنها ضرورت داشته است و مضافاً اینکه اصـوالً
شرکت تامز ـ آفا به نحوی که اکثریت وصف نموده و مصادره آن را فـرض کـرده اسـت ،بـا واقعیـت خـارجی آن
تفاوت کامل دارد .آنچه که اکثریت از شرکت تامز ـ آفا ساخته است یک داستان فرضی و کامالً موهوم است.
حتی اگر به فرض محا قبو کنیم که شرکت تامز ـ آفا مصادره شده باشد ،ابتدئاً میبایـد تعیـین نمـود کـه
عناصر تشکیلدهنده دارایی این شرکت چه بوده است .مخصوصاً این پرسش پیش میآید که آیا مطالبات ادعـایی
قرارداد مشاورهای خواهان باید جزء دارایی شرکت تامز ـ آفا قرار گیرد؟ این امر مسائل حقوقی متعـددی را مطـرح
میکند .ماهیت حقوقی تامز – آفا و نقش وی با توجه به مقررات مربوطه قرارداد میبایست مورد تجزیه و تحلیـل
قرار گیرد .منجمله بخشی از مطالبات ادعایی تامز ،همانطور که قبالً ذکر شد ،مربوط به خدماتی است که حسـب
ادعا انجام شده ،ولی تاکنون صورتحساب آنها برای پرداخت به سازمان هواپیمایی کشوری ارائه نشده اسـت .آیـا
اساساً صرفنظر از تمامی مراتب ،چنین دعوایی یک دعوای موجود به معنای بند او ماده  0بیانیه حل و فصل بوده
و قابل رسیدگی در این دادگاه میباشد؟ اما اکثریت از کنار تمام این حقایق قضایی بـا سـکوت و ابهـام گذشـته و
حتی از خواسته خود خواهان هم بسیار فراتر رفته است.
مسأله دیگری نیز پیش میآید که بیان آن کما اهمیت را دارد .سـازمان هواپیمـایی کشـوری ایـران دعـوا و
مطالبات قراردادی تامز را مورد انکار قرارداده و اعالم نموده که دستمزدهای تـامز را معـاد درصـد انجـام کارهـا
پرداخت نموده و بدهی دیگری به تامز ندارد و به عالوه دعوای متقابلی هم طرح نموده است؛ امـا چـون اکثریـت
حسب اقرار خود صالحیت رسیدگی به قرارداد را نداشته ،این مدافعات و دفاع متقابل را نادیده انگاشته و فقر دعوا
و مطالبات ادعایی خواهان را بهطور مجرد مورد نظر قرار داده و جزء داراییهای مسلم شرکت تامز ـ آفا محسـوب
نموده است.
در میان همه این ابهامات و اشکاالت ،خواننده به صفحه  30ریی میرسـد کـه بـرخالف صـفحات تاریـک و
مبهم قبلی کامالً روشن و مشخ بوده و بیانگر نیت قاطع و تصمیم اکثریت به انتقا مبل  010341420دالر بـه
اضافه بهره به نرخ صدی دوازده و از تاریخ او مارس  3322از حساب امانی دولت جمهـوری اسـالمی ایـران در
آمستردام به حساب فدرا رزرو نیویورک جهت حواله به خواهان امریکایی است.
در این زمینه دیگر هیچ ابهامی وجود ندارد .بیان این موضوع هم ضروری است که ارزیابی مطالبات قراردادی
خواهان کامالً خودسرانه انجام پذیرفته است .من به شرح بـیشتـری از واقعیـات و دعـوای قـراردادی و دعـوای
مصادره خواهان پرداخته و واقعیات و نکات حقوقی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهم داد .این بررسی با اشاره
مختصری به قرارداد خدمات مشاورهای که مستند نخستین دعوای خواهان است و عدم صـالحیت دادگـاه داوری
برای رسیدگی به قرارداد مورد بحث و دعاوی ناشی از آن آغاز خواهد شد )I( .و مطالعه دعـوای مصـادره شـرکت
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تامز ـ آفا در پی خواهد آمد .در این قسمت توصیف کوتاهی از شرکت تامز ـ آفا ،تشـکیل و هـدف آن و مصـادره
ادعایی آن ضرورت دارد؛ بهویژه ماهیت حقوقی این شرکت و نقش آن باید تعیین شود (.)II
شناخت مختصری از مکانیسم دستمزد مهندسان مشاور و دفاع سازمان هواپیمایی کشوری در این زمینـه الزم
می باشد و این موضوع بند سوم را تشکیل خواهد داد .این بررسی نشان خواهد داد که برداشتی که در این پرونـده
وسیله اکثریت از حساب امانی دولت جمهوری اسالمی ایران به نفع خواهان امریکایی انجـام مـیگیـرد برداشـتی
غیرقانونی و غیرمشروع است.
اول)

شرح تمامی دعاوی خواهان لزومی ندارد فقر به بیان دو دعوای آنکه بدینجا مربوط است میپردازیم.
 .3اولین و در واقع ،مهمترین دعوای خواهان ،دعوایی است که از قرارداد خدمات مشاورهای  33مارس 3320
ناشی می شود .موضوع این قرارداد تهیه نقشهها و طرحهای فنی و ارائه خدمات مشاورهای و عملیات اجرایی برای
احداث فرودگاه جدید تهران بوده است .به موجب بند دوم از ماده او قرارداد ،مهندسان مشاور عبارتنـد از تـامز و
عبدالعزیز فرمانفرماییان و شرکا که متضامناً مسئو اجرای کلیه تعهدات موضوع این قرارداد میباشند.
به موجب بند او ماده  02قرارداد:
«ماده بیستم .حق واگذاری:
« .0مهندس مشاور» خدمات موضوع این قرارداد را توسر کارکنان انجام مـیدهـد ،ولـی حـق نـدارد بـدون
تصویب «کارفرما» تمام یا قسمتی از خدمات موضوع این قرارداد را به شخ یـا اشـخاص ویـا شخصـیتهـای
حقوقی دیگر ویا کارکنان خود واگذار کند».
مقررات فوق در واقع ،جز تأکید یک امر ساده و منطقی بیش نیستند .در قرارداد خدمات مشاورهای ،شخصـیت
و توانایی علمی مهندسان مشاور کامالً اهمیت داشته و از عناصر اساسی قرارداد محسوب میشـود .بنـابراین ،ایـن
قراردادها قابل انتقا نیستند .ماده  33قرارداد ،طریق حل و فصل دعاوی را پیشبینی مینماید:
«ماده نوزدهم .حل اختالف :کلیه اختالفاتی که ممکن است بر اثر اجرا یا تعبیر و تفسیر مندرجات این قرارداد،
بین طرفین قرارداد رخ دهد و نتوان آنها را از طریق مذاکره ویا مکاتبه حل و فصل نمود در کمیسیونی مرکـب از
باالترین مقام دستگاه اجرایی (یا معاون او) و «مهندس مشاور» طرف قرارداد مطرح و در صورتی کـه نتواننـد بـر
مبنای قرارداد و مقررات مربوط اختالفات را حل کنند موضوع طبق قوانین ایران و از طریق مراجعه به دادگاههـای
صالحه ایران حل و فصل خواهد گردید .رسیدگی به اختالفات در هیچ مورد سبب تعطیـل در خـدمات مربـوط بـه
«پرووه» نخواهد بود و بدین لحاظ «مهندس مشاور» ملزم است که تا حل اختالفـات کلیـه عملیـات مربـوط بـه
«پرووه» را مطابق آنچه که «کارفرما» اعالم نموده یا می نماید ویا آنچه را که اقتضا کار ایجـاب مـینمایـد اجـرا
نماید و در غیر این صورت« ،کارفرما» طبق قرارداد و ضمائم آن به تشخی خود نسبت بـه «مهنـدس مشـاور»
عمل خواهد نمود .بدیهی است «کارفرما» نیز در طو مدت حـل اخـتالف تعهـدات خـود را براسـاس قـرارداد و
پیوستهای آن به تشخی خود نسبت به «مهندس مشاور» انجام خواهد داد».
بهعالوه ،به موجب ماده  00قرارداد:
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«ماده بیست و پنجم .قانون حاکم بر قرارداد :این قرارداد از هر جهت تابع قوانین دولت شاهنشـاهی ایـران
بوده و در  30نسخه تنظیم و به امضا رسیده و کلیه نسخ آن اعتبار واحد دارند».
زبان رسمی قرارداد نیز در ماده  04قرارداد به این شرح پیشبینی شده است:
«ماده بیست و چهارم .زبانهای قرارداد :متن این قرارداد به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم گردیـده،
در صورت اختالف به استثنای ضمیمههای «الف» و «د» که در مورد آنها متن انگلیسی نافذ اسـت ،در
بقیه قسمتها فقر متن فارسی به لحاظ حقوقی و قضایی معتبر خواهد بود».
ماده چهارم قرارداد نیز مدت انجام مراحل مختلف قرارداد را پیشبینی مینماید .اتمام تمامی عملیـات سـاختمانی
فرودگاه برای سا  3323پیشبینی شده بود .در این زمینه بند دوم ماده چهارم قرارداد چنین مقرر میدارد:
«این تفاهم وجود دارد که کلیه عملیات ساختمانی مربوط به این پرووه تا آخر سا  3322میالدی خاتمـه
یابد و تحویل قطعی عملیات پرووه تا پایان سا  3323انجام خواهد شد».
پس از امضای قرارداد ،اجرای آن شروع و ادامه مییابد؛ اما با عزیمت مهندسـان مشـاور از ایـران «کمـی بعـد از
پیروزی انقالب» تمامی کارهای اجرایی پرووه فرودگاه متوقف میشود.
 .1این قرارداد متوقف شده مبنای یک دعوای اصلی و یک دعوای متقابل است که به ترتیب از طرف خواهان
امریکایی و خوانده ایرانی طرح شده است .خواسته دعوای اصلی مطالبه حقالزحمههـایی اسـت کـه حسـب ادعـا،
ایران به مهندس مشاور امریکایی بدهکار است .مجموع مطالبات ادعایی خواهان بدین شرح است:
خدمات تامز برای سازمان هواپیمایی کشوری (صورتحساب شده ولی پرداخت نشده)
 212021322دالر امریکایی
خدمات تامز برای سازمان هواپیمایی کشوری که تاکنون صورتحساب نشده است 312081823
()1
212201023
مجموع
موضوع و خواسته دعوای متقابل ایران جبران خساراتی است که حسب ادعا از نقض کارهـا و نقـض قـرارداد
وسیله خواهان امریکایی ناشی شده است .بهعالوه ،خواندگان ایرانی صالحیت دادگاه را هم مـورد اعتـراض قـرار
دادهاند.
 .1البته مطالبات ادعایی خواهان به ریا ایرانی قابل پرداخت بوده و داراییهای تامز ـ آفا هم در ایران همه به ریا ایرانی بوده اسـت و
خواهان این وجوه ریالی را به نرخ  22/8ریا تسعیر و محاسبه نموده است .اما اگر نرخ تسعیر را در زمان صدور حکم کـه حـداقل 28/10
ریا است مأخذ محاسبه قرار دهیم ،بنابراین ،خواسته خواهان از بابت قرارداد و مصادره به شرح زیر خواهد بود:
خدمات تامز برای سازمان هواپیمایی کشوری صورتحساب شـده ولـی پرداخـت
نشده
خدمات تامز برای سازمان هواپیمایی کشوری صورتحساب نشده
مجموع
سهم تامز در شرکت تامز ـآفا

 012211404دالر امریکا
 314311301دالر امریکا
 210821022دالر امریکا
4021210دالر امریکا
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 .4صالحیت این دادگاه در بند او ماده  0بیانیه حل و فصل دعاوی به این شرح تعیین شده است:
 .3بدین وسیله یک هیأت داوری (هیأت رسیدگی به دعاوی ایران و ایاالت متحده) به منظـور اتخـاذ تصـمیم
درباره ادعاهای اتباع ایاالت متحده علیه ایران و ادعاهای اتباع ایران علیه ایاالت متحده و هرگونه ادعای متقابـل
ناشی از قرارداد فیمابین ،معامله یا پیشامدی که مبنای ادعای آن تبعه باشد تشـکیل مـیگـردد .در صـورتی کـه
اینگونه ادعاها و ادعاهای متقابل در تاریخ این بیانیه پابرجا بوده ،اعم از اینکه در دادگاهی مطرح شـده باشـد یـا
مطرح نشده و ناشی از دیون ،قراردادها (شامل اعتبارات اسنادی یا ضمانتهای بانکی) ،ضبر اموا ویا هـر اقـدام
دیگری که مؤثر در حقوق مالکیت باشد (موارد مندر در بند  33بیانیه مـورخ 03دیمـاه  33 ،3103وانویـه 3323
دولت الجزایر و ادعاهای ناشی از اقدامات ایاالت متحده) .در قبا موارد مذکور در آن بند همچنین ادعاهای ناشی
از قراردادهای تعهدآور فی مابین که در آن قراردادها مشخصاً رسیدگی به دعاوی مربوطه در صـالحیت انحصـاری
دادگاههای صالحه ایران ،در پاسخ به موضع مجلس شورای اسالمی ایران باشد ،از این امر مستثنا هستند.
این ماده صالحیت این دادگاه و شرایر آن را در مورد دعاوی اتباع دولت امریکا بر علیـه دولـت ایـران معـین
میکند.
نیازی به بیان این نکته نیست که وصف انحصاری انتخاب دادگاه که وسیله طرفین قرارداد به عمل میآیـد،
ارتباطی به عبارت خاص «صالحیت انحصاری» ندارد ،بلکه وجود یک شرط انتخاب دادگـاه و نفـس انتخـاب بـه
دادگاهی که بدینوسیله طرفین انتخاب کردهاند ،صالحیت انحصاری اعطا میکند و در هر حا  ،بیـان ایـن نکتـه
اهمیت دارد که با توجه به این واقعیت که قانون مصوب از طرف مجلس شورای اسالمی ایران کـه مجـوز دولـت
ایران برای امضای موافقتنامه داوری با دولت امریکا است به دولت اخیر ابالغ شده و در بند او ماده 0بیانیه حل
و فصل به این قانون صراحتاً اشاره و استناد شده است ،بنابراین« ،استثنای صالحیت» مندر در بنـد او مـاده 0
بیانیه حل و فصل باید با توجه به قانون ایران تفسیر و تعبیر گردد.
مقررات قرارداد مورد بحث از نظر قانون حاکم و دادگاه صالح کامالً روشن است .قرارداد از هر نظر تابع حقوق
ایران است .تفسیر قرارداد و رسیدگی به تمامی اختالفات ناشی از آن باید وسیله دادگاههای صالح ایران و مطـابق
حقوق ایران به عمل آید .با توجه به این مراتب ،رسیدگی به مطالبات ادعـایی خواهـان کـه موضـوع دعـوای او
نامبرده است و همچنین دفاع و دعوای متقابل ایران از صالحیت این دادگاه خار است و این عدم صالحیت مورد
پذیرش اکثریت نیز قرار گرفته است .همانگونهکه نشان داده شد نخستین و در واقع ،مهمترین دعـوای خواهـان،
مطالبه حقالزحمه خدماتی است که مدعی است طبق قرارداد ،خـدمات مشـاورهای انجـام داده اسـت .ایـن دعـوا
مستقیماً از قرارداد ناشی میشود و بر علیه سازمان هواپیمایی کشوری طرح شده است .رسیدگی به این قـرارداد و
تفسیر آن و تمامی اختالفات ناشی از آن از صالحیت این دادگاه خار است و اکثریت نیز عدم صـالحیت خـود را
در این زمینه پذیرفته است.
دعوای دیگری از طرف خواهان برعلیه دولت جمهوری اسالمی ایران طرح شده است .این دعـوا از مصـادره
ادعایی شرکت تامز ـ آفا که نصف آن متعلق به خواهان بوده وسیله دولت جمهوری اسالمی ایران ناشی میشـود.
خواهان شخصًا داراییهای این شرکت را ارزیابی نموده و سهم خود را معـاد  018،034دالر امریکـایی تعیـین و
پرداخت آن را از دولت جمهوری اسالمی ایران مطالبه نموده است .اکثریت فرض مصـادره شـرکت تـامز ـ آفـا را
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پذیرفته و به عالوه مطالبات ادعایی خواهان را از بابت قرارداد خدمات مشاورهای که رسیدگی به آن از صـالحیت
این دادگاه خار بوده است ،بدون در نظر گرفتن دفاع و دعوای متقابـل سـازمان هواپیمـایی کشـوری ،بـهعنـوان
دارایی شرکت تامز ـ آفا تلقی نموده و بدینگونه بهطور غیرمستقیم و انحرافی کوشش نمـوده کـه ایـن مطالبـات
ادعایی را پرداخت نماید.
مصادره تامز ـ آفا نمیتواند مبنای صالحیت این داد گاه نسبت به نخستین دعوای خواهان راجع به پرداخـت
حقالزحمه خدماتی که مدعی است بر طبق قرارداد مورد بحث انجام داده است باشد .در واقع ،شرکت تـامز ـ آفـا
به عنوان یک نماینده واسر بین سازمان هواپیمایی کشوری از یک طرف و تامز و آفا از طرف دیگر بوده و وظیفـه
وی ،ابالغ و تحویل صورتحسابها ،نامهها و مدارکی که از طرف دو شخ اخیـر صـادر مـیشـده بـه سـازمان
هواپیمایی کشوری بوده است .حقوق تعهدات طرفین قرارداد کامالً مستقل بوده ،ارتبـاطی بـه تـامز ـ آفـا نداشـته
است .با این وصف ،مصادره ویا انحال تامز ـ آفا در هر صورت نمیتواند خللی به این حقوق و تعهدات قـراردادی
وارد آورد و کامالً روشن است که حقوق قراردادی و صورتحسابهای تامز نمیتواند بهعنـوان دارایـی تـامز ـ آفـا
تلقی شود .اینها نکاتی است که در زیر به بررسی آنها میپردازیم؛ اما قبل از بررسی همه این مسـائل ،شـناخت
خود تامز ـ آفا و موضوع مصادره ادعایی آن ضرورت دارد.
 .3الف) پس از امضای قرارداد خدمات مشاورهای برای ایجاد فرودگاه بینالمللی تهران در ماه مارس ،3320
مهندسان مشاور یعنی تامز و مؤسسه فرمانفرماییان انجام خدمات را در ایران و در امریکا شروع میکنند .سپس دو
نفر اخیر در ماه مه اوت  3320به منظور انجام و هماهنگی و ارائه خدمات مهندسـی ،مؤسسـه مشـترکی بـه نـام
مؤسسه تامز ـ آفا تشکیل میدهند .طبق ماده  1اساسنامه ،هدف از تشکیل این شرکت فقر ارائه خدمات حرفهای
مهندسی و مهندسی ساختمانی در ارتباط با فرودگاه بـینالمللـی جدیـد تهـران متعاقـب و طبـق شـرایر قـرارداد
مشاورهای بوده است .سرمایه شرکت در حدود یک میلیون ریا ایرانی حدود ( 30هزار دالر امریکـایی) اسـت کـه
 02درصد متعلق به تامز و  02درصد متعلق به مؤسسه فرمانفرماییـان اسـت .اداره و اتخـاد تصـمیمات شـرکت و
امضای تمامی اسناد ،چکها و انجام هرگونه پرداخت بهطور مشترک به وسیله یک نماینده تـامز و یـک نماینـده
مؤسسه فرمانفرماییان انجام می شود و شرکت نیز به عنوان یک شرکت غیـر بازرگـانی در تـاریخ  04/2/04تحـت
شماره 3824در اداره ثبت شرکتهای ایران به ثبت میرسد.
همزمان با حوادث انقالبی ایران ،انجام قرارداد مشاورهای متوقف می شود و با این وصف موضوع این شرکت
هم منتفی میگردد .خانواده فرمانفرماییان از ایران فرار میکنند و انجام امور عادی و روزمـره شـرکت تـامز ـ آفـا
مختل میشود .تامز ـ آفا فعالیت اقتصادی نداشته ،ولی دارای دفتری بوده که در هر صورت چند کارمنـد داشـته و
ترک ناگهانی مدیران آن مشکالتی از نظر پرداخت و تصفیه حساب حقوق کارمندان و پرداخت ما االجاره و بهای
آب و برق ایجاد نموده است .برای رفع این مشکالت در تاریخ  04ووییه 3323یک نفر مدیر از طرف دولت بـرای
شرکت تعیین شده است .انتصاب مدیر دولتی بدون توجه به واقعیات مربوط به این انتصاب و بدون توجه به وقایع
بعدی به عنوان یکی از دالیل مصادره شرکت از طرف اکثریت تلقی شده است .حقایق مربوط بـه ایـن انتصـاب و
وقایع بعدی نیازمند توضیحات بیشتری است.
 .3ب) در واقع ،با سقوط رویم سابق در ایران ،نظام فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و نظامی سابق نیز
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فرو ریخت و برقراری یک نظام و فرهنگ جدید مشکالتی در برداشت .پارهای از مـدیران مؤسسـات اقتصـادی و
کارخانهها که بعضی از آنها مخصوصاً وامهای سنگینی در برابر مؤسسات بانکی ایران داشـتند ،ایـران را در ایـن
لحظات بحرانی ترک کردند .دولتی که بهتازگی بر سر کار آمده بود وظیفه داشت که نظم را برقرار نمـوده و از بـه
هم پاشیدگی و توقف فعالیتهای اقتصادی جلوگیری نماید و به همـین منظـور بـود کـه الیحـه قـانونی مورخـه
 3102/1/03از طرف شورای انقالب تصویب شد .این قانون به دولت ایران اجازه میدهد که برای اداره مؤسسات
اقتصادی و صنعتی در مواردی ک ه مدیران این مؤسسـات بـه علـل مختلـف از انجـام وظـایف خـویش خـودداری
مینمایند یا اساساً قادر به انجام وظایف خود نیستند و یا آن کـه اساسـ ًا مؤسسـات تحـت سرپرسـتی خـود را رهـا
کردهاند ،مدیران موقتی تعیین نماید .متن ماده او این قانون به شرح زیر است:
«ماده 3ـ در مورد واحدهای تولیدی و صـنعتی و تجـاری و کشـاورزی و خـدماتی اعـم از بخـش عمـومی و
خصوصی منجمله شرکتها و مؤسسات صنعتی و معدنی و کشاورزی ،پیمانکاری ،مهندسـی مشـاور ،مؤسسـات و
شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی ،مجتمعهای مسکونی ،مؤسسات حمل و نقل ،مؤسسات تخلیـه و بـارگیری در
بنادر که مدیران ویا صاحبان آن ها واحدهای مزبور ویا کارگاه خود را رها کرده ویا کار را متوقف نموده ویا بـه هـر
علت دسترسی به آنها میسر نیست و نیز بنا به تقاضای صاحبان یا مدیران واحدهای مذکور هریک از وزارتخانهها
و مؤسسات ویا شرکتهای دولتی که به نحوی با واحد مزبور طرف معامله ویا در ارتباط باشند ویا موضوع فعالیـت
واحد ،مربوط به آن وزارتخانه ،مؤسسه ویا شرکت دولتی باشد ،میتواند به منظور جلـوگیری از تعطیـل واحـدهای
نامبرده با اطالع وزارت کار و امور اجتماعی ،یک یا چند نفر را به سمت مدیر یا هیـأت مـدیره ویـا اعضـای نـاظر
جهت اداره ویا نظارت بر اداره امور واحدهای مزبور تعیین نمایند».
دوم)

همانگونهکه مالحظه میشود خود این مقررات بیانگر علل و جهات قانون انتصاب مدیران موقت میباشند .پس از
انتصاب ،این مدیران بهعنوان نماینده دولت اقدام نمینمایند ،بلکه شخصاً به اداره مؤسسه تحـت سرپرسـتی خـود
میپردازند .دولت حق اعما کوچکترین کنتر ویا حق فسخ و ابطا تصمیمات متخذه به وسیله این مـدیران را
ندارد.
به موجب این قانون در تاریخ  3102/0/0آقای آزاد زرین نژاد بهعنوان مدیر موقـت بـرای تـامز ـ آفـا تعیـین
میشود .متن حکم انتصاب بدین شرح است:
«نظر به اینکه مدیران اصلی مؤسسه (عبدالعزیز فرمانفرماییان و همکاران) واحد تحت سرپرستی خود را رهـا
کرده اند ،لذا به استناد الیحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرسـتی واحـدهای تولیـدی و
صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخـش عمـومی و خصوصـی مصـوب جلسـه مـورخ 3102/1/03
شورای انقالب اسالمی ،به منظور جلوگیری از تعطیل شرکت و با اطالع قبلـی وزارت کـار و امـور اجتمـاعی ،بـه
سمت مدیر موقت مؤسسه مذکور منصوب میشوید که امور آن را با رعایت کامل مفاد الیحه قـانونی مـذکور کـه
فتوکپی آن پیوست است اداره نمایید.
حقوق و کلیه مزایای شما بعداً تعیین و ابالغ میگردد .چنانچه ضمن عمل به مشکالتی برخورد کردید مراتب
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را گزارش دهید تا نسبت به رفع آنها اقدام شود .علیاکبر معینفر ،وزیر مشاور در امور سازمان برنامه و بودجه».
من معتقدم که این انتصاب در جهت حفظ منافع تمام کسانی که با تامز ـ آفا سـر و کـار داشـتهانـد و بـرای
جلوگیری از توقف کارهای شرکت به علت غیبت ناگهانی مدیران آن ،به عمل آمده است .از سـوی دیگـر کـامالً
مشخ است که مدیر دولتی که در این شرایر از طرف دولت تعیین شده است فقر قائممقـام نماینـده مؤسسـه
فرمانفرماییان در شرکت تامز ـ آفا بوده و دخالتی نسبت به حقوق تامز در شرکت مزبور بـه عمـل نیامـده و علـت
انتصاب هم ترک مؤسسه تامز ـ آفا از طرف نماینده فرمانفرماییان بوده است.
وقایع دیگر پس از این انتصاب بدین شرح است :در تاریخ  3102/2/30تامز آقای دانش را بـهعنـوان نماینـده
خویش معرفی کرده و بنابراین ،امور روزمره شرکت تامز ـ آفا طبق اساسنامه به وسـیله نماینـده دولتـی بـهعنـوان
قائممقام نماینده فرمانفرماییان و نماینده تامز بهطور مشـترک اداره مـیشـده اسـت .الیحـهای کـه در تـاریخ 30
سپتامبر  3321از طرف یکی از خواندگان ایرانی ثبت شده است حاوی مدارک و مکاتبات متعدد است کـه همگـی
حکایت از حسن تفاهم و همکاری کامل بین نماینده دولتی و تامز و اداره شرکت تامز ـ آفا بهطور مشترک دارد.
در اوت  3323مبل  1412231222ریا ایرانی که بابت دستمزد تامز به حساب شرکت تامز ـ آفا پرداخت شده
بود به شرکت تامز پرداخت میشود .چون در این زمان ،تبدیل و صدور ارز به خار تحت کنتر شدید بود تـامز از
بانک مرکزی ایران درخواست تبدیل این مبل را به ارز و صدور آن را به خار مینماید .مدیر دولتی (قائممقام آفا)
و سازمان هواپیمایی کشوری ،هر دو با کما حسننیت اقداماتی نزد بانک مرکزی ایران جهـت تأییـد درخواسـت
تامز به عمل میآورند .مدیر دولتی در نامه مورخ  03اوت  12( 3323مرداد  )3102خویش خطاب به بانک مرکزی
ایران چنین مینویسد:
« ...اینجانب تا آنجا که مقررات دولت اجازه میدهد درخواست تامز (تیپس آبت مک کارتی اسـتراتون) را
برای تبدیل مبل  1412231222ریا به ارز خارجی تأیید میکنم.»...
همچنین نامـه شـماره  822/322/33832مـورخ  1سـپتامبر  30( 3323شـهریور  )3102سـازمان هواپیمـایی
کشوری ایران خطاب به بانک مرکزی ،حکایت از این دارد که آن سازمان بـا کمـا حسـننیـت تمـامی کوشـش
خویش را برای همکاری با تامز جهت تحصیل جواز صدور ارز به عمل آورده است.
امور شرکت همانگونهکه گفته شد بهطور مشترک وسیله مدیر دولتی و نماینده تـامز اداره مـیشـد .آخـرین
نامهای که در تاریخ  02/2/01از طرف تامز ـ آفا به سازمان هواپیمایی کشوری نوشته شده اسـت دارای دو امضـا
است .بعدها در وانویه  3322آقای دانش (نماینده تامز) بدون خبر قبلی ایران را ترک میکند و مخصوصاً باید توجه
داشت که شرکت تامزـ آفا یک شرکت غیرانتفاعی و غیربازرگانی است و بـا توقـف قـرارداد خـدمات مشـاورهای،
همزمان با حوادث انقالبی در ایران در سا  ،3322موضوع شرکت تامز ـ آفا هم عمالً منتفی شده است.
با توجه به این مراتب چگونه انتصاب یک مدیر وسیله دولت در این شرایر میتواند بهعنوان مصادره شـرکت
ویا بهعنوان اقدامی بر علیه حقوق مالکانه تامز تلقی شود؟ آیا منصفانه و اخالقـاً صـحیح اسـت کـه ایـن اقـدام را
مصادره شرکت تامزـ آفا تلقی نموده و دولت ایران را مسئو آن به حساب آوریم؟ مخصوصـاً بیـان ایـن موضـوع
اهمیت دارد که تامزـ آفا یک شرکت غیرانتفاعی و غیربازرگانی است و انتصاب مدیر فقر برای اداره امـور جـاری
شرکت ،مانند پرداخت بهای آب و برق و روشن نمودن وضع کارمندان ضرورت داشته است.
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 .3ج) توصیفی که اکثریت از شرکت تامز ـ آفا داده هیچ انطباقی با واقعیت ندارد .در این زمینه فقر اشاره به
دو نکته کفایت میکند .اکثریت اعالم میکند:
«سازمان برنامه و بودجه دولت ایران در تاریخ  04ووییه ( 3323دوم مرداد  )3102یک مدیر موقت جهت آفـا
منصوب نمود .خانواده فرمانفرماییان یکی از  03نفر یا خانوادهای بود که مؤسسات بازرگـانی آنهـا طبـق بنـد 30
قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران زیر نظر مدیران دولتی قرار گرفت» .این بیـان بـه خواننـده ایـن احسـاس را
میدهد که انتصاب مدیر دولتی پیرو تصمیم دولت برای مصادره اموا خانواده فرمانفرماییان و دیگران به موجـب
قانون حمایت و توسعه صنایع ایران انجام گرفته است .اظهار اکثریت متأسفانه کامالً بیاساس است .شرکت تامزـ
آفا یک شرکت صنعتی نبوده و علت انتصاب مدیر دولتی هم به نحوی که صریحاً در حکم انتصاب قید شده است،
ترک مؤسسه تامز ـ آفا از طرف مدیر منتخب خانواده فرمانفرماییان بوده است.
در صفحه  3هم اکثریت چنین اعالم میدارد:
«از مدافعاتی که آفا در پرونده حاضر به ثبت رسانیده آشکار است که تامز ـ آفا به فعالیت خود ادامه مـیدهـد،
هرچند بدون شک تعداد کارمندان و هزینههای آن تقلیل یافته و مدیران عـاملی کـه جانشـین مـدیرعامل اصـلی
منصوب دولت بودهاند ،آن را اداره میکنند.
موضوع شرکت تامزـ آفا ارائه خدمات حرفهای مشاورهای موضوع قرارداد ]خـدمات[ مشـاورهای بـوده اسـت.
قرارداد اخیر همانگونهکه خود اکثریت نیز اذعان نموده در دسامبر  3322ویا وانویه  3323کامالً متوقف شده است
(صفحه  .)2با این وصف شرکت تامزـ آفا چه موضوعی برای ادامه کار و فعالیت داشته است؟
با توجه به تمامی آنچه گذشت معلوم میشود که مصادره شرکت تامز ـ آفا فقر یک فـرض اسـت ،امـا اگـر
همراه با اکثریت فرض کنیم که شرکت تامزـ آفا مصادره شده است ،باز هـم یـک واقعیـت در هـر صـورت بـاقی
میماند و آن اینکه با مصادره ویا انحال شرکت تامزـ آفا حقوق و تعهدات قـراردادی طـرفین در قـرارداد مـورد
بحث باقی میماند و مبالغی که حسب ادعا سازمان هواپیمایی کشوری ایران به تامز بدهکار است به هـیچ عنـوان
نمیتواند دارایی تامزـ آفا تلقی شود.
 .2الف) قرارداد خدمات مشاورهای  33مارس 3320بین سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان کارفرما از یـک
طرف و تامز و مؤسسه فرمانفرماییان بهعنوان مهندس مشاور از طرف دیگر امضا شـده اسـت .ایـن اشـخاص بـه
موجب بند او و دوم ماده او قرارداد ،طرفهای مستقیم و مسئو قرارداد مـیباشـند و مهندسـان مشـاور حـق
انتقا قرارداد را ندارند.
شرکت تامزـ آفا در واقـع یـک نماینـده واسـر بـین طـرف هـای قـرارداد بـوده اسـت و وظیفـه داشـته کـه
صورتحسابها و مدارکی را که از طرف مهندسان مشاور تهیه میشود به سازمان هواپیمایی کشوری تسلیم نمایـد
و ارتباط بین طرفین را برقرار نموده و دستمزدها را دریافت داشته و به مهندسان مشاور تسلیم نماید.
روش عملی اجرای قرارداد و کارکرد شرکت تامز ـ آفا مؤید تعریف فوق میباشد .خود خواهـان در الیحـهای
که در تاریخ  03ووئن 3320ثبت نموده ،شرکت تامزـ آفا را به همین نحو وصف و تعریف نموده است:
«این قراردادی بود که بین تامز و آفا (مؤسسه فرمانفرماییان) بهعنوان مهندسین مشاور از یک سو و سـازمان
هواپیمایی کشوری به عنوان مشتری از سوی دیگر ... ،تنظیم شده بود .تامز و آفا ،همانطور که صراحتاً در قرارداد
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ذکر شده است ،با هم شرکت تامز ـ آفا را تشکیل دادند و تقاضا نمودند مشتری مبل صورتحسابهای خـدمات را
به این شرکت پرداخت نماید .در این مورد ،قرارداد به شرح زیر مقرر میدارد:
«مهندس مشاور به منظور انجام تعهدات خود می تواند شرکت مستقلی طبق قوانین ایران تشـکیل داده و
به ثبت برساند .انجام خدمات این قرارداد از طریق این شرکت نباید به منزله انتقا قـرارداد تلقـی شـود و
تعهدات مشاور مطابق آنچه در این قرارداد و ضمائم آن ذکر شده باقی خواهد ماند .مشاور میتواند کتبـاً از
مشتری تقاضا نماید که بهای خدمات را به این شرکت جدید پرداخت نماید» (دادخواست تامز ،مـدرک ،3
ماده ( .)02 )1طبق شرایر قرارداد ،علیرغم ایجاد شرکت تامز ـ آفا ،تعهـدات طـرفین در مقابـل یکـدیگر
ثابت میماند .طبق آخرین جمله ماده ( ،02 )1تامز و آفا صورتحسابهای خدمات خود را از طریق تـامز ـ
آفا برای سازمان هواپیمایی کشوری ارسا مینمودند».
این عبارات خود خواهان بیانگر ماهیت حقوقی تامز ـ آفا و وظایفی است که به وی در ارتباط با قرارداد مورخ
 33مارس  3323پرووه فرودگاه تهران واگذار شده است .تذکر این نکته نیز ضرورت دارد که این مأموریـت قابـل
فسخ بوده است.
تامز و آفا در هر زمان میتوانستهاند به وکالتی که به شرکت تامز ـ آفا تفویض کرده بودند پایان دهند و خـود
شخ اخیر نیز می توانست هر زمان از انجام این وکالت خودداری نماید .با توجه به این مراتب کامالً روشن است
که مصادره ویا غیبت تامز ـ آفا که نقش یک وکیل را داشته است نمیتواند کوچکترین اثری در حقوق و تعهدات
طرفین قرارداد داشته باشد.
 .2ب) از تمامی آنچه گذشت چنین مستفاد میشود که قرارداد ،دستمزدها ،صورتحسابهـا ،دعـاوی و غیـره
مستقیماً متعلق به تامز طرف قرارداد بوده و به هیچ عنوانی نمیتواند دارایی تامز ـ آفا تلقی شـود .امـا اکثریـت از
تجزیه و تحلیل ماهیت حقوقی شرکت تامز ـ آفا و نقش وی و تعیین وضعیت و مالکیت صورتحسابها و دعـاوی
راجع به آن خودداری نموده و فقر به اظهار مطلب زیر اکتفا مینماید:
«دیوان در این رابطه متذکر میگردد که اگر هواپیمایی کشوری صورتحسابهای تسـلیمی تـامز ـ آفـا را
پرداخت کرده بود و این وجوه ،قسمتی از حسابهای توزیع نشده تامز ـ آفا میبود ،در آن صورت ،مسـلماً
جزئی از ارزش تامز ـ آفا بعد از تصفیه آن محسوب میشد . ...این اصل در بسیاری از نظامهـای حقـوقی
داخلی و حقوق بینالملل کامالً پذیرفته شده است که هیچکس نباید مجاز باشد که از عمل خـالف خـود
تحصیل سود کند».
باید متذکر شد که اگر سازمان هواپیمایی کشوری ایران این صورتحسابها را پرداخت کرده بـود و وجـوه آن
مسلماً به تامز پرداخت شده بود ،به هیچ صورت ،امروز بخشی از حسابهای تقسـیم نشـده شـرکت تـامز ـ آفـا را
تشکیل نمیداد؛ کما اینکه مبل  1412231222ریا که برای آخرین بـار بابـت دسـتمزد تـامز از طـرف سـازمان
هواپیمایی کشوری به حساب تامز ـ آفا پرداخت شده بود در اوت 3323وسـیله مـدیر دولتـی تـامز ـ آفـا بـه تـامز
پرداخت گردید .اما صرفنظر از این موضوع درباره این اظهار اکثریت توجه به نکات زیر ضروری است:
اکثریت فراموش میکند که در مقام ارزیابی موجودیها و دارایی شرکت تامز ـ آفـا بـهعنـوان یـک شـخ
حقوقی مستقل است و در مقام ارزیابی داراییهای شرکای تامز ـ آفا نیست .این صورتحسابها در واقع ،متعلق به
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شخ تامز و مؤسسه فرمانفرماییان میباشد ،نه شرکت تامز ـ آفا ،و سازمان هواپیمایی کشـوری هـیچ بـدهی و
رابطه قراردادی با شخ اخیر ندارد و اگر بدهی داشته باشد بدهی به شخ تامز و شخ فرمانفرماییان دارد و
این دو نفر اخیر باید برای وصو مطالبات ادعایی خویش اقدام نمایند.
اما باالتر از همه بخشی از ادعای تامز مربوط به دستمزد خدماتی است که صورتحسـاب آنهـا هنـوز بـرای
سازمان هواپیمایی کشوری فرستاده نشده و سازمان اطالعی از آنها ندارد و تکلیفـی بـه پرداخـت آنهـا نداشـته
است .چگونه این دعاوی را میتوان جزء داراییهای تامز محسوب نمود .تنظیم بیالن یک شـرکت بایـد منحصـراً
محدود به داراییهای خود آن شرکت بوده و تنها باید داراییهای موجـود و مشـخ و مطمـئن را مـورد نظـر و
محاسبه قرار داد .نمیتوان یک بیالن را براساس عوامل نامطمئن و صرفاً فرضـی تنظـیم نمـود و نبایـد امـوا و
داراییهای اشخاص دیگر را در این بیالن وارد کرد.
این شاید از ابتداییترین و در عین حا اساسیترین اصو حسابداری باشد .از سوی دیگر ،سازمان هواپیمایی
کشوری ایران این مطالبات را مورد انکار قرارداده و اعالم داشته است کـه دسـتمزدهای مهندسـین مشـاور برابـر
درصد کارهایی که انجام شده پرداخت شده است و بدهی دیگری ندارد و به عالوه یک دعوای متقابل هـم طـرح
نمود .اکثریت به لحاظ عدم صالحیت ،از رسیدگی به این دفاع و دعوای متقابل معذور بوده است؛ اما با وجود همه
این احوا  ،مطالبات ادعایی خواهان را از بابت قرارداد خدمات مشاورهای جزء داراییهای شرکت تامز ـ آفا تلقی و
منظور نموده است.
 .2ج) بیان این مطلب نیز اهمیت دارد که خود خواهان هرگز قرارداد ،صورتحسابهـا و دسـتمزدها و دیـون
سازمان هواپیمایی کشوری را به خویش بهعنوان دارایی شرکت تامزـ آفا تلقی ننموده است .خواهان در واقع ،بـین
دعوایی که برای مطالبه دستمزد خدماتی که به موجب قرارداد انجـام داده و دعـوای مصـادره شـرکت تامزــ آفـا
تفکیک قائل شده است .در مورد دعوای نخست خواهان چنین اعالم مینماید که «بزرگترین بخش ادعای تـامز
منتج از قرارداد با سازمان هواپیمایی کشوری در مورد خدمات پرووه فرودگاه است .الزم به تـذکر اسـت کـه ایـن
دعاوی در مورد بهای خدماتی است که عمالً توسر تامز به انجام رسـیده اسـت» و دسـتمزد ایـن خـدمات مبلـ
 212201023دالر امریکایی تعیین و مطالبه شده است .در مورد دعوای مصادره شرکت تامز ـ آفا وسیله دولت ایران
خواهان چنین توضیح میدهد:
«در  04ووییه  3323یعنی در تاریخ تصرف ،تامز دارای سهم در حسابها و سایر اموا تامزـ آفا بـود کـه
بین مالکان تامزـ آفا یعنی تامز و آفا توزیع نشده بود .بهعنوان ضمیمه شماره  ،32صورت این حسـابهـا،
اموا و سهم تامز در آنها تقدیم میشود .مدرک  32نشان میدهد که سهم تامز تـا  04ووییـه  3323و
تعدیل مربوط به پرداخت اکتبر  3323معاد  018،034دالر است».
سپس خواهان در پیوست شماره  32دادخواست خویش ،موجودی و دیون تامزـ آفا و بالنتیجه باقیمانده ،یعنی
دارایی نهایی شرکت را محاسبه و سهم خود را معاد  018،034دالر امریکایی تعیین نموده است.
مالحظه میشود که اکثریت ،تمامی این واقعیات را نادیده گرفته ،وصف و خواسته دعـوای خواهـان را کـامالً
تغییر داده است .اکثریت همچنین اصطالح «محرومیت از مالکیت» را به کار میبرد .چنین اصطالح خودساختهای
نه در بیانیههای الجزیره و نه در دادخواست خواهان یافت نمیشود .ارزیابیای هم که اکثریت از مطالبات و دعاوی
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خواهان نموده است کامالً خودسرانه است.
سوم)
«مکانیسم پیشبینی شده در قرارداد برای دستمزد مهندس مشاور»

 .3موضوع قرارداد مورد بحث ،استفاده از خدمات مشاورهای مهندس مشاور وسـیله سـازمان هواپیمـایی کشـوری
ایران در ارتباط با پرووه فرودگاه بینالمللی تهران بوده است .این خدمات مشـاورهای در ضـمیمه «الـف» قـرارداد
توضیح داده شده و شامل هشت بخش میباشد:
ـ
بخش 3
آزمایش خاک و برنامه آزمایش
ـ
بخش 3ـ الف
طرح مقدماتی
ـ
بخش 0
طرح تفصیلی
ـ
بخش 1
نظارت بر ساختمان
ـ
بخش 4
مدیریت پرووه
ـ
بخش 0
نظارت بر مشاورین جزء
بخش 8
تهیه چارتهای سازمانی و برنامه آموزش
ـ
بخش 2
و به موجب ماده  2قرارداد ،حقالزحمه خدمات مشاورهای برطبق ضوابر مندر در ضـمیمه «ب» قـرارداد تعیـین
می شود .ماده او این ضمیمه راجع به حقالزحمه خدمات مهندس مشاور در بخشهـای مختلـف قـرارداد اسـت.
برای طرح جامع ،یک حقالزحمه مقطوع به مبل  322میلیون ریا مقرر شده است و به موجب بند دوم مـاده او
«حق الزحمه مهندس مشاور برای بخشهای دوم ،سوم ،چهارم و پنجم قرارداد ،معـاد درصـدی از هزینـه تمـام
شده است .هزینه تمام شده و عناصر تشکیلدهنده آن بهنوبهخود در بند «ب» ماده او تعیین و مشخ شدهاند.
ضمیمه «ب» همچنین حاوی جدو درصدهای گوناگون است .طبیعی است هر اندازه که هزینه تمام شده بیشتر
باشد درصد حق الزحمه مهندس مشاور باالتر است .از طرف دیگر ،درصد حقالزحمـه بـرای بخـشهـای مختلـف
قرارداد یکسان نیست .این مکانیسم یک اشکا در بر دارد .تعیین هزینه نهـایی و تمـام شـده و بالنتیجـه تعیـین
دستمزد مهندسی مشاور فقر در پایان پرووه میسر خواهد بود؛ ولی برای انجام کار در آغاز و در حـین اجـرای کـار
بهطور ماهانه نیز باید وجوهی به مهندس مشاور پرداخت شود .مبنای محاسبه این وجوه چیست؟ برای این مظـور
تبصره ذیل ماده دوم ضمیمه «ب» قرارداد چنین اشعار میدارد:
تبصره ـ به منظور تعیین مبل پرداختهای اقساطی قسمت دوم و سوم خدمات« ،مهندس مشـاور» یـک بـر
آورد مقدماتی در اولین فرصت و حداکثر تا پایان ماه هشتم تهیه و تسلیم «کارفرما» خواهد نمود .این برآورد پـس
از آنکه به تصویب «کارفرما» رسید مبنای تعیین پرداختهای هر قسر قـرار مـیگیـرد .متعاقبـاً و در پایـان هـر
قسمت از خدمات ،یک برآورد کامل به شرح مندر در «ضمیمه الف» از طرف «مهندس مشاور» تهیه شده و پس
طرح جامع
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از تصویب ،مالک عمل جهت تعیین مبل حقالزحمه و پرداختهای ماهانه قرار خواهد گرفت .در صـورتی کـه در
جریان هریک از قسمتهای خدمات بر آورد قبلی اصالح شود و مورد تصویب «کارفرما» قرار گیرد ،برآورد جدیـد
مالک کار خواهد بود« .کارفرما» پس از پایان کلیه عملیات مربوط به پرووه حقالزحمه «مهنـدس مشـاور» را بـر
مبنای صورت وضعیت قطعی پیمانکاران و براساس هزینه عملیات ساختمانی ،محاسبه و مبنای پرداخـت نهـایی و
تسویه حساب مهندس مشاور قرار خواهد داد.
در اجـرای ایـن مــاده ،مهنـدس مشــاور در آغـاز عملیــات اجرایـی پـرووه ،هزینــه نهـایی را ابتــدا بـه مبلـ
 22212221222دالر امریکایی برآورد نموده و سپس این مبل را  3122012221222دالر افـزایش داده اسـت؛ ولـی
سازمان هواپیمایی کشوری به موجب نامه مورخ  12مهرماه 3104رسماً به مهندس مشاور اعالم نموده اسـت کـه
برای تمامی هزینههای پرووه ،بودجهای معاد  82میلیارد ریا تعیین و تصویب شده است .با ایـن وصـف روشـن
است هزینه تمام شده و نهایی پرووه فرودگاه بینالمللـی تهـران ،موضـوع قسـمت «ب» مـاده او ضـمیمه دوم
قرارداد ،نمیتواند و نباید از مبل شصت میلیارد ریا بودجه مصوبه تجاوز نماید.
پس از اعالم بودجه مصوبه ،مهندس مشاور هزینه توصیفی را برای قسمتها و بخشهای مختلـف طـرح بـا
توجه به بودجه مصوبه تنظیم و به کارفرما (سازمان هواپیمایی کشوری) پیشنهاد میکند که ایـن ترتیـب بایسـتی
مبنای پرداختهای موقت ماهانه قرار گیرد .این پرداختها باید در هنگام تعیین نهایی دستمزد مهنـدس مشـاور و
تسویه حساب منظور شود.
.2تعیین دستمزد مهندس مشاور در شرایط فعلی

خواهان براساس همان برآورد پیشنهادی خویش از هزینه نهایی ،دستمزد خدمات ارائه شده را محاسـبه و مطالبـه
نموده بود .برآورد پیشنهادی خواهان با هزینه نهایی مصوبه که میبایسـتی مبنـای محاسـبه دسـتمزد قـرار گیـرد
متفاوت است .اما اشتباه خواهان را در این زمینه بهسادگی میتوان تصحیح نمود ،لکن اشکا اساسی جای دیگری
است .در پایان کار هنگامی که مهندس مشاور در تمامی بخشهـا و قسـمتهـای طـرح ،صـد درصـد وظـایف و
کارهای خویش را انجام داده و این کارها نیز مورد رضایت کارفرما بوده است ،تعیین دسـتمزد کارشـناس اشـکالی
ایجاد نمیکند؛ اما اکنون پرووه تمام نشده و کارها ناگهانی متوقـف شـده اسـت .بنـابراین ،بـرای تعیـین دسـتمزد
کارشناس در شرایر فعلی باید اوالً درصد کاری را که در هر بخش مهندس مشاور انجام داده تعیـین نمـود؛ ثانیـاً
وصف آن را مورد ارزیابی قرارداد .این دو عامل برای تعیین دستمزد کارشناس در شرایر فعلی اساسی است؛ ولـی
در این زمینه بین طرفین اختالف اساسی وجود دارد.
در مورد درصد کارهایی که انجام شده اختالف بین دادخواست و دفاع به شرح زیر است:
بخشهای قرارداد
بخش 3ـ تهیه نقشه اصلی
بخش 3ـ آـ آزمایش خاک و برنامه آزمایش
بخش 0ـ تهیه مدارک مربوط به طرح اولیه

درصد تکمیل شده (اکتبر )3323
خواهان ( )%322ـ ـ ـ خوانده ()%322
معلوم نیست (توسر پیمانکاران جزء انجام شده)
 %322ـ ـ ـ %322
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 %28ـ ـ ـ %10
بخش 1ـ تهیه طرح تفصیلی و مدارک مناقصه
%0ـ ـ ـ %2
بخش 4ـ نظارت بر ساختمان
 %42ـ ـ ـ %2
بخش 0ـ مدیریت پرووه
 % 2ـ ـ ـ %2
بخش  8ـ نظارت بر مشاورین جزء
بخش  2ـ تهیه چارتهای سازمانی و انجام خدمات  %2ـ ـ ـ %2
آموزشی برای پرسنل فرودگاه
 %322ـ ـ ـ%2
به راه انداختن محل
اما آنچه مخصوصاً مورد اعتراض سازمان هواپیمایی کشوری است وصف کارهایی است که به موجب قـرارداد
انجام شده است.
مهندس مشاور پیوسته مسئو صحت مدارک و نقشههایی که تهیه کرده میباشد و حتی به موجب بند چهارم
از ماده پنجم قرارداد:
«4ـ تصویب «کارفرما» رافع مسئولیت مهندس مشاور در مورد صحت و متناسب بودن مدارک نمیباشد».
و همچنین در ماده دوم (قسمت سوم و چهارم) در ذیل تابلوی پورسانتاو دستمزد بـرای بخـشهـای مختلـف
طرح ،همه جا با صراحت قید شده است که پرداخت آخرین قسر هر بخش منوط به تصـویب نهـایی گـزارش آن
بخش است.
در مورد دقت وکوشش و مهارت مهندس مشاور در انجام وظایف خویش ،ماده دوازدهم قرارداد چنین اعـالم
داشته است:
«ماده دوازدهم .دقت و کوشش :مهندس مشاور باید تعهدات ناشی از ایـن قـرارداد را بـا بـه کـار بـردن
بهترین روشهای متداو حرفهای در سطح بینالمللی و با به کار بردن بهترین استانداردهای فنی مـورد
قبو «کارفرما» انجام داده و در انجام وظایف ناشی از این قرارداد منتهای مهـارت و جـدیت و مراقبـت
خود را به کار برد».
به موجب مدارکی که سازمان هواپیمایی کشوری ایران ارائه داده اسـت نـواق و نارسـایی کارهـا مرتبـاً بـه
مهندس مشاور اعالم شده است .مخصوصاً در مورد طرح نهایی از طرف  CAOصراحتاً بـه موجـب نامـه شـماره
 18/43مورخ  3104/2/33اعالم شده که مهندس مشاور میتواند با مسئولیت خود طرح نهایی را شروع کنـد و در
نقشههایی که در این زمینه مهندس مشاور تهیه کرده ،اشکاالتی وجود داشته که لیست قسمتی از آنها طبق نامه
شماره 32/10ـ0ـ 3020مورخ  3103/2/0به او اعالم شده است و در هر صورت ،مهندس مشاور  00درصد کارهـا
را انجام داده که فقر  10درصد آنها مورد تأیید کارفرما قرار گرفته است و در مورد مـدیریت طـرح اساسـاً اجـازه
آغاز کار (موضوع بند دوم ماده  1قرارداد) ،به مهندس مشاور داده نشده است و عالوه بر این ،مهندس مشاور هرگز
صورتحسابهای جداگانهای که حاکی از انجام خدمات مدیریت باشد ،به نحوی که در مـاده دوم « »B5ضـمیمه
دوم قرارداد پیشبینی شده است برای کارفرما ارسا نداشته است.
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سازمان هواپیمایی کشوری ایران همچنین دعوای متقابلی طرح نموده است .اکثریت به لحاظ عدم صـالحیت
از رسیدگی به دعوای متقابل ایران خودداری کرده است؛ اما در هر صـورت ،صـرفنظر از دفـاع و دعـوای متقابـل
ایران ،تعیین میزان دستمزد کارشناس ،مسائل فنی ،حسابداری و حقوقی متعددی را طرح میکند؛ ولی اکثریـت در
برابر همه این مسائل به سکوت مطلق پناه برده و در حالت سکوت و ابهام فقر اعالم میکند:
«این نکته باید بهروشنی درک شود که این حکم در مـورد حقـوق و تعهـدات طـرفین قـرارداد فرودگـاه
بینالمللی یا تعهدات دیگری که تامزـ آفا به مقامات مالیاتی و بیمههای اجتماعی ایران یا اشخاص ثالـث
دارد قضاوت نمیکند».
اکثریت در برابر مسائل حقوقی ،فنی و مالی این پرونده ساکت و مبهم اسـت؛ امـا درسـت بـرعکس ،موضـع
اکثریت در دستور انتقا و پرداخت مبل  010301420دالر امریکا از حساب امانی به خواهان کامالً روشـن و قـاطع
است.
نتیجه

 .3دعوایی که در این هیأت داوری مطرح شده است ناشی از قراردادی اسـت کـه در تـاریخ  33مـارس  3320در
تهران بین سازمان هواپیمایی کشوری از یک طرف و مؤسسه فرمانفرماییان و تامز (خواهـان امریکـایی) از طـرف
دیگر امضا شده است .حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد مستقیماً مربوط به طرفهای مستقیم امضـاکننده قـرارداد
بوده و قابل انتقا نبوده است .به موجب مواد  33و  00قرارداد ،قرارداد و تمامی روابر قراردادی طرفین تابع قانون
ایران بوده و تمامی اختالفات ناشی از آن در صالحیت انحصاری دادگاههای ایران بـوده اسـت .حتـی بـه موجـب
ماده 04زبان قرارداد هم زبان فارسی است .به موجب قید صالحیت محاکم ایران مندر در ذیـل بنـد او مـاده0
بیانیه حل و فصل دعاوی ،این دعوا از صالحیت این دادگاه داوری خار بوده است .اکثریت با توجـه بـه مقـررات
قرارداد و ماده  0بیانیه حل و فصل که مأموریت این دادگاه را مشخ و در عـین حـا محـدود مـیکنـد ،عـدم
صالحیت خویش را پذیرفته؛ اما از طرف دیگر با توسل به تاکتیک دیگری تمامی مقـررات فـوق را نقـض نمـوده
است.
مهندسان مشاور طرف دوم قرارداد ،برای ایجاد ارتباط و هماهنگی در انجام خدمات فنـی موضـوع قـرارداد،
شرکتی به نام شرکت تامز ـ آفا تشکیل داده بودند .اکثریت به ناحق فرض نموده که شرکت تـامز ـ آفـا مصـادره
شده است و سپس وجوهی را که خواهان حسب ادعا از بابت قرارداد طلبکار بوده است ،مجـرد از دفـاع و دعـوای
متقابل ایران بهعنوان دارایی تامز ـ آفا مورد توجه و محاسبه قرار داده است.
 .0توصیفی که اکثریت از شرکت تامز ـ آفا داده است واقعی و بیطرفانه نیست؛ زیرا بخش وسیعی از حقایق
و مدافعات خواندگان در این زمینه مکتوم مانده است.
تامزـ آفا فقر به صورت یک مؤسسه غیرانتفاعی با سرمایهای معاد  30هزار دالر امریکایی ثبت شده و نقش
آن فقر نقش یک دفتر رابر بین تمامی طرفهای قرارداد خدمات فنی مورد بحث بـود .طبعـاً بـا توقـف اجـرای
قرارداد در سا  ،3322موضوع و هدف این شرکتها منتفی میشود .این مؤسسه غیرانتفاعی قابل مصادره نیسـت
و مخصوصاً در مارس  ،3322تاریخی که دادگاه مصادره آن را فرض نموده ،هیچ موضوعی نداشته است.
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هیچ اقدامی از طرف دولت ایران علیه منافع «تامز» صورت نگرفته است و در هر صورت ،مصادره ویا انحال
این شرکت لطمهای به حقوق قراردادی تامز وارد نمیکند.
قرارداد و حقوق فرضی قراردادی خواهان و صورتحسابها در هیچ صورتی نمیتواند جزء دارایی شرکت تامزـ
آفا تلقی شود .حقیقت امر آن است که تامز در این دادگاه از چیز دیگری رنج میبـرد و آن ،وجـود مـواد  00و 33
قرارداد و قید صالحیت دادگاههای ایران در ذیل بند او ماده 0بیانیه حل و فصل است و این دادگاه صرفاً در مقام
چارهجویی برای رفع این مشکالت بوده است و مصادره شرکت تامز ـ آفا به آن صورتی که اکثریت وصف و فرض
کرده است در همین دیدگاه قرار میگیرد .اکثریت در موارد متعدد به حقوق بینالملل اشاره میکنـد؛ امـا در عـین
حا  ،بسیاری از قواعد اساسی حقوق بینالملل درباره تفسیر و اجرای معاهدات بینالمللی مانند «اصل نتایج مؤثر»
و مخصوصاً اصل تفسیر با حسننیت را نادیده میگیرد و بـرخالف اصـو فـوق عمـالً مـانع اجـرای قیـد شـرط
صالحیت محاکم ایران شده است.
اکثریت در خأل به بیان چند تعریف و فرمو درباره مصادره در حقوق بینالملل می پـردازد؛ امـا دلیلـی ارائـه
نمیکند که چگونه این تعریفهای فرضی در مورد حاضر قابل اجرا اسـت و کلیـه مسـائل حقـوقی ،فنـی و مـالی
پرونده حاضر را نیز بیجواب گذاشته است.
اکثریت به رسیدگی به قرارداد و مطالبات قراردادی میپردازد؛ اما برای اجتناب از رسیدگی به دفاع و دعـوای
متقابل سازمان هواپیمایی کشوری ایران اعالم میدارد:
«این نکته باید بهروشنی درک شود که این حکم در مورد حقوق و تعهدات قرارداد فرودگاه بینالمللی یـا
تعهدات دیگری که تامز ـ آفا به مقامات مالیاتی و بیمـههـای اجتمـاعی ایـران یـا اشـخاص ثالـث دارد،
قضاوت نمیکند».
 .1ما داوران ایرانی در زیر دادنامهای که از سوی اکثریت در پرونده «الف»  32صادر شد ،نوشتیم که ترکیـب
فعلی این دادگاه بههیچوجه بی طرفانه نبوده و صالح برای رسیدگی به اختالفات بـین یـک کشـور جهـان سـوم و
امریکا نیست .این عدم بی طرفی را به نحو بارز و کامالً آشکاری در رسیدگی بـه پرونـده حاضـر احسـاس کـردم.
شخ آقای ریپهاخن تمامی اصو حقوقی و حتی سادهترین اصو حسابداری و فنی را نادیده گرفته اسـت .مـن
ال متقاعد شده بـودم کـه هـدف شـخ آقـای ریپهـاخن انتقـا
در یک مرحله از شور و بررسی دادگاه دیگر کام ً
میلیونها دالر از سپردههای دولت ایران به امریکا است .بنابراین ،تمامی زحمات من برای تجزیه و تحلیل مسائل
حقوقی و فنی و حسابداری و حتی کوشش من برای رسیدن حداقل به یک راهحل کم و بیش عادالنـه بـینتیجـه
ماند.
بیان این مطلب نیز تأسفآور است که ارزیابی مطالبات قراردادی خواهان هم که بهطور مجرد و جدا از دفاع و
دعوای متقابل ایران صورت گرفته کامالً خودسرانه بوده است .قرارداد مربوط به یک پرووه کامالً تکنیکـی اسـت.
تعیین میزان دستمزدها بدون شناخت مکانیسم قراردادی دستمزدها و بررسـی دقیـق مقـررات مربوطـه قـرارداد و
بررسی فنی و حسابداری وقایع امکانپذیر نیست .من میتوانم صادقانه سوگند یاد کنم کـه آقـای ریپهـاخن هـیچ
مطالعهای از پرونده ،دفاع ایران و جهات فنی و حسابداری قرارداد ننمود .سه رقم  .A.B.Cبه ایشان پیشنهاد شـد
و نامبرده بدون آگاهی از ترکیب و ماهیت این سه رقم ،یکی را انتخاب نمود؛ چرا رقم  Bو نه رقم  Aویا  .Cهیچ
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جواب روشنی ایشان به مسائل حقوقی این پرونده نداشت و دادنامه متضمن هیچ استدال و توجیه و حتی کمترین
توضیحی درباره نحوه ارزیابی نیست.
من چون کامالً متقاعد شدم که مشاوره و رسیدگی به ایـن پرونـده صـمیمانه و بـیطرفانـه نبـوده و انتقـا
میلیونها دالر از صندوق ملت ایران به امریکا بهطور غیرمشروع و غیرقـانونی صـورت مـیگیـرد از امضـای ریی
خودداری کردم .اگر این «حکم» بهطور اتوماتیک و بدون توجه به حق دفاع و اعتـراضهـای مشـروع جمهـوری
اسالمی ایران اجرا شود ،در این صورت به نظر اینجانب آنچه که در اینجا به نام «داوری بینالمللی» جریـان دارد
چیزی جز یک مکانیسم آشکار برای برداشت غیرقانونی از اموا ملی جمهوری اسالمی ایران نیست.
دکتر شفیع شفیعی

پرونده شماره  ،300شعبه سه
حکم شماره 312ـ300ـ1
خواهان :هود کورپوریشن
خواندگان :جمهوری اسالمی ایران ،بانک مرکزی ایران و بانک ملت
تاریخ3161/6/6 :
حکم

حاضران
از جانب خواهان :آقای دبلیو.ا  .کریگ ،وکیل آقای فلوید اسمیت ،نائب رئیس هود کورپوریشن
از جانب خواندگان :آقای محمدکریم اشراق ،قائممقام نماینده رابر جمهـوری اسـالمی ایـران ،آقـای خسـرو

طبی ،مشاور حقوقی نماینده رابر ،آقای حسن معادی ،وکیل بانک ملت ،خانم فاطمه شیروانی ،بانک ملـت ،آقـای
حسینعلی فرزاد ،بانک مرکزی
همچنین :خانم جیمیسون سلبی ،قائممقام نماینده رابر ایاالت متحده امریکا
اول) جریان دعوا

در تاریخ  32نوامبر  02( 3323آبانماه  )3182خواهـان ،هودکورپوریشـن («هـود») دادخوسـتی علیـه خوانـدگان ،جمهـوری
اسالمی ایران ،بانک مرکزی ایران («بانک مرکزی») و بانک ملت (سابقاً بانک ایران و عرب) بـه ثبـت رسـانده و ضـمن آن
تقاضا نمود که حکمی جهت پرداخت :الف) مبل  313001223دالر امریکا که حسباالدعا معاد ارزش وجوه واریـز شـده بـه
ریا به حساب هود ،نزد بانک ملت و بهره متعلقه به آن تا  30نوامبر  04( 3323آبانماه  )3102میباشد؛ ب) مبلـ 0231438
دالر امریکا بابت مبل واجباالدا به موجب یک فقره ضمانتنامه؛ و ) بهره و هزینههای داوری صـادر شـود .خوانـدگان در
 30مارس  04( 3320اسفندماه )3182دفاعیه و ادعاهای متقابلی را به ثبت رسانده و تقاضای ابطـا ضـمانتنامه و
دریافت هزینه داوری را نمودند .هود در  34مه  04( 3320اردیبهشتماه  )3183به ادعای متقابل و دفاعیهها پاسخ
داد.
دیوان در  00ووئن  4( 3320تیرماه  )3183مقرر نمود که جلسه استماعی در روز  02اکتبر  8( 3320آبـانمـاه
 )3183تشکیل گردد و ضمناً به طرفین دستور داد تا  12اوت  2( 3320شـهریورماه  )3183اظهاریـههـای کتبـی،
شامل لوایحی راجع به موضوعات حقوقی و مشخصات اسناد و شهودی که در نظر دارند در جلسه اسـتماع ارائـه و
معرفی نمایند به ثبت رسانند .دیوان طی دستور مـورخ  3ووییـه  32( 3320تیرمـاه  )3183خـود برگـزاری جلسـه
استماع را به  08نوامبر  0( 3320آذرماه  )3183موکو نمود .هود مطالب خود را در  12اوت ( 2شهریورماه )3183
و یک یادداشت جلسه استماع در  00نوامبر ( 3320او آذرماه  )3183به ثبت رسانید .خواندگان مطالب خـود را در
تاریخ  2سپتامبر  38( 3320شهریورماه  )3183و مطالـب دیگـری در  33نـوامبر و 04نـوامبر 02( 3320آبـان و 1
آذرماه  )3183به ثبت رسانیدند.

حکم شماره 442ـ400ـ1



241

خواندگان در جلسه استماع مطالب کتبی دیگری ارائه دادند و ادعای متقابل خود در مورد ابطا ضـمانتنامه را
مسترد نمودند .خواندگان در جلسه استماع برای اولین بار اظهار داشتند که دیوان صـالحیت رسـیدگی بـه ادعـای
مربوط به ضمانتنامه بانکی را ندارد؛ زیرا به عقیده خواندگان ،ادعا در تاریخ بیانیه حـل و فصـل دعـاوی یعنـی 33
وانویه  03( 3323دیماه  )3103پابرجا نبوده است .خواندگان در 32مارس  02( 3321اسـفندماه  )3183دفاعیـات
کتبی تکمیلی خود را به ثبت رسانیدند .چون به ثبت رسانیدن این مطالب مجاز نبوده ،انصاف و لزوم رعایت نظم و
احتما ورود لطمه به حقوق طرف دیگر ،دیوان را ملزم میسازد که مطالب تسلیمی در آن تاریخ را نادیده بگیرد.
دوم) اظهارات طرفین
 .3اظهارات خواهان

هود سابقه واقعیات مربوط به ادعاهای خود را به شرح زیر بیان میکند:
شرکت ملی نفت ایران (شرکت نفت) در سا  3320کارهای ساختمانی تلمبهخانههای مسـیر یـک خـر لولـه
نفت را به مناقصه بینالمللی گذاشت .هود همراه با یک پیمانکار محلی ایرانـی بـه نـام ]نـورم[ انجینیرینـگ انـد
کانستراکشن کامپنی ـ شرکت مهندسی و ساختمان نورم («نورم») در مناقصه شرکت نمود .پیشنهادها مورد قبـو
واقع شد و هود در 12دسامبر  3( 3320دیماه  )3104قراردادی با شرکت نفت منعقد نمود (قرارداد «هود ـ شرکت
نفت») .اندکی بعد از آن ،هود و نورم به منظور تهیه مصالح و تأمین خدمات مهندسی و ساختمان مربوط به احداث
تلمبهخانههای موضوع قرارداد هود ـ شرکت نفت ،یک شرکت سهامی خاص ایرانی به نـام هـود ـ نـورم کـامپنی
(«هود ـ نورم») تشکیل دادند .هود صاحب  00درصد سهام و نورم صاحب مابقی  40درصد سهام هود ـ نورم بود.
هود کلیه حقوق خود به موجب قرارداد هود ـ شرکت نفت را به هود ـ نورم منتقل نمود .شرکت نفت این ترتیب را
پذیرفته و کلیه وجوه موضوع قرارداد را در وجه هود ـ نورم پرداخت میکرد.
قرارداد هودـ نورم مقرر می داشت که پرداخت وجوه به هود طبـق درصـدهای مشـخ بـه ارزهـای معینـی
صورت گیرد .قرار بود که پرداخت معتنابه او به دالر امریکا صورت گیرد؛ ولی هود ـ نورم به شـرکت ملـی نفـت
اجازه داد درصد بیشتری از پرداختها را (در مقایسه با آنچه در قرارداد قید شده بود) به ریا به عمـل آورد .طـی
مدت بین  3320تا  3323هود در رابطه با تهیه مصالح دائمی که قرار بود در تلمبهخانهها به کار رود ،وجـوهی بـه
دالر به هود ـ نورم پیشپرداخت میکرد تا هود ـ نورم بتواند آن مصالح را از ایـاالت متحـده و کشـورهای دیگـر
خریداری و به ا یران حمل نموده و در ساختمان تلمبهخانهها به مصرف رساند.
طی همین مدت ،هود ـ نورم در بانک ایران و عرب (بانک کنونی ملت شعبه هجرت) حساب بانکی داشت .در
طو مدت مذکور هود ـ نورم به کمک بانک ایران و عرب در چند مورد وجوهی را که تدریجاً از شرکت ملی نفت
به ریا دریافت مینمود به دالر تبدیل کرده و آن وجوه را به حساب بانکی هود در ایاالت متحده منتقل نمـود تـا
مقداری از پیشپرداختها را بازپرداخت نماید.
تا اواسر  3323دو مرحله او پرووه تأسیس تلمبهخانه ،از جمله مهندسی پـرووه و تهیـه و حمـل مصـالح و
تجهیزات وارداتی عمالً تکمیل شده بود .هود و هود ـ نورم بعـد از انقـالب و پـس از آنکـه اغلـب شـرکتهـای
امریکایی کار خود را در ایران متوقف نموده بودند به تأ مین خدمات ادامـه دادنـد و شـرکت ملـی نفـت نیـز کلیـه
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پرداختهای مقرر را به عمل آورد.
در اواسر  3323نورم تمایل خود دایر بر به عهده گرفتن پرووه را اعالم کرد .بر این اسـاس ،هـود و نـورم در
مورد کنارهگیری هود از پرووه و واگذاری حقوق هود در هود ـ نورم در قبـا دریافـت عـوض شـروع بـه مـذاکره
نمودند .هود و نورم در  2اکبتر  30( 3323مهرماه  )3102یک موافقتنامه کتبی امضا کـرده و طـی آن در مقابـل
دریافت فوری مبل  312میلیـون ریـا («پرداخـت او ») از نـورم و نیـز مبلـ ـ 1014221222/ریـا («پرداخـت
()1
دوم») که قرار بود نورم در موقع تحویل پرووه ،ولی در هر صورت ،حداکثر دو سا از تاریخ انعقاد موافقـتنامـه
به هود پرداخت کند ،هود کلیه سهام سرمایهای خود در هودـ نورم و کلیه حقوق خود در رابطه بـا قـرارداد هـود ـ
شرکت نفت را به نورم واگذار کرد .پرداخت دوم قـرار بـود بـا افتتـاح یـک ضـمانتنامه غیرقابـل نکـو بـه مبلـ
ـ 1014221222/ریا تضمین شود.
قرارداد هود ـ شرکت نفت با رضایت شرکت نفت به هود ـ نورم واگذار شد.
هود اظهار میکند که پرداخت او به مبل ـ 31212221222/ریا در واقع ،شامل پـیشپرداخـتهـای تأدیـه
نشده هود به هود ـ نورم و هزینههای دالری دیگری بود که هود در رابطه بـا کمـک بـه هودــ نـورم در اجـرای
قرارداد شرکت نفت متحمل شده بود .بنا بر اظهار هود ،پیشپرداختهای تأدیه نشده مبتنـی برصورتحسـابهـای
اجناس و خدماتی است که هود در رابطه با اجرای قرارداد شرکت نفت تأمین کرده بود.
بنا به اظهار هود ،قسمت اعظم پرداخت دوم ،مبل مورد توافـق بابـت ارزش سـهام هـود ـ نـورم را مـنعکس
میکرد .این قرارداد که در آن پرداخت به ریا شرط شد ،موقعی منعقد گردید که ایران تبـدیل بـه ارز خـارجی را
محدود کرد.
نورم در رابطه با پرداخت او  ،چکی به مبل ـ 31212221222/ریا عهده بانک ایران و عرب به آقـای فلویـد
اسمیت ،نماینده هود در ایران تحویل داد .در  34اکتبر  00( 3323مهرماه  )3102هود یک حساب سپرده  13روزه
در بانک ایران و عرب افتتاح نمود .به موجب مفاد این قرارداد سپرده ،قرار بود بهرهای به نرخ ساالنه  2/0درصد به
سپردهها تعلق گیرد .هود در همان تاریخ چک  312میلیون ریالی را به صورت سپرده به آن حساب واریز کرد.
هود طی تلکس مورخ  12نوامبر  3( 3323آذرماه  )3102از بانک ایران و عرب درخواست نمود تمـامی اصـل
سپرده مدتدار و بهره متعلقه به آن ،به حساب هود در بانکی در مونیخ (آلمان غربی) منتقل شود .ظاهراً قـرار بـود
وجوه مزبور به مارک آلمان تبدیل گردد .بانک ایران و عرب طی تلکس مورخ  3دسامبر  32( 3323آذرماه )3102
به هود پاسخ داد که هرگونه انتقالی از آن حساب مستلزم اجازه بانک مرکزی میباشد .هود پس از مبادلـه چنـدین
تلکس در مورد انتقا وجه از آن حساب ،سرانجام در تاریخ  01مه  0( 3323خردادماه  )3182از بانک ملت ،شـعبه
هجرت اطالع حاصل نمود که بانک مرکزی اجازه انتقا را صادر نخواهد کرد.
هود مدعی است که حق داشته که مبل سپرده  312میلیون ریالی و بهره متعلق به آن را در  12نوامبر 3323
 .1موافقتنامه از جمله به شرح زیر مقرر میداشت:
«بدینوسیله هود موافقت میکند کلیه حقوق و تعهدات خود به موجب قرارداد ،از جمله وجوه دریافتنی از شرکت نفت ،وجوه وثیقه ،بهره،
درآمد و سود و حاصل از تمامی پرووه را به هود ـ نورم واگذار کند ...و کلیه سهام و منافع خود در هود ـ نورم را در مقابل دریافـت مبلـ
 32014221222ریا به سهامداران نورم منتقل کند.
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( 3آذرماه  )3102از کشور خار کند .هود ادعا میکند که بانک ایران و عرب متعهد بود جهت تحصیل مجوز مورد
لزوم برای انتقا وجه مزبور به نفع مشتری خود ،یعنی هود اقدام فوری به عمل آورد .ادعای مطروح علیـه بانـک
ملت ،حسباالدعا مبتنی بر قصور و غفلت دو بانک در انجام تعهداتشان میباشد.
هود به عالوه اظهار میدارد که امتناع بانک مرکزی بهعنوان مرجع صالح دولتی از صدور مجوز انتقـا وجـوه
بانکی ،تخلف از قوانین ایران ،یعنی قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی در ایران («قـانون جلـب و حمایـت
سرمایههای خارجی») و حقوق بینالملل ،از جمله نقض عهدنامه مودت ،حقوق اقتصادی و کنسـولی بـین ایـاالت
متحده امریکا و ایران («عهدنامه مودت») و مقررات صـندوق بـینالمللـی پـو («آی.ام.اف») بـوده اسـت .هـود
همچنین اظهار میدارد چون خواندگان در گذشته اجازه خرو پو را صادر کرده بودند بایـد از ممانعـت از خـرو
وجوه مورد بحث منع شوند .هود در رابطه با این موضوع همچنین متذکر میشود کـه طـی مـذاکرات مربـوط بـه
فروش حقوق هود در هود ـ نورم و نیز هنگامی که آقای اسمیت چک را به حساب تودیع میکرد ،نمایندگان بانک
ایران و عرب در مورد انتقا وجوه مزبور به خار اطمینانهایی دادند.
هود بهعنوان مبنای دیگری جهت مسئو شناختن بانک مرکزی و دولت ایران در این ادعـا ،اظهـار مـیدارد کـه
توسل به کنتر ارزی جهت ممانعت از خار نمودن اموا هود به منزله سلب مالکیت است که هود به خـاطر آن
مستحق دریافت خسارت میباشد.
در رابطه با پرداخت دوم ،هود طی تلکس مورخ  00سپتامبر  1( 3323مهرماه  )3182از نورم درخواست نمود مبل
 1014221222ریا مورد توافق را پرداخت نماید .نورم تا تاریخ  2اکتبر  30( 3323مهر  ،)3182یعنی موعـد تأدیـه
توسر نورم ،وجهی از آن بابت نپرداخته بود .لذا هود در  2اکتبر  30( 3323مهر  )3182طی تلکسی از بانک ملـت
شعبه هجرت خواست تعهد خود را به موجب ضمانتنامه انجام دهد.
بانک ملت شعبه هجرت ،به این درخواست پاسخ نداد و مبل مذکور تا به حا پرداخت نشـده اسـت .در سـا
 3322هود یک دعوای مدنی در یکی از دادگاههای ایاالت متحـده علیـه خوانـدگان اقامـه کـرد و طـی آن مبلـ
ـ 313401222/دالر بابت ـ 31212201823/ریا و 0201028دالر بابت اقداماتی که منجر به بیارزش شـدن مبلـ
 1014221222ریا پرداخت دوم و ضمانتنامه گردید ،مطالبه نمود .خواهان همچنین در رابطه با این ادعاها دسـتور
توقیف اموا خواندگان را از دادگاه گرفت .به موجب بیانیههایالجزیره از اموا رفع توقیف و دعوا متوقف گردید.
هود ادعا میکند که بانک ملت در  12نوامبر  3( 3323آذرماه  )3102پیشاپیش منکر تعهدات خود به موجـب
ضمانتنامه شد ،زیرا در آن تاریخ ،روشن بود که بانک قصد ندارد تعهـدات خـود بـه موجـب ضـمانتنامه را محتـرم
شمارد و هود به علت آن انکار قبل از موعد ،حق داشت وجوه مربوط به ضـمانتنامه را دریافـت و از کشـور خـار
نماید .هود همچنین معتقد است که دولت ایران و بانک مرکزی به همان دالیلـی کـه هـود در رابطـه بـا ادعـای
پرداخت او ابراز نموده ،در قبا ادعای موضوع پرداخت دوم مسئو میباشند.
 .2اظهارات خواندگان

خواندگان اظهار میکنند که کنتر ارزی از طرف ایران و اقدامات بانک ایران و عرب و بانک ملت به موجـب آن،
قانونی بوده و از جمله استدال میکنند که عهدنامه مودت دیگر معتبر نیسـت ،چـه بـه واسـطه اقـدامات ایـاالت
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متحده ،نقض گردیده است .خواندگان همچنین اظهار مینمایند که هود در هنگامی که وجـوه را دریافـت کـرد ،از
مقررات کنتر ارزی آگاه بود ویا میبایست آگاه باشد و دیگر اینکه موعد ایفای تعهدی که به وسـیله ضـمانتنامه
تضمین شده بود تا بعد از تاریخ بیانیه الجزیره فرا نرسیده و بنابراین ،دیوان صالحیت رسـیدگی بـه ادعـای بابـت
پرداخت دوم را ندارد و نیز اینکه به هر صورت ،ضمانتنامه اصلی جهت لغو به بانک ملت عـودت داده شـده و لـذا
بانک از این بابت دیگر تعهدی ندارد.
سوم) صالحیت

از آنجا که خواهان شرکتی است که  02درصد یا بیشتر از سهام آن متعلق به اتباع ایاالت متحده میباشد ،طبق
تعریف بند 3ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،تبعه ایاالت متحده محسوب میشود .خواندگان بهعنوان دولـت
ایران و تقسیمات فرعی سیاسی ،سازمانها یا دستگاههای آن به مفهوم تعریف بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصل
دعاوی «ایران» به شمار میآیند.
ادعا ،ادعایی است که طبق شرط مقرر در بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی از دیون ،قراردادهـا (شـامل
معامالت موضوع اعتبارات اسنادی و ضمانتنامههای بانکی) ،مصادره اموا ویا هر اقدام دیگری که مؤثر در حقوق
مالکیت باشد ،ناشی شده و از طرف یک تبعه ایاالت متحده علیه ایران اقامه گردیده است.
مسألهای که از نظر صالحیت باقی میماند این است که آیا ادعا بابت پرداخت دوم ،ادعایی است که «در تاریخ
بیانیه ،یعنی  33وانویه  03( 3323دیماه  )3103پابرجا» بوده است یا خیر .در موافقتنامـه مـورخ  2اکتبـر 3323
( 30مهرماه  )3102بین هود و نورم ،یک ضمانتنامه غیرقابل نکـو بـه مبلـ  1014221222ریـا بـه نفـع هـود
کورپوریشن در نظر گرفته شده است .موافتقنامه مزبور همچنین مقرر میدارد که «ارزش ضمانتنامه متعلق به هود
بوده و باید در موقع تحویل پرووه و یا به هر صورت ،حداکثر ظرف دو سا از تـاریخ موافقـتنامـه هـود پرداخـت
گردد» .ضمانتنامهای که بانک ایران و عرب در تاریخ  03اکتبر  03( 3323مهرماه  )3102صادر کرده حاوی همین
شرایر است.
هیچیک از طرفین مدعی نیست که در واقع «تاریخ تحویل پرووه» پس از سررسید مقرر در ضمانتنامه ،یعنی 2
اکتبر  30( 3323مهرماه  )3182بوده است .بدین ترتیب ،قرار بود پرداخت موضوع ضمانتنامه بـه شـرطی صـورت
گیرد که نورم پرداخت دوم را در آن تاریخ به عمل نیاورده باشد .همچنین کسی مدعی نشده اسـت کـه سررسـید
تعهد پرداخت نورم قبل از هفتم اکتبر  30( 3323مهرماه  )3182بوده است .استدال هود متقـابالً ایـن اسـت کـه
بانک ملت تعهدات خود به موجب ضمانتنامه را نقض کرده ،زیرا از تاریخ  12نوامبر  3( 3323آذرماه  ،)3102یعنی
تاریخی که هود تقاضای اولین پرداخت را نمود ،معلوم شد که بانک ملت تعهدات مزبور را ایفا نخواهد کرد .چـون
ادعا نشده که هود در آن تاریخ در مورد ضمانتنامه با بانک تماس گرفته است ،ظـاهراً اسـتدال هـود ،مبتنـی بـر
اطالعاتی است که بانک طی تلکس مورخ او دسامبر  32( 3323آذرماه  )3102مبنی بر لـزوم تحصـیل اجـازه از
بانک مرکزی در مورد انتقا از حساب سپرده هود (پرداخت او ) در اختیار وی قرار داده است.
اما استدال هود به موضوع مربوط نیست .بانک ملت به موجب مفاد ضمانتنامه متعهد بـود وجـه را بـه ریـا
پرداخت نماید و قرینهای وجود ندارد که نشان دهد که قرار بود پرداخت طبق ضـمانتنامه بـه ارز دیگـری صـورت

حکم شماره 442ـ400ـ1



224

گیرد .از این نظر ،دیوان دلیلی در تأیید این عقیده نمییابد کـه در نتیجـه نقـض قبـل از موعـد ،تعهـد ضـامن در
تاریخی قبل از تاریخ مصرح در ضمانتنامه  32اکبتر  30( 3323مهرماه  )3182واجباالدا شده باشد.
نظر به مراتب فوق ،دیوان معتقد است که نمیتوان گفت که ادعا علیه بانک ملت در تاریخ  33وانویـه 3323
( 03دیماه  )3103پابرجا بوده تا بتوان به موجب بیانیه حل و فصل دعـاوی ،رسـیدگی بـه آن ادعـا را در حیطـه
صالحیت دیوان قرار داد.
چهارم) ماهیت ادعای مربوط به پرداخت اول
 .3مسأله مسئولیت بانک ملت

ادعای علیه بانک ملت بر این مبنا است که بانک ایران و عرب و نتیجتاً بانک ملت در تحصیل فـوری اجـازه الزم
برای انتقا سپرده ریالی به حساب بانکی هود در آلمان غربی غفلت کردهاند.
در مورد این نکته ،ادله از جمله نشان میدهد که هود در  12نـوامبر  3( 3323آذرمـاه  )3102از بانـک ملـت
تقاضای انتقا وجوه را نمود و بانک ملت پاسخ داد که انتقا مذکور مستلزم تحصیل اجازه بانک مرکزی میباشـد
و نیز ادله حاکی است که تعدادی تلکس بین هود و بانک ملت مبادله شده و بانک ملـت در مـاه مـارس  3323از
بانک مرکزی تقاضا کرد که اجازه انتقا وجوه صادر شود و در ماه مه  3323بانک مرکزی از صدور چنین اجازهای
امتناع کرد.
تلکسهای تسلیمی نشان میدهد که علیرغم سؤا هود در مورد اینکه چه اقدامی از نظر انتقا درخواسـتی
به عمل آمده بانکهای مزبور در مورد چنین اقدامی اطالعی در اختیار مشتری خود قرار ندادند .دیوان معتقد است
که هود تحت چنین شرایطی ،حق داشته فرض کند که بانکها پس از دریافت تقاضای وی جهـت انتقـا وجـوه
سپرده به بانک خارجی ،اقدام الزم را جهت کسب اجازه الزم برای انتقا به عمل میآورنـد .از شـواهد چنـین بـر
میآید که سرانجام چنین اقداماتی به عمل آمد ،ولی این کار تـا مـاه مـارس  3323یعنـی قریـب  38مـاه بعـد از
درخواست هود صورت نگرفت .با توجه به این امر ،می توان استدال کـرد کـه بانـکهـا در کسـب اجـازه بانـک
مرکزی ،رویه صحیح بانکی را رعایت نکردهاند.
معهذا در مورد اینکه در اثر یک غفلت احتمالی ،خسارتی به هود وارد شده است ،شواهد کافی موجود نیست و
قرینه ای هم در دست نیست که حاکی از آن باشد که بانک مرکزی کـه در مـاه مـه  3323از صـدور اجـازه الزم
خودداری کرده بود ،قبل از تاریخ درخواست هود از بانک ملت ،یعنی قبل از  12نوامبر  3( 3323آذرماه  )3102بـه
صدور چنین اجازهای اقدام مینمود .دیوان در این رابطه متذکر میشود که بخشنامههای مربوطـه بانـک مرکـزی
درباره تبدیل ارز قبالً یعنی در نوامبر  3322و مه  3323صادر شده بود (رجوع شود به«0 :ب» بخش چهار منـدر
در زیر) .نظر به مراتب پیشگفته ،دیوان معتقد است که ادعای مطروح علیه بانک ایـران و عـرب و بانـک ملـت را
نمیتوان پذیرفت.
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 .2مسأله مسئولیت دولت ایران و بانک مرکزی
الف) تخلف ادعایی از قوانین ایران

هود استدال میکند که به موجب قانون جلب و حمایت سـرمایههـای خـارجی (مصـوب سـا  3300در ایـران)
استحقاق دارد مبل پرداخت او را انتقا دهد.
لکن هود اثبات یا حتی ادعا نکرده است که حائز شرایر مقرر در قانون جلب و حمایت سـرمایههـای خـارجی
می باشد .با توجه به این مراتب ،دیوان متقاعد نشده است که هـود اسـتحقاق دارد طبـق قـانون جلـب و حمایـت
سرمایههای خارجی ،مبل سپرده را منتقل نماید.
ب) تخلف ادعایی از موافقتنامه صندوق بینالمللی پول

هود استدال میکند که مقررات کنتر ارزی که ایران وضع نموده ،تخلف از تعهداتی است که ایران بـه موجـب
موافقتنامه صندوق بینالمللی پو که عضو آن است ،به عهده دارد .هود باالخ به بنـد «0الـف» مـاده هشـت
موافقتنامه استناد میکند که طبق آن ،اختیارات دولتهای عضو جهت «وضع محدویتها در مورد پرداخـتهـا و
انتقاالت بابت معامالت جاری بینالمللی» ،محدود شده است و همچنین هود به بند 1ماده شش (که در زیـر نقـل
میشود) و مربوط به تحرک سرمایه است ،استناد میکند.
خوانده ،بانک مرکزی ،اشعار میدارد که ایران هرگز ماده هشـت موافقـتنامـه صـندوق بـینالمللـی پـو را
نپذیرفته و بنابراین ،مقررات آن ماده برای ایران الزامآور نیست .بانک مرکزی همچنین استدال میکند که ایـران
مقررات کنتر ارزی خود را طبق بند  0ماده چهارده به صندوق اطـالع داده و صـندوق بـا آن مقـررات مخـالفتی
ننموده است.
دیوان متذکر میگردد که به موجب بند « » ماده دو قانون بانکی و پولی مصوب  3320ایران ،بانک مرکزی
از جمله اختیار دارد که مقررات مربوط به معامالت ارز خارجی و کنتر اینگونه معامالت را تهیه و تنظیم نماید.
بانک مرکزی در  34نوامبر  01( 3322آبانماه  )3102بخشنامهای (به شماره ن.ا )33822/ .همراه با فهرسـتی
به بانک بینالمللی ایران ارسا داشت .ظاهراً بخشنامه مزبور به بانکهای دیگر ایران نیز ارسا شده بود .فهرست
پیوست ،حدود و شرایطی را که بانکها در موارد مختلف مجاز به فـروش ارز خـارجی بودنـد ،مشـخ مـیکنـد.
بندهای  4و 34فهرست در پرونده حاضر مورد توجه خاص میباشد .بند  4فهرست از جمله قید میکند که فـروش
ارز خارجی بابت خدمات به موجب قراردادهای منعقده بین شـرکتهـای داخلـی و خـارجی مسـتلزم تأییـد بانـک
مرکزی میباشد و طبق بند  34فروش ارز تجارتی خارجی برای منظورهای دیگری غیر از آنچـه کـه در فهرسـت
ذکر شده ،در هر مورد منوط به تصویب قبلی بانک مرکزی میباشد.
بند  8بخشنامه بانک مرکزی (به شماره ن.ا )0/0232.کـه در تـاریخ  0مـه  30(3323اردیبهشـتمـاه )3102
صادر شده و قصدش ابطا کلیه بخشنامههای صادره قبلی بانک مرکزی در این رابطه بوده نیز در مـوارد فـروش
ارز خارجی بابت خدمات ارائه شده به موجب قراردادهای بین مؤسسات داخلی و خارجی ،تصویب بانک مرکـزی را
الزم میشمارد.
برای تشخی این که با اعالم مقررات ارزی مندر در بخشنامههای فوق از موافقتنامه صندوق بینالمللی
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پو تخلف شده یا خیر ،جا دارد که به بخش  1ماده شش موافقتنامه مذکور که به شرح زیر است ،توجه شود:
«کنتر هایی که در مورد انتقا سرمایه معمو میشود :اعضای صندوق میتوانند ،در صورت لزوم ،برای
تنظیم حرکت سرمایه بینالمللی چنین کنتر هایی را معمو دارند؛ ولـی هـیچ عضـوی نمـیتوانـد ایـن
کنتر ها را به نحوی معمو دارد که پرداخت بابت معامالت جاری را محدود کند یا به طرز ناروا نقـل و
انتقاالت وجوه را در تصفیه تعهدات به تعویق اندازد؛ مگر به نحوی که در بند «1ب» ماده هفت و بند 0
()2
ماده چهارده مقرر گردیده است.
مفهوم «معامالت جاری» در بند «د» ماده نوزده موافقتنامه صندوق بینالمللی پو به شرح زیـر بیـان شـده
است:
«پرداختهای بابت معامالت جاری ،پرداختهایی میباشد که به منظور انتقـا سـرمایه نبـوده و بـدون قیـد
محدودیت شامل موارد زیر میشود:
( )3کلیه پرداختهای مقرر در رابطه با تجارت خارجی ،سایر معامالت جـاری از جملـه خـدمات و تسـهیالت
اعتباری و بانکی عادی و کوتاهمدت،
( )0پرداختهای مقرر بهعنوان بهره وامها و درآمد خال از سایر سرمایهگذاریها،
( )1پرداختهای مبل مناسب بابت استهالک وامها و استهالک سرمایهگذاریهای مستقیم ،و
( )4حوالههای مناسب جهت هزینه زندگی خانوادهها».
تمیز بین معامالت جاری و معامالت سرمایهای ،کار آسـانی نیسـت .مبلـ مـورد اخـتالف در ازای «سـهام و
منافع» هود در هود ـ نورم که هود طبق موافقتنامه مورخ  2اکتبر  30( 3323مهرماه  )3102به نورم فروخت ،بـه
هود پرداخت شد .بدون توجه به منبع اولیه وجوه ،معامله ظاهراً بایـد معاملـه سـرمایهای باشـد .طـرفین در عمـل
مطلبی در مورد تعاریف معامالت «جاری» و «سرمایهای» ارائه ندادند .در نبود هیچگونه مطلبی در ایـن موضـوع،
نظر دیوان این است که مبل مورد بحث بابت سرمایه بوده است و نه بابت معاملهای که طبق تعریف بند «د» ماده
نوزده موافقتنامه صندوق بینالمللی پو  ،معامله «جاری» محسوب میشود .در این حالت ،دیوان معتقد است کـه
مبل سپرده را باید بهعنوان مابه ازایی برای انتقا سرمایه شمرد .در نتیجه ،براساس مطالب موجـود در دیـوان بـه
نظر میرسد که بند  1ماده شش موافقتنامه صندوق بینالمللی پو در این مورد صادق باشد .شرط مزبور به اعضا
آزادی عمل میدهد که اصوالً در مورد انتقا سرمایه ،کنتر های ارزی اعما نماید.
در نتیجه ،نظر دیوان این است که مقررات ارزی ایران تا جایی که بـه پرونـده حاضـر ارتبـاط دارد ،مغـایر بـا
موافقتنامه صندوق بین المللی پو وضع نشده و بنابراین ،ادعای مربوط به پرداخت او را نمـیتـوان بـر مبنـای
چنین تخلفی پذیرفت.

 .2در بند «1ب» ماده هفت امکان وضع محدودیتهای موقت در مورد آزادی معامالت ارزی به پولی که صـندوق آن را کمیـاب اعـالم
کرده ،پیش بینی شده است .بند 0ماده چهار به محدویتهای ارزی در مورد معامالت جاری اعضا طـی یـک دوره انتقـالی مربـوط اسـت.
هیچیک از این دو بند در پرونده حاضر مصداق ندارد.
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ج) تخلف ادعایی از عهدنامه مودت

هود استدال میکند که رویههای محدودکننده بانک مرکزی به منزله گرفتن ( )takingسپرده بانکی بوده و هود
به خاطر آن طبق بند  0ماده چهار عهدنامه مودت ،استحقاق دارد غرامت عادالنـهای دریافـت نمایـد و بـهعـالوه،
رویههای مزبور تخلف از مقـررات کنتـر ارزی منـدر در عهدنامـه مـیباشـد .مـتن مقـررات کلـی مربـوط بـه
محدودیتهای ارزی در بند 3ماده هفت به شرح زیر است:
«هیچیک از طرفین متعاهدین معظمین در مورد پرداخت و ارسا و سایر انتقاالت پولی به قلمرو طرف معظم
متعاهد دیگر یا از قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر به قلمرو خود تضییقاتی قائل نخواهد شد ،مگر :الـف) تـا حـدی
که برای تأمین ارز خارجی جهت پرداخت بهای کاالها و خدمات (سرویسهای) ضـروری بـرای بهداشـت و رفـاه
مردم الزم باشد ،یا ب) در مورد یک عضو صندوق بینالمللی پو تضییقاتی که مصرحاً به تصویب صندوق رسیده
باشد».
بند  0ماده هفت که حاوی مقررات خاص تری در این مورد اسـت ،در قسـمت مربوطـه بـه شـرح زیـر مقـرر
میدارد:
«اگر هریک از طرفین معظمین متعاهدین تضییقات ارزی به کار برد در اسرع وقت قـرار معقـولی بـرای
خار کردن ارز خارجی به پو رایج طرف معظم متعاهد دیگر در موارد ذیل خواهد داد ...ب) درآمدها بـه
صورت حقوق (ماهانه) ،بهره ،سود سهام ،حقالعمل ،حقاالمتیاز ،اجرت خـدمات فنـی یـا غیـر آن ،و )
مبال مخصوص استهالک دیوان و استهالک سرمایهگذاری مستقیم و انتقاالت سرمایه با توجه به حوایج
خاص برای سایر معامالت».
قبل از  33وانویه 03( 3323دیماه  )3103خواهان فقر درخواست کرده بود که وجوه وی به حساب مارک در
()3
آلمان منتقل شود .چون جهت انتقا وجوهش به ایاالت متحده یا به دالر امریکا بهموقع اقدام نکرده بود ،مفـاد
ماده هفت عهدنامه مودت قابل اعما نیست .دیوان صالحیت ندارد که به ادعاهایی که از درخواستهـای بعـد از
 33وانویه  03( 3323دیماه  )3103ناشی میشود رسیدگی کند (بند3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی) .نظر بـه
مراتب فوق ،دیوان مدارک کافی در مورد ضبر شدن وجوه مورد بحث در دست ندارد.
نظر به یافتههای فوق ،برای حل اختالف حاضر نیازی نیست که به این سؤا پرداخته شود که آیـا عهدنامـه
مودت معتبر است یا خیر.
د) استدالل هود راجع به استوپل ( ،estoppleاصل ممنوعیت انکار بعد از اقرار)

هود استدال کرده است که چون خواندگان در گذشته اجازه خار کردن پو را داده بودند ،اینک باید از ممانعـت
از خرو سپرده بانکی منع شوند .دیوان این استدال را نمیپذیرد .دلیلی در دست نیست که نشان دهد هود قـبالً
اقدام به صدور سرمایه از ایران کرده است .مضافاً قبو استدال هود در واقع ،میتوانـد بـه ایـن معنـا باشـد کـه
 .3طرح دعوای مدنی در ایاالت متحده ،مبتنی بر اقدامات ادعایی قبلی خواندگان شرط تقاضا را احراز نمیکند .در مـورد شـرط تقاضـای
مقتضی رجوع شود به :شرینگ کورپوریشن علیه جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 300ـ12ـ 38( 1آوریل  02/3324فروردین .)3181
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محدودیتهای قانونی ارزی در موارد انفرادی بیاعتبار شده و بنابراین ،میتواند به مثابه تجاوز بـه اختیـارات دو
مستقل باشد.
جهت اثبات این امر که نمایندگان بانک ایران و عرب همانطور که هود ادعا میکند اطمینان دادند که سپردههـا
بعداً به خار انتقا داده میشود ،مدرک کافی وجود ندارد .بهعالوه ،حتی اگر چنـین اطمینـانی هـم در واقـع داده
شده باشد ،این امر در پرونده حاضر ،محدودیتهای ارزی را که ایران وضع کرده است ،نسخ نمیکند.
 .1هزینهها

تحت شرایر پرونده حاضر و با اعما مواد  12و  42قواعد دیوان داوری ،دیوان نظر میدهد که هریک از طـرفین
مسئو پرداخت هزینههای داوری مربوط به خود باشند.
چهار) حکم

دیوان بدینوسیله به شرح زیر حکم صادر مینماید:
ادعاهای خواهان ،هود کورپوریشن مردود شناخته میشود.
براساس استرداد ادعای متقابل از طرف خواندگان این ادعا نیز مختومه شناخته میشود.
هریک از طرفین هزینههای داوری مربوط به خود را تقبل خواهد کرد.
الهه ،به تاریخ  31ژوییه  3884برابر با  22تیرماه 3161
نیلس منگارد ،رئیس شعبه سه
به نام خدا
ریچارد ام .ماسک
نظر مخالف

پرویز انصاری معین

پرونده شماره  300ـ شعبه سه
حکم شماره 312ـ300ـ1
خواهان :هود کورپوریشن
خواندگان :جمهوری اسالمی ایران ،بانک مرکزی و بانک ملت
تاریخ3161/6/6:
نظر مخالف ریچارد ام .ماسک

اینجانب با حکم صادره در این پرونده مخالفم.
یک) مسئولیت بانک ملت

بانک ملت با عدم درخواست بهموقع از بانک مرکزی جهت انتقا پو خواهان به خار که متعهـد بـه انجـام آن
بوده ،با عدم رعایت توافق خود ،دایر بر واریزکردن وجوه به یک حساب سپرده مدتدار با بهره ،و واریز نمودن پو
خواهان به یک حساب بدون بهره ،عمالً کنتر پو خواهان را در دست گرفت.
جمهوری اسالمی ایران خود استدال نموده است که «در مواردی که بانک عالمانه سپردهای را برای منظـور
خاصی میپذیرد ،نمی تواند آن را برای مقاصد خویش بـه کـار بـرده ویـا بـه نحـوی عمـل نمایـد کـه بـا هـدف
سپردهگذاری منافات داشته باشد»… اگر چنین کـاری بکنـد در قبـا سـپردهگـذار یـا شخصـی کـه بـه نفـع او
سپردهگذاری شده مسئولیت خواهد داشت( »...جوابیه جمهوری اسالمی ایران در پرونده «الف» ( 30قسـمت یکـم
«ز») 02 ،وانویه  12 ،3324بهمنماه  ،3180ص .04مأخذ اصلی حذف شده است) .بنابراین ،بانک ملـت بایـد بـه
علت نقض تعهدات بانکی خود در قبا خواهان ،مسئو شناخته شود.
نتیجهگیری دیوان ،مبنی بر اینکه خواهان از عدم درخواست بهموقع بانک ملت جهت انتقا وجوه وی متضرر
نشده است ،صرفاً می تواند بر این فرض استوار باشد که علیرغم اختیار ادعایی که بانک مرکزی برای تصویب این
قبیل انتقاالت پولی دارد ،قطع نظر از اینکه چه عواملی در ارتباط با درخواست هود در اواخـر سـا  ،3323وجـود
داشته ،چنین کاری را نمیکرده .خالصه اینکه تصمیم دیوان ظاهراً بر این فرض مبتنی است که حتی اگر بانـک
ملت به تعهد خود ،دایر بر درخواست بهموقع عمل مـیکـرد ،محـدویتهـای ارزی ایـران بـه دلخـواه و بـه نحـو
تبعیضآمیزی در مورد هود اعما میگردید.
دو) اعتبار محدودیتهای ارزی
الف) محدودیتهای ارزی به مثابه گرفتن ()taking

من تصدیق میکنم که بهطور کلی فرض بر این است که دولتها میتوانند برخـی محـدودیتهـای ارزی برقـرار
نمایند .معهذا به طوری که صاحبنظر برجسته حقوقی ،اف.ا.مان نوشته است «:برقراری محدویتهای ارزی ،تجـاوز
شدیدی است به حقوق و تعهدات خصوصی و میتواند موجب ایراد لطمه شدیدی شود .لذا حسننیت ،دولت واضع
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محدودیتهای ارزی را مکلف مینماید که قانون مربوطه را با در نظر گرفتن منافع مشروع اتباع خارجی تنظـیم و
اجرا نماید . . .به طور خالصه،حق موافقت یا عدم موافقت یا (انتقا پو ) در کلیه اوضاع و احـوا  ،نـه بـهعنـوان
اختیار مطلق ،بلکه بهعنوان اختیار قابل کنترلی تفسیر شده است .چنین اختیاری باید بهطور معقو و نه به دلخـواه
و نیز تویم با حسننیت اعما گردد»
(F.A. Mann, The Legal Aspect of Money 480-82 4th ed., 1982, citation omitted).

همینطور ،گفته شده است که «دادگاههای سایر کشورها غالباً کنتر های ارزی را که دارای ماهیـت تـوقیفی
هستند به رسمیت نمیشناسند؛ چه این قبیل کنتر ها در مواردی که بر حقوق خارجیان اثـر مـیگذارنـد از لحـاظ
حقوق بینالمللی بیاعتبارند و در مواردی که بر حقوق اتباع کشور اثر میگذارند به سیاست دولت مقر دادگاه لطمه
میزنند»
(2 D.P. O'Connel ,International Law 1016 (2d ed., 1970. See also: M. Shuster, The
Public International Law of Money,73-91; Hjerner, The General Approach to
Foreign Confiscations, reprinted in International and Comparative Law Center,
Selected Readings on Protection by Law of Private Foreign Investments, 523,571,
1964; Hug, The Law of International Payments, II Recueil Des Cours 622-29,
1951).

فیالواقع ،دیوان داوری حاضر قبو کرده است که کنتر های ارزی نمیتواند نامحدود باشد (رجوع شـود بـه:
شرینگ کورپوریشن علیـه جمهـوری اسـالمی ایـران ،حکـم شـماره 300ــ12ــ ،1مـورخ  38آوریـل 02 ،3324
فروردینماه .)3181
در پرونده حاضر ،خواهان متذکر گردیده که قبل از سا  3323مشکلی در انتقا پو به خار نداشته است .از
اینکه به خواهان اخطار شده که قادر به انتقا پو خود به خار نخواهد بود ،هیچگونه قرینهای در دست نیسـت.
گزارش ساالنه ( )3323صندوق بین المللی پو درخصوص ترتیبات و محدودیتهای ارزی در صفحه  031حـاکی
از این است که در سا  3322در ایران« ،اتباع خارجی اجازه دارند که در بانکهـای مجـاز حسـابهـای ریـالی و
ارزی داشته باشند و از حسابهای ریالی ،هم میتوان برای پرداختهای داخلی و هم برای تبدیل ریا به ارزهای
خارجی از طریق غیربازرگانی استفاده کرد».
بانک مرکزی با صدور بخشنامههایی در اواخر سا  3322و در ماه مه  3323محـدودیتهـای ارزی جدیـدی
()1
وضع کرد.
بخشنامه سا  3323جایگزین بخشنامه قبلی گردید .این مطلب روشن نیست که آیـا طبقـهبنـدی مـذکور در
 .1بخشنامه شماره  33822مورخ  34نوامبر  00( 3322آبانماه  )3102و بخشنامه شماره  0/0232مورخ  0مه  30( 3323اردیبهشتماه  )3102بانک
مرکزی ،تجدید چاپ در )(Daily ed. Feb. 29, 1984)- 130 Cong. Rec S. 1679, S. 1685-86کنتر های ارزی کالً در صفحه  031گزارش سا
 3323و صفحه  021گزارش سا  3322صندوق بینالمللی پو تشریح گردیده است همچنین رجوع شود به :قانون اصالحی پولی و بانکی ایران،
مصوب  3ووییه  32( 3320تیرماه  )3103تجدید چاپ در
G. Vafai,VIII Commercial Laws of the Middle East-Iran, Book 6, P. 29.(1982).

228



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

بخشنامه  3323شامل معامالت مربوط به پرونده حاضر میگردد یا خیر .همچنین ماهیت یا حتی وجود مکـانیزمی
جهت انتقا وجوه حاصل از معامالت در پرونده حاضر ،روشن نیست .خواندگان هیچگونه رهنمودی در مـورد ایـن
قبیل مجوزها ارائه نکردهاند .در واقع ،هیچگاه به خواهان گفته نشد که چرا به وی اجازه داده نمیشـود کـه وجـوه
خود را از کشور خار نماید.
شواهد و قرائن حاکی از این است که خواندگان موضـع خـود را تحـت تـأثیر کامـل عوامـل مقتضـی اتخـاذ
()2
نکردهاند .هیچگونه دلیل و مدرکی ،اظهارات شفاهی خواندگان در جلسـه اسـتماع ،مبنـی بـر «مـوقتی» بـودن
محدودیتهای ارزی را تأیید نمیکند.
در واقع ،اکنون بیش از پنج سا از تاریخی که خواندگان مانع انتقا وجوه خواهان به خـار شـدند ،مـیگـذرد و
خواهان هنوز نتوانسته وجوه مزبور را به دست آورد .خواهان بهعنوان یک تبعه ایاالت متحده نمیتواند از ریـا در
ایران استفاده نماید .اگرچه نمی توان ادعایی براساس اقداماتی که ایران پس از تاریخ  33وانویه  03( 3323دیماه
 )3103به عمل آورده ،در دیوان مطرح نمود ،معهذا اقدامات مزبور به مثابه شـواهدی از انگیـزه و نیـت خوانـدگان
قبل از تاریخ مزبور میباشند.
بحث دیوان داوری درخصوص اینکه چرا اقدامات خواندگان را نمیتوان ضبر مشمو غرامت شـمرد ،روشـن
نیست .به نظر می رسد که دلیل مورد استناد دیوان این اسـت کـه درخواسـت خواهـان طبـق ضـوابر مربـوط بـه
محدودیتهای ارزی مندر در عهدنامه مودت ،روابر اقتصادی و حقوق کنسولی فیمابین ایاالت متحده امریکا و
ایران که در تاریخ  30اوت  04( 3300مردادمـاه  )3114امضـا شـده و در تـاریخ  38ووئـن  08( 3302خردادمـاه
 )3118به مرحله اجرا درآمده است،

(T.I.A.S. No. 3835,8 U.S.T. 900 ("Treaty of Amity"),

حائز شرایر انتقا وجوه به خار نبوده است .عدم شمو شرایر مزبور نباید لزوماً طبق عهدنامه مودت یـا بـه
نحو دیگر ،مانع طرح ادعای غرامت مبتنی بر ضبر گردد.
ظاهراً واقعیات حاکی از این است که خواهان از تاریخ  33وانویه 03( 3323دیمـاه  )3103امکـان وصـو
پو خود را نداشته و هر اقدامی هم که به عمل میآورده ،نمیتوانسته توفیقی حاصل کند .با اینکه طبق شـرایر
سپرده ،باید به وجوه مزبور بهره تعلق میگرفت ،بابت سپرده ،بهرهای داده نمیشد .لذا مـن معتقـدم کـه اقـدامات
خواندگان می تواند و باید ضبر محسوب شود کـه مسـتلزم پرداخـت غرامـت بـه خواهـان اسـت (تیپـتس ،ابـت،
مککارتی ،استراتون علیه شرکت مهندسین مشاور تامز ـ آفای ایران و سایرین ،حکم شماره 343ـ2ـ 0مـورخ 03
ووئن  2( 3324تیرماه )3181؛ بند 0ماده چهار ،عهدنامه مودت) .همچنین رجوع شود به :پاراگراف «1ب» ماده 32
پیشنویس کنوانسیون هاروارد درخصوص مسئولیت دولت هـا در قابـل صـدمات وارده بـه منـافع اقتصـادی اتبـاع
خارجی ،تجدید چاپ در ).(55 Am.J. Int’l. L. 548,553, 1961
 .2وزیر دارایی ایران در ماه نوامبر  3323اعالم نمود که کلیه دیون خارجی منتفی است.
)B. Rubin, Paved with Good Intensions 372 (1980

همچنین رجوع شود به :قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران ،تجدید چاپ در
G.Vafai supra, at Book 3, P. 13; 130 U.S. Cong. Rec. S.1679, S.1680, S.1683, n.33 , daily ed. feb. 27, 1984.

حکم شماره 442ـ400ـ1



229

ب) عهدنامه مودت

من قبالً متذکر شدهام که با توجه به وضعیت و سیاست ایران ،ایجـاب درخواسـت جهـت انتقـا پـو بـه خـار
ضروری نیست (رجوع شود به :شرینگ کورپوریشن علیه جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 301ـ12ــ ،1نظـر
مخالف ریچارد ام .ماسک ،مورخ  32آوریل  03 /3324فروردینماه  .)3181من معتقدم که محـدودیتهـای ارزی
()3
ایران ،تخلف از عهدنامه مودت است (ایضاً).
ج) موافقتنامه صندوق بینالمللی پول

هم ایران و هم ایاالت متحده ،هر دو ،بهعنوان اعضای اصلی موافقتنامه صندوق بینالمللی پو که در تاریخ 00
ووییه  13( 3344تیرماه  )3101به امضا رسیده و متن اصالحی آن در تاریخ  02دسـامبر  2( 3340دیمـاه )3104
به مرحله اجرا در آمده است («( )2 U.N.T.S.39موافقتنامه صندوق») ملزم به رعایت آن میباشـند .خواهـان
میتواند به شرایر موافقتنامه صندوق استناد نماید (شرینگ کورپوریشن علیـه جمهـوری اسـالمی ایـران ،حکـم
شماره 1ـ12ـ ،300نظر مخالف ریچارد .ام .ماسک ،مورخ  32آوریل  02 /3324فروردینماه .)3181
(See Note, Foreign Exchange Controls: A Survey of the Legal Protection Available
to the American Investor,49 Notre Dame Law.589,599, 1974).

دیوان داوری متذکر می شود که چنانچه معامله مورد بحث مربوط به انتقا سرمایه بوده و بـه معاملـه جـاری
مربوط نباشد ،مشمو موافقتنامه صندوق نمیشود (بند  1ماده شش موافقتنامه صـندوق) .دیـوان داروی بـدون
این که در این باره صاحبنظر باشد یا بحث قابل توجهی نماید ،معتقد است که معاملـه مـورد بحـث «یـک معاملـه
جاری» که طبق بند  (i)3ماده نوزده موافقتنامه صندوق ،شامل پرداختهای «مربوط به تجـارت خـارجی ،سـایر
داد و ستدهای جاری از جمله خدمات»  ...است ،نمیباشد .صرفنظر از ترکیب معامله ،در واقع ،پرداخـت او کـالً
بابت کاالها ،خدمات و پیشپرداختها بوده است و نه بابت سهام .وجه مورد بحث در نتیجه انتقا منافع به ایران،
به صورت پو  ،کاال و خدمات حاصل شده بود و شامل ادعایی بابت بازده در آینـده نمـیشـد .لـذا معاملـهای کـه
موجب پیدایش این وجوه شده دارای ویژگیهای یک معامله جاری است (رجوع شود به:
& Evans, Current and Capital Transactions: How the Fund Defines Them, 5 Fin
Dev. 30, 34, 1968).

به نظر نمیرسد که معامله مزبور «بـه منظـور تبـدیل سـرمایه» صـورت گرفتـه باشـد (بنـد ( )iمـاده نـوزده
موافقتنامه صندوق) ،بلکه معامله مزبور جهت «پرداختهای سر رسیده در ارتباط با معامالت خارجی ،سـایر داد و
ستدهای جاری ،از جمله خدمات» بوده است (بند  )i(3ماده نوزده) .لذا حداقل میتوان استدال کرد کـه پرداخـت
او ناشی از معامله جاری بوده است .من با نظر دیوان داوری موافق هستم که بـدون وجـود رهنمـودی از طـرف
 .3اینکه دیوان داوری با وجو د تصمیم دیوان بینالمللی دادگستری درخصوص اعضای دیپلماتیک و کنسولی ایاالت متحـده در تهـران
(ایاالت متحده علیه ایران  3322دیوان بینالمللی دادگستری  1/02حکم مـورخ  04مـه  / 3322سـوم خردادمـاه  )3181و سـایر اصـو
حقوق بینالملل ،حتی به خود اجازه میدهد که اعتبار عهدنامه مودت و ارتباط آن را به موضوع مورد تردید قرار دهد ،حیرتانگیز است.
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صندوق بینالمللی پو  ،تمیز بین معامالت جاری و سرمایهای دشـوار اسـت .اصـطالحات لزومـاً در مفهـوم اکیـد
اقتصادی خود به کار نرفتهاند.
چنانچه پرداخت ناشی از معامله جاری بوده باشد ،محدودیتهای ارزی که ایران برقرار کرده ،ظاهراً تخلـف از
موافقتنامه صندوق میباشد (رجوع شود به :شرینگ کورپوریشن علیـه جمهـوری اسـالمی ایـران ،حکـم شـماره
300ـ12ـ 1نظر مخالف ریچارد ام .ماسک ،مورخ  32آوریل  03 /3324فروردینماه .)3181
د) نتیجهگیری در مورد کنترلهای ارزی

خواندگان ،بانک مرکزی و دولت ایران ،با عدم تأمین امکانات انتقا پو خواهان به خار  ،با عـدم تعیـین مهلـت
برای کنتر های ارزی ،با عدم ذکر دالیل روشن جهت تصمیم خود در مورد محدودیتهای مربوط به تبدیل پـو
خواهان و در واقع ،با اعما سلطه و کنتر بر پو خواهان ،از اصو حقوق بـینالملـل تخلـف نمـودهانـد .شـاید
ناهنجاری نتیجه این دعوا با این امکان که خواهان به ادعایی بابت فعل یا ترک فعل خواندگان پـس ازتـاریخ 33
وانویه 03( 3323دیماه  )3103ادامه میدهد ،کاهش یابد ،ولو اینکه این قبیل ادعاها قابل طرح در دیوان نباشد.
سوم) ضمانتنامه

دیوان داوری بر این نظر است که خواهان تا بعد از تاریخ  33وانویه  03( 3323دیماه  )3103نمیتوانست ادعایی
بابت ضمانتنامه پرداخت دوم مطرح نماید و بنابراین ،دیوان صالحیت رسیدگی به چنین ادعایی را ندارد.
لکن خواهان قبل از تاریخ  303وانویه  03( 3323دیماه  )3103ادعایی براساس ضمانتنامه مطرح نموده بود.
صرفنظر از ماهیت ادعا ،دیوان داوری صالحیت رسیدگی به ادعـای مزبـور را دارد ،زیـرا کـه ادعـا قبـل از تـاریخ
بیانیههایالجزیره پابرجا بوده است (بند 3ماده دو یبانیه حل و فصل دعاوی).
خواهان حق داشت ادعا نماید که اقدامات خواندگان در حکم نقض پیشاپیش ضمانتنامه بوده و باعث بیارزش
شدن حسابهای دریافتنی و ضمانتنامه بهعنوان وثیقه بوده است.
به نظر دیوان داوری ،خواندگان فیالواقع تا زمان بیانیه حل و فصل دعاوی ،تصـریح کـرده بودنـد کـه اجـازه
انتقا وجوه خواهان را به خار نخواهند داد .از تاریخ  33وانویه  03(3323دیماه  )3103محدودیتهـای ارزی و
روش اجرای آن محدودیتها ،تخلف ایران از تعهدات خود بوده و در اثر بیارزش کردن حسابهای دریافتنی و نیز
حقوق ناشی از ضمانتنامه خواهان موجب اضرار خواهان شده است .چنین رفتاری تا آن موقـع مـیتوانسـت قابـل
تعقیب باشد.
Cf: 4 Corbin on Contracts §§ 961 ff. (1951). But cf. Smith v. United States, 302
U.S. 329,356, 1937).
نتیجه

بنا به دالیل پیشگفته ،اینجانب با کما احترام با حکم صادره در این پرونده مخالفم.
الهه ،به تاریخ  32ژوییه 3884برابر با  22تیرماه3161
ریچارد ام .ماسک

پرونده شماره  321ـ شعبه سه
حکم شماره 311ـ321ـ1
خواهان :موریسن ـ کنودسن پاسیفیک لیمیتد
خواندگان :وزارت راه و ترابری و جمهوری اسالمی ایران
تاریخ3161/8/38 :
حکم

حاضران
از طرف خواهان :آقای بری ا  .بانشافت ،آقای آبین.کی .بارتولد ،وکالی خواهان

آقای کنت دابلیو.اسمیت ،مشاور خواهان
از طرف خواندگان :آقای محمدکریم اشراق ،قائممقام نماینده رابر جمهوری اسالمی ایران
آقای ابوسعید رهبری ،مشاور حقوقی نماینده رابر جمهوری اسالمی ایران
آقای محمدعلی لطفعلیان ،آقای  .صادقی ،وکالی وزارت راه
آقای یدهلل قیصری ،مشاور مالی وزارت راه
سایر حاضران :آقای آرتور دابلیو ،رواین ،نماینده رابر ایاالت متحده امریکا
خانم جیمیسون ام.سلبی ،قائممقام نماینده رابر ایاالت متحده امریکا
اول) جریان دعوا

خواهان ،موریسن ـ کنودسن پاسیفیک لیمیتد («موریسن» یا «خواهان») ،در  33نوامبر  02( 3323آبانماه )3182
دادخواست خود را به ثبت رسانده و در آن ،هم از وزارت راه و ترابری («وزارت راه») و هـم از جمهـوری اسـالمی
ایران («ایران») به عنوان خواندگان دعوا نام برده است .دادخواست حاوی ادعاهایی است مبتنی بر نقـض ادعـایی
یک فقره قرارداد خدمات مهندسی توسر وزارت راه و سلب مالکیت ادعـایی پـارهای امـوا توسـر ایـران .در 01
آوریل  1(3320اردیبهشتماه  )3183وزارت راه اصالتاً و وکالتاً از طرف خوانده ،ایران ،الیحه دفاعیه و دادخواسـت
متقابلی به ثبت رسانده و هم از خواهان و هم از یک شرکت فرانسوی به نام کفراران ،شرکت سهامی با مسئولیت
محدود («کفراران») ،به عنوان خواندگان متقابل نام برد .ادعاهای متقابل بر نقض ادعایی سه فقره قرارداد ،از جمله
قراردادی که مبنای برخی از دعاوی است و نیز بر عدم پرداخت ادعایی پارهای دیون مربوط به بیمههای اجتماعی
و مالیاتها مبتنی است.
خواهان جوابیه ادعاهای متقابل را در  2ووئن  32( 3320خردادمـاه  )3183بـه ثبـت رسـاند .جلسـه اسـتماع
مقدماتی در  30اکتبر  01( 3320مهرماه  )3183برگزار شد .متعاقب برگزاری جلسه مزبور ،دیوان داوری به طرفین
دستور داد که تا تاریخ  30وانویه  00( 3321دیماه  )3183لوایح و مدارکی راجع به پارهای از موضوعات حقـوقی،
منجمله مسأله صالحیت دیوان جهت رسیدگی به هریک از ادعاهای متقابل به ثبت رسانند .دیوان ایـن مطلـب را
نیز تصریح کرد که جلسه استماع کلیه موضوعات باقیمانده پرونده در روزهـای  2تـا  32ووئـن  32( 3321تـا 02
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خردادماه  )3180تشکیل خواهد شد.
خواهان الیحه خود راجع به موضوعات حقوقی فوقالذکر را در  34وانویه 04( 3321دیمـاه  )3183بـه ثبـت
رساند .وزارت راه الیحه خود را به انضمام اصالحیههای ادعاهای متقابل در  02وانویه  2( 3321بهمنمـاه )3183
ثبت نمود.
دیوان داوری در  08آوریل  8( 3321اردیبهشتماه  )3180به طرفین دستور داد که لوایح و مدارک خود راجـع
به کلیه موضوعات باقیمانده پرونده را به ثبت رسانند و ضمناً برنامه برگزاری جلسه اسـتماع در روزهـای  2تـا 32
ووئن  32( 3321تا  02خردادماه  )3180را تأیید کرد .دیوان داوری طـی دسـتوری بـه تـاریخ  31مـه 01( 3321
اردیبهشتماه  )3180اعالم کرد که به این نتیجه رسیده است که نسبت به ادعاهای متقابل ،تا آنجا که از قرارداد
خاصی که موضوع پاره ای از ادعاها است ،ناشی نشده باشند ،صالحیت رسیدگی ندارد .در دسـتور مزبـور منجلمـه
ذکر شده بود که تصمیم دیوان بهموقع در حکمی قید شـده و تصـمیم دربـاره بقیـه موضـوعات مقـدماتی ضـمن
صدورحکم نهایی اتخاذ خواهد گردید.
خواهان الیحه و مستندات خود را در  8ووئن  38( 3321خردادماه  )3180به ثبـت رسـاند .جلسـه اسـتماع در
روزهای  2تا  32ووئن ( 32تا  02خردادماه  )3180برگزار شد .وزارت راه در  3ووئن  33( 3321خردادمـاه ،)3180
یعنی روز دوم استماع ،الیحه و سایر مدارک خود را تسلیم کرد.
متعاقب جلسه استماع ،دیوان طی دستور مورخ  34ووئن  04( 3321خردادماه  )3180به طرفین اجازه داد کـه
«تا تاریخ  00ووییه  1( 3321مردادماه  )3180لوایح بعد از استماعی را به ثبت رسانده و ضمن آنها به موضوعات
حقوقی پرونده بپردازد».
خواهان الیحه توجیهی خود را در  00ووییه ( 3321سوم مردادمـاه )3180بـه ثبـت رسـاند .وزارت راه الیحـه
توجیهی خود را به انضمام یک مجلد مدارک کتبی تسلیم نمود .وزارت راه مستند دیگـری در  02ووییـه 0( 3321
مردادماه )3180به ثبت رسانده و در  04اوت ( 3321دوم شهریورماه  )3180مجلد دیگری حاوی مـدارک خـود در
تأیید ادعای متقابل مربوط به مالیاتها ارائه کرد.
متعاقب استماع پرونده ،داور منصوب جمهوری اسالمی ایران استعفا نمود و داور جدیدی به جای وی منصوب
گردید .دیوان داوری تصمیم گرفته است که استماع قبلی تجدید نشود (رجوع شود به :مـاده 34قواعـد دیـوان) .در
تاریخ  30وانویه  00( 3324دیماه  )3180داور منصوب ایاالت متحده نیز استعفا کرد .به موجـب اصـالحیه مـاده
31قواعد دیوان داوری که در هفتم اکتبر  30( 3321مهرماه  )3180موقتاً تصویب گردیده و در هفتم مارس 3324
( 32اسفندماه  )3180به تصویب نهایی رسید ،داور مستعفی در صدور حکم حاضر شرکت جست.
دوم) پیشینه دعوا

خواهان و کفراران ،شرکتهای مهندسی مشاور بوده و ادارات مرکزی آنها به ترتیب در ایاالت متحـده و فرانسـه
واقع است .شرکتهای مزبور درسا  3324در مورد پیشنهاد مربوط به احداث جادهای که قـرار بـود تهـران را بـه
خلیجفارس متصـل کنـد ،بـا وزارت راه وارد مـذاکره شـدند .در  3فوریـه  02( 3320بهمـنمـاه  )3101وزارت راه
مقاولهنامهای صادر و پرووه را رسماً پیشنهاد کرد .وزارت راه در این مقاولهنامه اظهار عالقه کرده بود که مسئولیت

حکم شماره 441ـ421ـ1
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کلیه مطالعات مربوط به ساختمان جاده و منجمله طراحی پرووه را به کنسرسیومی مرکـب از خواهـان و کفـراران
واگذار نماید .در مقاولهنامه مضافاً ذکر شده بود که «تحت شرایر مساوی» ،در انتخاب پیمانکـار بـرای سـاختمان
جاده به کنسرسیوم حق تقدم داده خواهد شد .در مقاولهنامه همچنین قید شـده بـود کـه وزارت راه از کنسرسـیوم
میخواهد که کارهای مقدماتی جهت خرید ماشینآالت و تجهیز کارگاه و تعلیم کارگران فنـی را انجـام داده  ...و
عالوه بر آن ،در صورت آماده بودن طرحهای عملی ،ساختمان قسـمتی از جـاده را بـر مبنـای هزینـه بـه اضـافه
حقالزحمه که در موافقتنامه فیمابین طرفین تعیین و تصریح خواهد شد شروع کند.»...
ادامه مذاکرات بین طرفین منتج به صدور مقاولهنامه دومی شد که وزارت راه در تـاریخ  32آوریـل 03( 3328
فروردینماه  )3100صادر کرد .وزارت راه طی مقاولهنامه مذکور ،تصمیم خـود را دایـر بـر «واگـذاری تمـامی کـار
منجمله مسئولیت طراحی ،خرید ماشینآالت ،راهاندازی و نیز کار واقعی ساختمان بزرگراه ،بـه
ساختمان بزرگراه» 
کنسرسیوم ،اعالم نمود .در مقاوله نامه به دستور وزارت راه اشاره شده بود ،مبنی بر اینکه سـه مسـئولیت او بـه
موجب «سه قرارداد پایه» به مرحله اجرا در خواهد آمد و قراردادهای یاد شده بالفاصله بعد از تـأمین «تسـهیالت
اعتباری» امضا خواهند شد و نیز اینکه وزارت راه و کنسرسـیوم بـه مجـرد امضـای قراردادهـای پایـه ،در مـورد
«قرارداد اصلی ساختمان بزرگراه» وارد مذاکره خواهند گردید.
خواهان و کفراران در تاریخ او مه  33( 3328اردیبهشتماه  )3100یک توافقنامـه تشـکیل کنسرسـیوم کـه
حقوق و وظایف هریک را در صورت عقد قراردادهایی با وزارت راه معین میکرد امضا نمودنـد .در ایـن توافقنامـه،
مسئولیتهای مربوط به هر قراردادی که بین کنسرسیوم و وزارت راه در رابطه با پرووه جاده امضا میشد ،تقسـیم
و پیشبینی شده بود که مسئولیتهای طرفین «جداگانه بـه وسـیله هـر طـرف اجـرا خواهـد شـد» (مـاده  .)8در
توافقنامه ،طرفین همچنین تقسیم وجـوه دریـافتنی توسـر کنسرسـیوم را پـیشبینـی کـرده بودنـد (مـاده  .)3در
موافقتنامه قید شده بود که «قوانین سوئیس ،کانتون ونو ،حاکم بر موافقـتنامـه بـوده و موافقـتنامـه طبـق آن
قوانین تفسیر خواهد شد» (ماده  )32و نیز اینکه:
موافقتنامه حاضر تحت هیچ شرایطی شرکتنامه تلقی نمیگردد .هریک از طرفین در جهت منافع خود عمل مـیکنـد و
مفهوم ما الشرکه ( (affectio societatisصراحتاً مستثنا میشود (ماده .)1
در تاریخ 02ووییه ( 3328مردادماه  )3100وزارت راه از یک طرف و خواهان و کفراران بهعنوان «پیمانکار» از
طرف دیگر ،قراردادی جهت طراحی دو قطعه از پرووه جاده («قرارداد  »23یا «قرارداد») امضا نمودند .در مـاده 3
قرارداد ذکر شده بود که «موضوع قرارداد» عبارت است از اجرای «کلیـه خـدمات مهندسـی الزم جهـت طراحـی
کامل» دو قطعه پرووه که به ترتیب ،قطعه «الف» و قطعه « » ذکر شدهاند .به موجب ماده 0و ضمیمه شـماره 0
قرارداد ،وظایف کنسرسیوم عبارت بود از طراحی قطعههای «الف» و « » خود جاده و همچنین ضمائم و متعلقات
مختلفه و نقشههای ساختمانی و محاسبات مربوط به قسمتهایی از قبیل تقاطعها ،پـلهـا ،تونـلهـا و آبگـذرها.
بعضی تأسیسات جانبی جاده مانند مراکز پلیس و پست کمکهای اولیه ،مجتمعات خدمات عمومی و پمپ بنزین و
تأسیسات تعمیر و نگهداری آتی جاده نیز در طرح منظور شده بود (بند  3ماده دو ،بند  2ضمیمه  .)0کار طراحی به
دو مرحله تقسیم شده بود .مرحله او به جمعآوری آمار و ارقام ،مطالعات مقدماتی و یک برنامه اجرایی جهت کـار
طراحی ،و مرحله دوم به تهیه نقشههای ساختمانی ،مشخصات فنی و برآورد نهایی هزینهها اختصـاص داده شـده
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بود.
به موجب بند  4ماده دو قرار بود کنسرسیوم چهار نسخه (از جمله یک نسخه قابل تکثیر) از کلیه نقشـههـای
ترسیمی و گزارشها به هزینه خود ،به وزارت راه تسلیم نماید و هزینه تهیه نسخ اضافی به عهده وزارت راه باشد.
بند 1ماده دو در مورد تعهدات وزارت راه در مقابل کنسرسیوم ،محدودیت کلی قائل شده بود (رجوع شـود بـه:
شماره  0قسمت سوم این حکم) .وظایف وزارت راه در مورد طراحی ،مشخصاً در ماده  3قرارداد ذکر شده بود و بـه
موجب آن ،وزارت راه طبق جـدو منـدر در ضـمیمه شـماره  0مسـئو عکسـبرداریهـای هـوایی و عملیـات
نقشهبرداری بود (که عمالً توسر سازمان ملی نقشهبرداری ،ولی با سفارش و هزینـه وزارت راه انجـام مـیشـد و
طبق الحاقیه قرارداد ،این کار میتوانست توسر دیگـران نیـز انجـام گیـرد) (همچنـین رجـوع شـود بـه :الحاقیـه
بند31قرارداد) .مضافاً وزارت راه متعهد بود طبق قـوانین ایـران «کلیـه اقـدامات الزم را جهـت تسـهیل کارهـای
پیمانکار  ...معمو دارد» (ماده  2پیوست  .)4کار کنسرسیوم همچنین وابسته به پارهای تصمیمات وزارت راه بـود
(قسمت  1پیوست شماره  0و برنامه زمانی طراحی).
مهلتهای «تکمیل کار» در ماده  1قرارداد تعیین و مقرر شده بود که مرحله او  ،پنج ماه بعد از تاریخ اجرای
قرارداد و مرحله دوم ده ماه از تاریخ تصویب گزارشهای مرحله او تکمیل شود (بند 3ماده سه) .با موافقت وزارت
راه و در صورت ضرورت ،به عللی که ناشی از تخلف کنسرسیوم نباشد ،تمدید مهلتهای مذکور امکـانپـذیر بـود
(بند 0ماده  .)1برنامه واقعی کار مرحله او در پیوست شماره  0قرارداد تعیین شده و قرار بـود برنامـه کـار مرحلـه
دوم ،همراه گزارش مرحله او تسلیم شود (ماده  4و پیوست شماره .)0
ماده  0قرارداد ،روش و پیامدهای تصویب گزارشها را که نقشهها و سایر اسناد را نیزشـامل مـیشـد ،تعیـین
میکرد .بند 3ماده  0مقرر میداشت که وزارت راه ظرف  12روز از تاریخ دریافت گزارشها و مدارکی که بایـد بـه
تصویب وی برسد ،نظر خود را اعالم کند .در بند  0ماده  0قید شده بود که گزارشها و اسناد «تصویب شده تلقی
خواهند شد »،مگر آنکه وزارت راه ظرف  12روز مقرر در بند  3مـاده  0و ضـمن شـرح جزئیـات مـوارد انحـراف
احتمالی از مقررات قرارداد ،آنها را ناق اعالم کند .با این حا  ،بند 4ماده  0قید میکرد که تصویب گـزارشهـا
رافع مسئولیت کنسرسیوم «در مورد صحت و دقت طرحها یا نقشهها» نیست .باالخره بند  0ماده  0کنسرسـیوم را
ملزم مینمود که هرگونه نواق ناشی از مسامحه در اجرای کار را که وزارت راه ظرف دو سا «از تاریخ تکمیـل
خدمات موضوع قرارداد به کنسرسیوم» گزارش نماید برطرف کند .مهلت مذکور خودبهخود تحت شرایر مشخصی
قابل تمدید بود.
حقالزحمهای که عمالً میبایست به کنسرسیوم پرداخت میشد در ماده  33قرارداد منـدر و شـامل دو جـزء
بود .او اینکه قرار بود مبل  311021222ریا بابت طراحی هریک کیلومتر جاده بـه عـالوه تأسیسـات تعمیـر و
نگهداری آتی راه به کنسرسیوم پرداخت شود (رجوع شود به :پیوست شماره  ،0بند  .)» «2ثانیاً قـرار بـود درصـد
استانداردی از هزینه نهایی تخمینی مربوط به ساختمان تأسیسات جانبی و سرویس جاده که کنسرسـیوم طراحـی
آنها را انجام میداد ،به کنسرسیوم پرداخت شود.
مکانیزم پرداخت حقالزحمه کنسرسیوم در ماده  30پیشبینی شده و قرار بود در شش فقـره پرداخـت موقـت
( )interim paymentو بقیه حقالزحمه طـی یـک پرداخـت نهـایی باقیمانـده ()final balance payment
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تأدیه شود .قرار بر این بود که هریک از شش فقره پرداخت موقت ،معاد درصد مشخصی از بـرآورد حـقالزحمـه
واقعی  402کیلومتر طو فرضی جاده و  10212221222ریا هزینههای فرضی تأسیسات جانبی تعیین شود.
اولین پرداخت موقت به میزان  32درصد حقالزحمه برآوردی تعیین و میبایست در قبـا ضـمانتنامه بـانکی،
پیشاپیش صورت میگرفت (بند « 3الف» ماده  .)30پرداختهای موقت دوم وسوم کـه هریـک معـاد  0درصـد
حقالزحمه برآوردی بود ،باید در قبا تسلیم دو گزارش متوالی در ضمن کار ( )interim reportsانجام مـیشـد
(بند «3ب» و « » ماده  .)30پرداخت موقت چهارم  12درصد حقالزحمه بـرآوردی تعیـین و مـیبایسـت بعـد از
تسلیم گزارش کلی مرحله او تأدیه میشد (بند «3د» ماده  .)30پرداخت پنجم قرار بـود  12درصـد حـقالزحمـه
برآوردی بوده و به تدریج که خدمات مرحله دوم طبق برنامه زمانی آن مرحله پیشرفت میکرد بـه اقسـاط ماهانـه
پرداخت شود( .بند «3هـ» ماده  .)30پرداخت ششم قرار بود  02درصد حقالزحمه برآوردی بـوده و در قبـا یـک
ضمانتنامه بانکی  12روز «بعد از تسلیم گزاش مرحلـه  ،»0تأدیـه گـردد (بنـد «3و» مـاده  .)30پرداخـت نهـایی
باقیمانده قرار بود معاد مابهالتفاوت حقالزحمه واقعی پیشبینی شـده در مـاده  33و جمـع شـش فقـره پرداخـت
موقتی که براساس حقالزحمه برآوردی انجام شده بود ،باشد (بند «3ز» ماده .)30
همچنین به موجب ماده  30قرار بود 02درصد هریک از پرداختها به ریا و  42درصد به فرانک فرانس و42
درصد به دالر امریکا (تبصره  1ماده  )30و ظرف  32روز بعد از «تاریخ مقرر» پرداخت شود (تبصـره  0مـاده .)30
وزارت راه ملزم بود هرگونه مجوز الزم برای انتقا ارز از دولت ایران را تحصیل نماید و به موجب بند  » «3ماده
 30قرار بود ضمانتنامههای بانکی بابت پرداختهای موقت او و ششم «به مجرد تصویب گـزارش مرحلـه  0آزاد
شوند».
طبق ماده  31قرارداد ،پرداخت مالیاتها و حق بیمههـای اجتمـاعی و سـایر عـوارض دولتـی« ،بـه عهـده»
پیمانکار بود .ماده  31قید میکرد که حقالزحمه پیمانکار ،براساس نرخ مالیاتها یا سایر عوارض جاری دولتـی در
تاریخ عقد قرارداد ،تعیین شده و در «صورت تغییر در نرخ» هریک از عوارض «حقالزحمه متناسباً تعـدیل خواهـد
شد» و باالخره ماده  31به وزارت راه اختیار میداد از پرداختها ،مبلغی بابت مالیاتهای قـانونی کـه  0/0درصـد
کلیه پرداختها بود ،کسر نماید.
ماده  34مقرر میداشت که به جای آنکه وزارت راه  32درصد کلیه پرداختها را بهعنوان وثیقه حسن انجـام
کار نگه دارد ،کنسرسیوم می توانست به همان میزان ،برای هریک از پرداختها ضمانتنامه بانکی تأمین نماید (بند
3و1ماده  .)34طبق بند  0ماده  34قرار بود این «ضمانتنامهها بعد از تصویب گزارش و اسناد مرحله  »0آزاد شوند.
بند 3ماده  38مقرر میکرد کـه در صـورت تخلـف یـا خطـای کنسرسـیوم ،وزارت راه بـه وی اخطـار داده و
کنسرسیوم ملزم خواهد بود ظرف مدت معقولی که حداکثر از یک ماه و نیم تجاوز نکند نواق را مرتفع سازد و در
صورتی که در پایان مدت مذکور ،نواق مرتفع نشده باشد ،وزارت راه میتواند بـا اخطـار پـانزده روزه قـرارداد را
فسخ نماید .در این صورت ،وزارت راه میتوانست پنج درصـد از پرداخـتهـایی را کـه بایـد بابـت ارزش خـدمات
کنسرسیوم تأدیه می نمود و همچنین خساراتی را که منطقاً در ا ثر تخلف پیمانکار وارد آمده و حـدود آن در بنـد 0
ماده  0تعیین شده بود ،کسر کند و کنسرسیوم نیز از کلیه حقوق خود نسبت به وثیقـه حسـن انجـام کـار اعـراض
مینمود .در بند  0ماده  ،38از جمله قید شده بود که کنسرسیوم میتواند بعد از ارسا اخطاریه نقـض قـرارداد بـه
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وزارت راه و در صورتی که وزارت راه ظرف  32روز قصور خود را جبران نکند ،قرارداد را فسخ نماید.
در ماده  02قید شده بود که موریسن ـ کنودسن و کفراران ،بابت تعهد کنسرسیوم بـه موجـب ایـن قـرارداد،
«متضامناً در مقابل کارفرما مسئو خواهند بود» و نیز اینکه قرارداد با تأدیه اولین پرداخت موقـت توسـر وزارت
راه نافذ خواهد بود.
و باالخره در ماده  2قرارداد مقرر شده بود که طرفین نمایندگان رسمی خود را برای اجرای پرووه جاده معرفی
نمایند .بر این اساس ،در همان تاریخی که قرارداد امضا شد ،یعنی  02ووییه  8( 3328مردادمـاه  )3100وزارت راه
قراردادی با یک شرکت مهندسی مشاور به نام هوارد نیدلز تامن اند برگندورف ـ ایران («هوارد نیدلز») منعقد نمود
و آن شرکت را بهعنوان نماینده کارفرما در پرووه معرفی و وظایف و اختیارات آن را مشخ کرد.
کنسرسیوم در  03سپتامبر  2( 3328مهرماه  )3100ضمانتنامههای بانکی مورد تعهد بابت پیشپرداخـتهـایی
را که قرار بود در ازای ارائه اولین گزارش ضمن کار انجام شود ،ارائه نمود .وزارت راه اولین پرداخـت موقـت را در
 03دسامبر  12( 3328آذر  )3100تأدیه کرد و بدینوسیله از آن تاریخ قرارداد نافذ گردید .کنسرسـیوم دو گـزارش
ضمن کار و گزارش نهایی مرحله او قطعات «الف» و « » را تسلیم نمـود کـه بـه تصـویب وزارت راه رسـید و
وزارت راه بر آن اساس ،پرداختهای موقت دوم و سوم و چهارم را نیز صورت داد.
در تاریخ  4ووئن 34( 3322خردادماه  ،)3108طرفین دو قرارداد دیگر در رابطه با پرووه جاده امضا کردنـد .بـه
موجب قرارداد او  ،کنسرسیوم موافقت کرد ،تجهیزات الزم برای ساختمان جاده را تهیه نمایـد («قـرارداد  )»22و
به موجب قرارداد دوم («قرارداد  )»22کنسرسیوم تأمین کارگر و احداث اردوهای کار جهت ساختمان جاده را تقبل
کرد .قرار بود به مجرد آنکه ترتیب تأمین بودجه از طرف وزارت راه داده شد که این کار نهایتاً در  0مارس 3322
( 33اسفندماه  )3108صورت گرفت (ماده  32قرارداد  ،22ماده  08قرارداد  )22این قراردادها امضا شوند.
طی سا  3322مشکالتی در تحویل اطالعات الزم جهت نقشهبرداری مرحله  0کـار قطعـههـای «الـف» و
« » وجود داشت .بهعالوه ،وزارت راه در اواخر سا  3322تصمیم گرفت کار طراحی قطعه سوم جاده یعنی قطعه
«د» را شروع کند .بنابراین ،طرفین در  33نوامبر  02( 3322آبانماه  )3108الحاقیه شماره  3قـرارداد  23را امضـا
کردند که شروط آن ،قرارداد را از برخی لحاظ تغییر میداد.
اوالً الحاقیه شماره  3وظیفه جدیدی به وظایف کنسرسیوم افزود و آن ،طراحی قطعه «د» جاده بود (مقدمـه و
بندهای  3و 0الحاقیه شماره  .)3ثانیاً ضمیمه مذکور مهلتهای مقرر در ماده  1بابت مرحله  0قطعههای «الـف» و
« » را به مدت دو ماه تمدید و مهلتهایی نیز برای هر دو مرحله قطعه «د» تعیین کرد( .بنـد  .)1ثالثـاً مکـانیزم
پرداخت مقر ر در ماده  ،30خدمات موضوع قطعه «د» را نیز شامل شد ،با این تفـاوت کـه حـقالزحمـه بـرآوردی
قطعه «د» که بابت آن باید شش فقره پرداخت موقت انجام میشد ،بر مبنای طو تخمینی آن قطعه ،یعنـی 302
کیلومتر تعیین گردید .قرار شد صورتحسابهای جداگانهای برای قطعه «د» صادر و پرداخت آن نیز جداگانه انجام
شود (بندهای  2و  .)2رابعاً مهلت وزارت راه جهت تحویل اطالعات نقشهبرداری برای قطعـات «الـف» و « » تـا
هفت ماه بعد از تصویب مرحله 3تمدید و تاریخ تسلیم اطالعات قطعه «د» پنج ماه بعد ازتصویب مرحلـه 3تعیـین
شـد (بنـد ،31پـارگراف فرعــی «و») .بـاالخره در ازای افـزودن قطعـه «د» بــه قـرارداد و تمدیـد مهلـت مرحلــه
،0کنسرسیوم از کلیه ادعاهای ممکن بابت خسارت حاصله در اثر تأخیرهای قبلی وزارت راه در انجام تعهدات خـود

حکم شماره 441ـ421ـ1



211

به موجب قرارداد صرفنظر کرد (بند.)34
وزارت راه اولین پرداخت موقـت بابـت قطعـه «د» را در دوم وانویـه 30( 3322دیمـاه  )3108انجـام داد .دو
گزارش ضمن کار و گزارش کلی مرحله  3قطعه «د» در تاریخ  3مه  33( 3322اردیبهشتماه  )3102تسلیم شد و
به تصویب وزارت راه رسید و وزارت راه پرداختهای موقت دوم و سوم و چهارم را تأدیه کرد.
کار مرحله  0و هر سه بخش جاده در سراسر سا  3322پیشرفت کرد .در طو این مدت ،مشکالتی در مورد
تهیه اطالعات نقشهبرداری و همچنین تکمیل نقشههای تأسیسات جانبی جاده وجـود داشـت .گـزارش مرحلـه 0
برای قطعه «الف» در  33سپتامبر  02( 3322شهریورماه  )3102و گـزارش مربـوط بـه قطعـه « » در  12اکتبـر
 2( 3322آبانماه  )3102و خالصه گزارش کلی در تاریخ  0دسامبر  34( 3322آذرماه  )3102و گـزازش مرحلـه 0
قسمت «د» در  01فوریه  4( 3323اسفندماه  )3102تحویل داده شد .طو واقعی قطعـات «الـف» و « » جـاده،
جمعاً  21کیلومتر و طو قعطه «د» جمعاً  310کیلومتر بود.
هرچند یکبار ،بعد از تسلیم هریک از گزارشها ،هوارد نیدلز در مورد تجدیدنظرهای الزم اظهارنظر میکرد و
کنسرسیوم نیز نقشههای تجدیدنظر شده را بهطور ادواری تسلیم مینمود .جریان بررسی و تجدیدنظر تا پایان سا
 3323ادامه داشت .گزارشهای نهایی مرحله دوم در مورد قطعات «الف» » « ،و «د» ،در  08سـپتامبر 4( 3323
مهرماه  )3102یا در آن حدود دریافت گردید و ظرف  12روز یا بیشتر ،اعتراضی نسبت به آنهـا نشـد .وزارت راه
در اواخر سا  3323تقاضا کرد که نسخ جدیدی از کلیه نقشههای ترسیمی همراه با عنـاوین جدیـدی کـه مبـین
تغییر نام جاده بود ،تسلیم شود .هوارد نیدلز ،طی نامه مورخ  32وانویـه 02( 3322دیمـاه  )3102بـه کنسرسـیوم
اطالع داد که کلیه گزارشهای مربوط به مرحله  0را دریافت نموده و اشعار داشت که «گزارشهـا کاملنـد و بجـز
طرحها و نقشههای مربوط به تأسیسات تعمیر و نگهداری آتی جاده که تکمیل نشده ،از هر جهت مورد قبـو مـا
میباشد» .در نامه همچنین قید شده بود که هوارد نیدلز قویاً تصویب کار و گزارشهای مرحله  0را بـه وزارت راه
توصیه خواهد کرد .هوارد نیدلز ،طی نامه مورخ  38فوریه  02( 3322بهمنماه  )3102چنین توصیهای را به وزارت
راه ارائه نمود .در آن نامه ذکر شده بود که طراحی تأسیسات الزم برای تعمیرات آتی «به علت تصمیم بـه حـذف
تدریجی کار پیمانکار در پرووه» تکمیـل نشـده اسـت .در  38فوریـه  02( 3322بهمـن  )3102کنسرسـیوم یـک
مجموعه کامل از نقشههای ترسیمی با عناوین و اسامی تجدیدنظر شده تسلیم نمود.
در طو مدتی که کار مرحله دوم جاده پیشرفت میکرد ،کنسرسیوم صورتحسابهـایی بابـت اقسـاط ماهانـه
پرداخت موقت پنجم ارسا میداشت .بعضی از این صورتحسابها بهطور کامل پرداخـت شـد و در سـایر مـوارد،
وزارت راه فقر بخش ریالی صورتحساب را پرداخت کرد .در مورد صورتحسابهایی که بعد از مارس  3323تسلیم
شد وجهی پرداخت نگردید .صورتحسابها به تصویب هوارد نیدلز رسیده بود.
در  2فوریه  32( 3323بهمنماه  )3102کنسرسیوم صورتحسابی بابت پرداخـت نهـایی باقیمانـده ،قسـمتی از
حقالزحمه قطعات «الف» و « » که متناسب با تعداد کیلومتر محاسبه میشـد (حـقالزحمـه کیلـومتری) ،تسـلیم
نمود .وزارت راه به این دلیل که اقالم مشخ نشدهای در گزارشهای مرحله دوم ذکر نشده و نیز به ایـن علـت
که طو تخمینی جاده که مبنای محاسبه پرداختهای ضمن کار بود از طو واقعی طراحی شـده بـه میـزان 30
درصد تجاوز میکند ،از پرداخت صورتحساب امتناع نمود .وزارت راه تاکنون این صورتحسـاب را پرداخـت نکـرده
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است.
کنسرسیوم در  08سپتامبر  4( 3323مهرماه  )3102صورتحسابی بابت پرداخت نهـایی باقیمانـده حـقالزحمـه
کیلومتری قطعه «د» تسلیم کرد .در تاریخ  02اوت  03( 3323مردادماه  )3102و  0فوریـه  38( 3322بهمـنمـاه
 )3102کنسرسیوم به ترتیب صورتحسابهای مراحل  3و  0کار انجام شـده در مـورد تأسیسـات جـانبی هـر سـه
قسمت را تسلیم نمود .در صورتحساب دوم ،اعتباری بابت عدم اتمام کار تأسیسات مربـوط بـه تعمیـرات آتـی بـه
حساب وزارت راه منظور شده بود .این صورتحسابها پرداخت نشده است.
در  04آوریل  4( 3322اردیبهشتماه  ،)3103کنسرسیوم سه فقره صورتحساب بابت جبران ضرری که حسب
ادعا به دلیل تأخیرهای وزارت راه در تأمین اطالعات نقشهبرداری و تأخیر در پروسه بررسی و نیز تهیـه مجموعـه
جدیدی از نقشهها با عناوین تجدیدنظر شده ،به وی واجباالدا بود ،تسلیم نمود .این صورتحسابها نیـز پرداخـت
نشده ماندهاند.
سوم) ادعاها
 .3اظهارات طرفین

خواهان سه دسته ادعا در رابطه با کارخود به موجب قرارداد  23و الحاقیه شماره  3آن مطرح مینماید.
اوالً خواهان معتقد است کنسرسیوم کلیه وظایف خود را به موجب قرارداد بهطـور کامـل انجـام داده اسـت و
تمــامی کــار آن یــا صــریحاً بــه تصــویب نماینــده وزارت راه ،یعنــی هــوارد نیــدلز رســیده ،یــا بــه طــور ضــمنی
( )constructivelyبا استناد به بند  0ماده  0قرارداد تصویب شده است و نیز اینکـه وزارت راه ،مـنغیرحـق از
پرداخت موقت صورتحسابهـای واجـباالدا بابـت پنجمـین پرداخـت موقـت و پرداخـتهـای نهـایی باقیمانـده
حقالزحمه کیلومتری خودداری کرده است .خواهان بابت  02درصد سهم خود از مبالغی که طبق ادعا بـه موجـب
این صورتحسابها طلبکار است ،مبل  3411310دالر امریکا مطالبه میکند .خواهان بابت صورتحسابهای شماره
 34و  38مربوط به کار انجام شده در تأسیسات جانبی ،مطالبهای نکرده است.
ثانیاً خواهان بازپرداخت پارهای هزینههای فوقالعاده را که حسب ادعا متحمل شده مطالبه و ادعا میکند کـه
وزارت راه در تأمین اطالعات نقشه برداری برخالف برنامه زمانی توفـق شـده ،تـأخیر نمـوده و جریـان بررسـی و
تجدیدنظر ،بیش از آنچه که در قرارداد مقرر شده بود به تأخیر افتاد .طبق اظهارنظر خواهان ،به علت این تأخیرها،
وی مجبور به تحمل هزینههایی گردید که وزارت راه مسئو پرداخت آنها است .خواهان همچنین اظهار میدارد
که وزارت راه مسئو هزینه تهیه یک مجموعه کامل نقشهها است که با عناوین و اسامی جدید تهیه شد .خواهان
بابت این تأخیرها و هزینه تهیه نقشههای اضافی کالً مبل  8321232دالر امریکا مطالبه مینماید.
ثالثاً خواهان ادعا میکند که وزارت راه منغیرحق از آزاد کردن ضـمانتنامههـای بـانکی کـه خواهـان طبـق
قرارداد تأمین نموده امتناع کـرده اسـت و خواهـان درخواسـت صـدور حکـم الـزام خوانـده بـه آزاد نمـودن ایـن
ضمانتنامهها و اعتبارات اسنادی متقابل مربوطه ویا در غیر این صورت ،صدور حکـم خسـارتی معـاد کـل مبلـ
اسمی ضمانتنامهها را به میزان  3121002دالر امریکا دارد .خواهان همچنـین طالـب مبلـ  31301دالر کـار مـزد
بانکی است که حسب ادعا بابت نگهداری اعتبارات اسنادی مربوطه بعد از تاریخهایی که قرار بود ضمانتنامهها آزاد
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شود ،متحمل شده است.
خواهان عالوه بر ادعاهای قراردادیاش ،مدعی است که ایران وجوهی را که وی در یک حساب بانکی و نیـز
مقداری تجهیزات جزئی که در ایران داشته توقیف کرده است .خواهان همچنین ادعا میکند که ایـران مسـئو و
دیعههای قابل استردادی است که وی بابت خدمات عمومی و اجاره آپارتمان و امثالهم سپرده است .خواهان بابـت
این ادعاهای متفرقه مبل  331432دالر امریکا خسارت مطالبه میکند.
وزارت راه اصالتاً و وکالتاً از طرف خوانده ،ایران ،به دفاع پرداخته و اظهار میکند که خواهان دالیـل کـافی در
مورد تابعیت امریکایی خود ارائه نکرده و طبق بیانیه حل و فصل دعاوی ،حق اقامه دعوا ندارد.
وزارت راه در مقابل ادعای حقالزحمه مشمو قرارداد «23ت» به مدافعه برخاسته و اظهار میکنـد کـه قطـع
پرداختها موجه بوده ،زیرا بین طرفین قراردادهای  22و  22اختالفاتی وجود داشته و کنسرسیوم نقشههای کامـل
مرحله  0را تسلیم نکرده و طی مدت مقرر در قرارداد وظایف خود را انجام نداده ،کـار کنسرسـیوم نـاق بـوده و
کنسرسیوم برخی مالیاتها و حق بیمههای اجتماعی را نپرداخته است .وزارت راه همچنین در الیحه بعد از استماع
خود که در  08ووییه  4( 3321مردادماه  )3180تسلیم نمود ،برای اولین بار اظهار داشت که کنسرسیوم در معرفی
نمایندگان رسمی تأمین ضمانتنامههای بانکی مقرر تأخیر کرده و کار مرحله  0کنسرسیوم طبق مفهوم قرارداد بـه
تصویب نرسیده و در صورتحسابهای کنسرسیوم جهت پرداخت نهایی باقمیانده بابت قطعات «الف» و « » کـل
مبال پرداختی وزارت راه بهغلر در شده است.
وزارت راه همچنین در مورد یکایک ادعاهای بازپرداخت هزینهها منکر مسئولیت بوده و اظهـار مـیدارد کـه
خواهان در ضمیمه شماره  3قرارداد ،از ادعای خسارات ناشی از تأخیر وزارت راه در تهیه اطالعـات نقشـهبـرداری
اعراض نموده است .وزارت راه اظهار می دارد که تأخیر در بررسی و تجدیدنظر در نقشهها ناشی از کامل نبـودن و
نواق کار کنسرسیوم بوده و استدال میکند که در قرارداد بابت تسلیم مجموعههای اضافی از نقشهها با عناوین
و اسامی تجدیدنظر شده ،حقالزحمه اضافی پیشبینی نشده و کنسرسیوم در هر صورت موظف بوده که تأیید قبلی
وزارت راه را در مورد هزینه تخمینی تهیه نسخ اضافی کسب کند.
وزارت راه اظهار میدارد که چون شرایر آزاد شدن ضمانتنامههـا هنـوز محقـق نشـده ،ملـزم بـه آزاد کـردن
هیچیک از آنها نیست و استدال میکند که برخی ضمانتنامهها قرار بود بعد از تصـویب کـار مرحلـه  0و برخـی
دیگر بعد از انقضای مدت تضمین موضوع بند  0ماده  0آزاد شود که طبق اظهـار وزارت راه هـیچیـک از ایـن دو
شرط محقق نشده است.
باالخره وزارت راه منکر آن است که ایران وجوه یا اموا خواهانها را توقیف نموده و مسئو ودیعههای قابل
استرداد میباشد .وزارت راه استدال میکند که خواهان مدارک کافی در تأیید این ادعاهای خود ارائه نداده است.
 .2صالحیت رسیدگی به ادعاها

خواهان سوگندنامهای به امضای مسئو روابر خارجی ایالت نوادای ایاالت متحده تسلیم نموده ،مبنی بر ایـنکـه
خواهان ،شرکتی است که در زمانهای ذیربر طبق قوانین ایالت مزبور تشکیل شده و کماکان دایر است .خواهان
همچنین سوگندنامه هایی از یک عضو مؤسسه حسابداران رسمی کوپرز اند لیبرانـد و کفیـل معـاون دبیـر شـرکت
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مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد پنجم

موریسن ـ کنودسن ارائه داده ،مبنی بر اینکه موریسون ـ کنودسن کامپنی اینکورپوریتد مالک صد در صـد سـهام
موریسن ـ کنودسن پاسیفیک میباشد.
در سوگندنامه مسئو روابر خارجی ایالت دلهور امریکا نیز که خواهان تسلیم نموده ،قید شده که موریسـن ـ
کنودسن کامپنی اینکورپوریتد در زمانهای ذیربر طبق قوانین آن ایالـت تشـکیل شـده و همچنـان دایـر اسـت.
سوگندنامه معاون شرکت که در فوق ذکر شد مشعر بر این است که تقریباً  33/2درصد سهام با حق ریی موریسن
ـ کنودسن کامپنی اینکورپورتید در دست سهامدارانی بـوده کـه در تـاریخ  13دسـامبر  32( 3322دیمـاه )3103
نشانی آنها در ایااللت متحده بوده است .نسخ اوراق توکیل حق ریی صادره در رابطه بـا جلسـات مـورخ دوم مـه
 30( 3322اردیبهشتماه  )3103و هشتم مه  32( 3323اردیبهشتماه  )3182سهامداران که ضـمیمه دادخواسـت
است ،حاکی از آن نیست که هیچیک از سهامدارانی که مالک بیش از  0درصد سهام وریسن ـ کنودسـن کـامپنی
اینکورپورتید بودهاند ،شهروند ایاالت متحده نبودهاند.
از قرارداد کنسرسیوم روش است که اعضای کنسرسیوم ،شریک نبوده و هریک حقوقی مجزا داشته اسـت .در
واقع ،خواهان و کفراران ،هریک بهطور جداگانه طرف قرارداد بودهاند .خواهان ادله و مدارکی ارائه نموده ،مبنی بـر
اینکه طبق قانون سوئیس که حاکم بر قرارداد کنسرسیوم است ،کنسرسیوم یک شخصیت حقوقی که بتواند اقامه
ادعا کند محسوب نمیشده.
دیوان داوری ،بدون اینکه راجع به حق شرکا در اقامه ادعا بـه صـورت مسـتقل ،اظهـارنظر کنـد ،براسـاس
مدارک ارائه شده در این پرونده ،چنین نتیجه میگیرد که خواهان ،بهعنوان تبعه ایاالت متحده میتواند نزد دیوان
ادعای خود را اقامه کند.
براساس مراتب باال و در نبود هرگونه مدارک معارض ،دیوان داوری بر ایـن نظـر اسـت کـه ادعاهـا همگـی،
ادعای اتباع ایاالت متحده،در مفهوم بند 0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی میباشند.
کلیه ادعاها ،حسب ادعا ،از دیون ،قراردادها ،سلب مالکیتها ،یا سایر اقدامات مؤثر در حقـوق مالکیـت ناشـی
شده و در تاریخ  33وانویه  03( 3323دیماه  )3103پابرجا بودهاند .بهعالوه ،اختالفی در این نیست که وزارت راه
یک سازمان متبوع خوانده ،یعنی ایران است .علیهذا دیوان داوری نتیجه میگیرد که به موجب بند  3ماده دو بیانیه
حل و فصل دعاوی ،نسبت به کلیه ادعاها صالحیت دارد.
 .1دالیل حکم در رابطه با ادعاها :ماهیت دعوا
الف) ادعا بابت حقالزحمههای قراردادی

ادله و مدارک نمایانگر آن است که کنسرسیوم صورتحسابهایی بابت حقالزحمههای مشمو قرارداد صادر نموده
که بالپرداخت ماندهاند .خواندگان در مورد مسئولیت ادامه پرداخت صورتحسابها ،مدافعاتی اقامه نمودهاند.
خواندگان اوالً اظهار میدارند که وزارت راه به این علت پرداخت صورتحسابهای کنسرسیوم در مورد قرارداد
 23را متوقف کرد که در مورد قراردادهای  22و  22با کنسرسیوم «اختالفات مالی» داشـت .خوانـدگان اسـتدال
مینمایند که تا زمانی که وضعیت پرداختهای قبلی طبق قرارداد  22و  22روشن نمیشد ،وزارت راه در موقعیتی
نبود که در رابطه با هریک از سه قرارداد ،پرداختی صورت دهد .ماده  30قرارداد  23پرداخت حقالزحمه را مشروط

حکم شماره 441ـ421ـ1



244

به اجرای قراردادهای  22و  22نساخته است .تعهدات قرارداد  23ارتباط و وابستگی متقابل با تعهدات قراردادهـای
 22و  22ندارند .ادعای مربوط به یک قرارداد مستقل ،مدافعه در مورد مسئولیت نسبت به قرارداد دیگـر محسـوب
نشده و بنابراین ،این مدافعه باید مردود شناخته شود.
خواندگان همچنین مدافعاتی بر مبنای نق در اجرای قرارداد  23اقامه مینمایند .اولین ادعا در این مورد این
است که کنسرسیوم با عدم ارائه مدارک کامل مرحله دو ،قرارداد  23را «از نظر ارائه و تکمیـل نقشـههـا» ،نقـض
کرده است .معذلک تنها مورد قصوری که خواندگان مشـخ کـردهانـد ،فقـدان پـارهای نقشـههـای مربـوط بـه
تأسیسات جانبی بزرگراه در گزارشهای تسلیم بوده است.
در مورد اشکاالتی که در رابطه با تأسیسات جانبی بروز کرد ،مدارکی به دیوان ارائه شده است .مدارک مذکور
حاکی است کنسرسیوم همواره آماده بوده تا به مجرد اینکه وزارت راه نوع تأسیسات مـورد نظـرش را بـه اطـالع
کنسرسیوم رساند ،طرحهای این تأسیسات را ارائه نماید.
کنسرسیوم ،به تقاضای وزارت راه و به هزینه خود ،مطالعه ویژهای در مورد انواع مناسب این تأسیسات انجـام
داده و به طور مداوم از وزارت راه خواستار تصمیمگیری در مورد آن شده بود.
عدم اتخاذ تصمیم توسر وزارت راه ،در گزارشهای هوارد نیدلز منعکس است .فیالواقع ،مـدارکی در دسـت
است ،مبنی بر این که وزارت راه سرانجام تصمیم گرفت که ایـن بخـش از پـرووه را حـذف نمایـد .براسـاس ایـن
مدارک ،عدم تکمیل کار در مورد تأسیسات جانبی بزرگراه توسر کنسرسیوم ،باید به دلیل عـدم صـدور دسـتورات
الزم توسر خود وزارت راه ،موجه تلقی شود.
باید توجه داشت که گرچه کنسرسیوم صورتحسابهای جداگانهای برای کاری که در مورد تأسیسات جـانبی
انجام داده بود ،فرستاد ،با این حا  ،خواهان مبال واجباالدا به موجب این صورتحسـابهـا (شـماره  34و  )38را
مطالبه نمیکند؛ به دلیل این که کار در واقع ،توسر کفراران اجرا شده بود .معهذا این نکته نیـز روشـن اسـت کـه
حقالزحمه کار مربوط به یکی از تأسیسات جانبی ،یعنی تأسیسات مربوط به تعمیر و نگهداری آتی جاده ،قرار بـود
جزء حقالزحمه کیلومتری منظور شود .از آنجا که فقر  32درصد این کار انجام شده بود ،کنسرسـیوم در یکـی از
صورتحسابهایی که هیچگونه ادعایی بابت آن ندارد ،مبل  412031833ریا جهت پایاپای بـا صورتحسـابهـای
قبلی مورد مطالبه خواهان ،جزء بستانکار حسب وزارت راه منظور کرده است .این رقـم بسـتانکار 0131302 ،ریـا
کمتر قید شده و این رقم ،رقمی است که کنسرسیوم بهعنوان جریمه فسخ طبق ماده  38کسـر کـرده اسـت ،گـو
اینکه دلیل و مدرکی در دست نیست که هیچیک از طرفین رسماً قرارداد را فسخ کرده باشد .بنـابراین ،وزارت راه
بابت بخش تکمیل نشده کار مربوط به تأسیسات تعمیر و نگهداری آتی ،وجهی طلبکار است که باید در قبا مبل
واجب االدا به کنسرسیوم بابت حقالزحمه کیلومتری پایاپای شود .همچنین از آنجا که خواهان موافـق اسـت کـه
مستحق دریافت وجهی بابت برخی کارهای جانبی که در صورتحساب نهایی منظور شده ،نیسـت ،از ایـن رو بایـد
مبل  2201222ریا که معاد نصف پیشپرداختهای تأدیه شده در این مورد اسـت بـهعنـوان طلـب وزارت راه
منظور شود .کسور باال به  110241222ریا بال میشود.
خواندگان متذکر شدهاند که کنسرسیوم بابت پارهای کارهای موضوع شرط حقالزحمه نهایی کـه ذیـل بنـد 0
ماده سوم قرارداد آمده ،پو دریافت کرده است .برخی از شـرایر موضـوع ایـن کـار بـه تقاضـای وزارت راه اجـرا
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نگردید .کنسرسیوم حداقل استحقاق دریافت وجه کاری را که انجام شده دارد .در این رابطـه ،کنسرسـیوم ،کـار را
ضمن گزارش مرحله او ،انجام داده ،آن را در صورتحساب برخی کارهای پیشبینی شده مرحله دوم منظور و وجـه
آن را دریافت کرد.
(*)
مدارک حاکی است که وی مقداری از کار مرحله دو مربوط به تأسیسـات جـانبی را انجـام داده اسـت .در
واقع ،صورتحسابهای مرحله دوم میبایست متناسب و به موازات پیشرفت کـار فرسـتاده مـیشـد و قرینـهای در
دست نیست که نسبت به این صورتحساب ها یا به پیشرفت کار اعتراضی شـده باشـد .کنسرسـیوم خواسـتار کـل
مبلغی که در صورت تکمیل کار الزماالدا می شـد ،نیسـت و وزارت راه ثابـت نکـرده اسـت کـه مبلـ منـدر در
صورتحساب بابت حق الزحمه غیرکیلومتری ،معاد حقالزحمه کاری که عمالً انجام شده نیست .از این رو ،هـیچ
رقم دیگری نباید کسر شود .دیوان مبل پیشپرداخت مورد اشاره در فوق را کسر میکند ،زیرا ظاهراً این مبلـ تـا
صدور صورتحساب نهایی در بستانکار حساب منظور نشده بود و بنابراین ،میتوان آن را قابل انتساب به کاری کـه
انجام نشده ،دانست.
خواندگان همچنین عموماً مدعی شدهاند که کنسرسیوم در اجرای قرارداد تأخیر کرده است .معهذا به اسـتثنای
تأخیری که ذاتاً از عدم توانایی کنسرسیوم در تکمیل کار مربـوط بـه برخـی تأسیسـات جـانبی ناشـی مـیشـده،
خواندگان مدارک کافی راجع به اینکه کنسرسیوم ،حسب ادعا منغیرحق کارها را بهموقع انجام نداده ویا ایـنکـه
وزارت راه در مورد هرگونه تأخیر ادعایی ،مطالبهای کرده باشد ،ارائه ننمودهاند .در قرارداد ،احتما بـروز تـأخیر در
اجرای کار توسر کنسرسیوم ،پیشبینی شده بود (بند  0ماده  )1و باالخره مدارک موجود نـزد دیـوان نمایـانگر آن
نیست که وزارت راه خسارتی که قابل انتساب به هرگونه تأخیر ادعایی از جانب کنسرسـیوم باشـد ،متحمـل شـده
است .لذا این مدافعه باید به علت فقد دلیل مردود شناخته شود.
خواندگان همچنین مدعیاند که نقشهها و مشخصات تسلیمی کنسرسیوم حاوی نقای فنی متعددی بوده که
مدتها پس از آن که هوارد نیدلز بررسی کلیه مدارک و اسناد نهایی تسلیمی را به پایان رسـاند ،توسـر وزارت راه
کشف گردید و اکنون استدال میکنند این نواق ادعایی ،وزارت راه را از هرگونه تعهد پرداخت مبـال بـیشتـر
معذور میدارد.
ماده  30قرارداد که برنامه زمانی و شرایر پرداخت حقالزحمهها را معین مینماید ،مقرر میدارد کـه پرداخـت
نهایی بابت قرارداد ،شامل مانده حقالزحمههای واجباالدا پس از کسر شش فقره پرداخت موقت« ،بعد از تصویب
گزارش مرحله دوم» باید تأدیه شود .ماده  0قرارداد ،هم ضوابر تصویب گزارشهـا و هـم آثـار نـواق مکشـوفه
بعدی را تعیین مینماید .در بند  0ماده  0طرفین موافقت کردند که گزارشها «تصویب شده تلقی خواهند شـد»،
مگر آنکه وزارت راه ظرف  12روز پس از دریافت گزارش ،آن را ناق اعـالم نمایـد کـه در ایـن صـورت ،بایـد
«نقای با ذکر موارد انحراف از مقررات قرارداد مشخ شده باشد» (نقل از متن اصلی قرارداد) .معهذا بند 4ماده
* .شرح کامل کار انجام شده درخصوص تأسیسات جانبی در یادداشتهای ارسالی خواهان از وانویه ( 3322پیوست  00دادخواسـت) بـه
بعد ،منعکس است .همچنین رجوع شود به :نامه هوارد نیدلز به کنسرسیوم در تاریخ  32وانویه  02(3322دیمـاه ( )3102پیوسـت شـماره
 32دادخواست).
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 0تصریح میکند که چنین تصویبی رافع مسئولیت پیمانکار در مورد صحت طرحها یا نقشهها نخواهد بود.
بند  0ماده  0که ناظر بر مسئولیت کنسرسیوم است قید میکند که این مسئولیت محدود به زیان یا خسـارت
واقعی است .بدینسان طرفین مقرر نمودند که حق دریافت وجوه موضوع ماده  30منحصراً منوط به عـدم اطـالع
نقای مشهود در کار ظرف  12روز پس از تحویل گرفتن کار باشد.
خواندگان ،خود معترفند که نواق ادعایی که مدافعهشان را بر آن اسـتوار مـیکننـد ،ظـرف  12روز پـس از
تحویل هر بخش خاصی از کار کنسرسیوم ،کشف نشدهاند؛ چه رسد به اینکه به اطالع کنسرسیوم رسـیده باشـد.
بنابراین ،حتی اگر ادعاهای خواندگان در مورد نواقصی که بعداً کشف شـده ،صـحیح باشـد ،بـاز تـأثیری در تعهـد
وزارت راه به پرداخت وجوه مقرر در ماده 30نداشته و چنین نواقصی نمیتواند بهعنوان دفاع در بـاره مطالبـه ایـن
قبیل وجوه اقامه شود .وسیله جبران خسارتی که طرفین در مورد نواق نامشـهود مکشـوفه بعـدی معـین کـرده
بودند ،قولی بود که کنسرسیوم به رفع نواق و در صورت عدم رفع نواق  ،بـه پرداخـت خسـارت پـولی «بابـت
زیانها یا خسارات» وارده میداد ،مشروط بر آنکه نواق بهموقع اطالع داده میشـد .بـدیهی اسـت در هرگونـه
حکم خسارتی بابت این قبیل نواق باید مبال پرداخت نشدهای که واجباالدا تشخی داده شـود ،سـر بـه سـر
گردد .معهذا قبل از هر چیز ،حق درخواست واجباالدا اعالم کردن این قبیل وجوه ،ربطی بـه ایـن مسـأله نـدارد.
خواندگان چنین خسارتی را بهعنوان خواسته در یک ادعای متقابل مطالبه کردهاند که به ماهیت آن در بخشهای
بعد رسیدگی میشود.
آخرین مدافعه مطروحه خواندگان در برابر ادعا مبتنی بر این ادعا است که خواهان و کفـراران تعهداتشـان را
نسبت به دولت ایران در مورد مالیات و حق بیمههای اجتماعی ایفا نکردهاند و اعم از اینکـه کنسرسـیوم الزامـات
مالیاتی دولت را رعایت کرده یا نکرده باشد ،این امر تأثیری بر حق وی نسبت به حقالزحمههای قراردادی نداشته
و بهعالوه ،وزارت راه در زمانی که موعد این پرداختها فرا رسیده بوده ،بهعنوان عذر عدم پرداخت بـه آن اسـتناد
نکرده بود .تهاتری احتمالی در مقابل اینگونه حقالزحمهها ،در بخش مربوط به ادعاهـای متقابـل در ایـن حکـم،
مورد رسیدگی قرار گرفته است.
طرفین به موجب دستور مورخ  34ووئـن  04( 3321خردادمـاه  )3180دیـوان اجـازه یافتنـد «لـوایح بعـد از
استماعی درخصوص موضوعات حقوقی پرونده» به ثبت رسانند .وزارت راه در تاریخ  08ووییه  4( 3321مردادمـاه
 )3180یک الیحه توجیهی و یک جلد مدارک مستند و در تـاریخ  02ووییـه  0( 3321مردادمـاه  )3180پیوسـتی
جدید و در تاریخ  04اوت ( 3321دوم شهریورماه  )3180مجلد تازهای از مدارک به ثبـت رسـاند .خوانـدگان طـی
الیحه توجیهی خود برای اولین بار مدافعات جدیدی را در قبا ادعای حقالزحمهها مطرح سـاختند .دیـوان داوری
متذکر میشود که لوایح تسـلیمی مـورخ  38ووییـه 32،ووییـه و  04اوت  00( 3324تیـر مـاه 0 ،مردادمـاه و دوم
شهریورماه  )3181در حدی که مدارک جدید و مدافعات حقـوقی جدیـدی مطـرح مـیسـازند ،مجـاز نمـیباشـند.
بنابراین ،رعایت انصاف و نظم و ترتیب ایجاب میکند که دیوان داوری لوایح مذکور را در مـواردی کـه بـرخالف
دستور مورخ  34ووئـن  04( 3321خردادمـاه  ،)3180حـاوی اسـتدالالت کتبـی درخصـوص موضـوعات حقـوقی
مطروحه مبتنی در پرونده نمیباشند ،نادیده بگیرد.
بهعالوه ،دیوان داوری خاطرنشان میسازد که به هر صورت ،هیچ کدام از مدافعات دیگـر بـه ثبـت رسـیده را
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معتبر نمیداند .خواندگان مدعیاند که کنسرسیوم ،هم در تعیین نمایندگان مجاز طبق ماده  2قرارداد و هم در ارائه
تضمینهای بانکی جهت پیشپرداختی که قرار بود بابت اولین پرداخت موقت تأدیه شود ،منغیرحق تـأخیر کـرده
است.
معهذا هیچیک از این دو شرط ،مهلتی جهت کنسرسیوم قائل نشده و هیچگونه دلیل و مـدرکی هـم در مـورد
تأخیر منغیر حق ارائه نگردیده است.
دومین مدافعه بر مبنای این اظهار اقامه شده است که ششمین پرداخت موقت به میزان  02درصد حقالزحمـه
برآوردی برای هر قطعه جاده ،واجباالدا نیست؛ زیرا کار مرحله دوم تصـویب نشـده و کنسرسـیوم تضـمینهـای
بانکی الزم را ارائه نکرده است .لذا خواندگان استدال میکنند که پرداختهایی که عمالً توسر وزارت راه انجـام
شده کالً بیش از  22درصد حقالزحمهای است که به نظر ایشان وزارتخانه مذکور براسـاس کیلـومتر واقعـی سـه
قطعه از جاده که بهطور نهایی طراحی شده بود ،ملزم به پرداخت بوده است.
معالوصف ششمین پرداخت موقت برخالف ادعای خواندگان ،پس از «تصویب» آنها واجباالدا نبـوده ،بلکـه
پس از «تسلیم» گزارشهای مربوطه مرحله  0واجباالدا بـوده اسـت .چنـین بـه نظـر مـیآیـد کـه کنسرسـیوم
صورتحساب هایی بابت ششمین پرداخت موقت صادر نکرد (با صورتحساب قسر ششم که قسمتی از آن پرداخـت
شده اشتباه نشود) .ظاهراً ششمین پرداختهای موقت به ترتیب جزء پرداخـتهـای نهـایی باقمیانـده مربـوط بـه
قطعات «الف» و « » و قطعه «د» منظور شده بود و این پرداختها که صورتحساب آن (صورتحساب شماره )31
قبالً ارسا شده بود ،میبایست با تصویب گزارشهای مرحله  0قابل تأدیه باشند .صورتحسابهـا حـاوی مبلغـی
بابت کیلومتر طو واقعی راه طراحی شده ،است .از آنجا که قرار بود ضمانتنامه به همـان شـرط آزاد شـود ،بعـداً
معلوم شد که وجود قیدی در قرارداد ،مبنی بر اینکه ضمانتنامه در تاریخی زودتر ارائه شـود ،تـأثیری بـر موضـوع
نخواهد داشت .بهعالوه ،وزارت راه ،هنگامی که موعد افتتاح ضمانتنامه بانیک ظاهراً فرا رسیده بود ،بـههـیچوجـه
موضوع را مطرح نکرد و از آنجا که وزارت راه برخی از پرداختها را صورت نداده بود ،لذا عـدم ارائـه ضـمانتنامه
توسر کنسرسیوم غیرمنطقی نبوده است.
مدافعه سوم مبتنی بر این ادعای وزارت راه است که در صورتحساب کنسرسیوم بابت پرداخت نهایی باقیمانده
جهت قطعات «الف» و « » (صورتحساب شماره  ،)31کنسرسیوم میزان پرداختهای وزارت راه را کمتـر از واقـع
ذکر کرده است .معهذا بررسی این صورتحساب نشان مـی دهـد کـه صورتحسـاب فقـر مربـوط بـه حـقالزحمـه
کیلومتری بوده و حتی مبالغی که قبالً صورتحساب آنها ارسا شده ،ولی پرداخت نگردیده بود به بستانکار حساب
وزارت راه منظور شده است.
ضمناً وزارت راه در محاسبه پرداختهای موقت فقر حقالزحمههای کیلومتری را در نظر گرفته و بخشهـای
مورد اشاره در تبصره 3ماده  30قرارداد را منظور نکرده است .بهعالوه ،هرچند پرداخـتهـای موقـت وزارت راه در
ارتباط با طراحی برخی تأسیسات جانبی ،در صورتحساب منظـور نشـده ،بـا ایـن حـا  ،پرداخـتهـای مـذکور در
صورتحسابهای بعدی که بابت آنها ادعایی طرح نشده ،منعکس است و حتی با وجود اینکه ادعایی بابـت ایـن
بخش از کار مطرح نشده ،روشن است که هنوز مبل قابل توجهی بابت کار موضوع صورتحسـاب پرداخـت نهـایی
باقیمانده ،واجب االدا است .هیچ موضوعی راجع به وجوهی که احیاناً بابت بعضی تأسیسات جانبی واجباالدا باشد،
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تأثیری بر مبال تأدیه شده و مبال واجباالدا بابت حقالزحمههای کیلومتری ندارد.
با توجه به مراتب پیشگفته ،روشـن اسـت کـه وزارت راه حـق نداشـته صورتحسـابهـای واجـباالدا بابـت
پرداختهای موقت را که پیش از تسلیم و به مجرد ارائه گزارشهای مرحله  0الزمالتأدیه بوده ،نپردازد.
مسأله آخر این است که آیا گزارشهای مرحله  0تصویب شده و بدین طریق پرداخـتهـای نهـایی باقیمانـده
واجباالدا گردیدهاند یا خیر؟ پاسخ این سؤا منوط به تعیین این مطلب است که آیا گزارشهای مرحلـه  0طبـق
مفهوم قرارداد «تصویب شدهاند» یا خیر؟
خواهان اظهار مینماید که آخرین تاریخی که می توان گزارشهای مرحله  0را تصویب شـده تلقـی کـرد 32
وانویه  02( 3322دیماه  )3102یعنـی تـاریخ نامـه ای اسـت کـه هـوارد نیـدلز بـه کنسرسـیوم نوشـته و در آن،
گزارشهای مرحله  0را به استثنای طرحهای تکمیل نشده تأسیسات تصویب کرد .مجموعـه اضـافی نقشـههـای
مرحله  0همراه با عناوین جدید در تاریخ 31فوریه  04( 3322بهمنماه  )3102تسلیم شـد؛ لکـن تجدیـد عنـاوین
نقشهها کاری نبود که طبق قرارداد الزامی باشد .خواهان استدال میکند که هوارد نیدلز به موجب قرارداد خودش
با وزارت راه رسماً اختیار تصویب کار را داشت و بنابراین ،این نامهها در حکم تصویب کار طبـق مفهـوم مـاده 30
میباشد .خواندگان منکر آنند که هوارد نیدلز اختیار داشته که رسماً کارها را تصویب کند و بهعنوان دلیل ،به نحوه
عمل خود هوارد نیدلز اشاره میکنند که صرفاً تصویب را «توصیه» میکرده.
حدود اختیار هوارد نیدلز در اقدام از جانب وزارت راه در قرارداد خدمات مهندسی مشاور فیمـابین دو سـازمان
مذکور تعیین شده است .در این قرارداد ،نقش هوارد نیدلز بهعنوان «کارگزار» و شخصیت ثانوی کارفرما (ضـمیمه
شماره  )0توصیه شده است .بر طبق همین قرارداد ،کلیه مکاتبات بین پیمانکار و کارفرما ،یعنـی وزارت راه بایـد از
طریق هوارد نیدلز صورت میگرفت که میبایست به کلیه سؤاالت ،مکاتبات و مطالبات ،بدون اینکه لزوما تأییـد
کارفرما را کسب کند ،پاسخ دهد .از این مطالب و از نحوه عمل هواردنیدلز در توصیه صرف تصویب گزارشها کـه
در باال ذکر شد ،دیوان داوری چنین نتیجه می گیرد که هوارد نیدلز مختار بـوده کـه ریسـاً تصـمیم بگیـرد در چـه
مواردی تأیید و تصویب وزارت را خواستار شود .هوارد نیدلز در موارد گزارشهای مرحله  0بـه همـین نحـو عمـل
کرده است.
از سوی دیگر ،همچنین روشن است که هوارد نیدلز اجازه و اختیار «تحویل گرفتن» گـزارشهـا را از جانـب
وزارت راه ،با تمام پیامدهای مرتبر با چنین کاری داشته است .مهمترین این پیامدها ،با توجه به رویـدادهایی کـه
به وقوع پیوسته ،این است که به موجب بند 0ماده  ،0گزارشها تصویب شـده تلقـی شـده و لـذا پرداخـت نهـایی
باقیمانده واجباالدا میشود .خواندگان اظهار مینمایند که چنین تصویب ضمنی که در بند  0ماده  0مقرر گردیده،
شامل تصویب گزارش نهایی مرحله  0نگردیده ،بلکه دامنه شمو محدودتری دارد.
چنین تفسیر مضیقی را نحوه انشای قید مورد بحث تا حدودی تأیید میکند .در بند  0مـاده  0قیـد شـده کـه
«گزارشها تصویب شده تلقی و مبنای مطالعات و اقدامات بعدی قرار خواهد گرفت» .بند مزبور را میتـوان بـدین
نحو تفسیر کرد که تصویب فقر به منظور ادامه کار صورت میگیرد؛ یعنی آنچه کـه مـورد نظـر اسـت ،تصـویب
گزارشهای ضمن کار است .معهذا چنین تفسیری تنها تفسیر ممکن نیست ،چرا که اشاره به «مطالعات و اقدامات
بعدی» میتواند همچنین به عنوان تصریح برخی پیامدهای مکانیسم تصویب تلقی گردد تا محـدودیت نسـبت بـه
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چیزی که باید تصویب شود .با توجه به این واقعیت که صرفنظر از اشاره به مراحل بعد ،دو روش اختیاری تصویب
مقرر در بندهای  3و  0ماده  ،0در ظاهر خود ،عام و جامع هستند ،تفسیر اخیر قانعکنندهتر مینماید .بهعالوه ،هیچ
شرطی در قرارداد نیست که ضابطه دیگری جهت تصویب گزارش نهایی مرحله  0تعیین کرده باشد .علیهذا دیوان
داوری نتیجه میگیرد که مکانیسم تصویب ضمنی در بند  0ماده  0برای مقاصد بند فرعی از بند 3ماده  30شـامل
تصویب گزارش نهایی مرحله  0نیز میشود.
ادله و مدارک همچنین حاکی است که گزارشهای مرحله  0با توجه با بند  0ماده  0قـرارداد عمـالً تصـویب
شده اند .گزارش مرحله  0برای قطعه «الف» در تاریخ  12اکتبر  2( 3322آبـانمـاه  )3102و خالصـهای از آن در
تاریخ  0دسامبر  4( 3322آذرماه  )3102تسلیم گردیـد.گزارش مرحلـه  0بـرای قطعـه «د» بـدواً در اواخـر فوریـه
3323تسلیم شد .پس از این تاریخها ،جریان بررسی و تجدیدنظر به منظور تعویق تاریخهای تصویب بر مبنای بند
 0ماده  0ادامه یافت .هیچگونه دلیل و مدرکی نیست که نشان دهد هیچ گزارشی از مرحله  0که تجدیدنظر در آن
الزم بوده ،اصالح نشده است .همچنین ظرف مهلتهای 12روزه هم اعتراضی به عمل نیامد .نشـانهای در دسـت
نیست که وزارت راه هنگام تسلیم صورتحسابها هیچگونه اعتراضی نسبت به آنها به عمل آورده ویا ایـنکـه در
آن موقع اظهار نموده باشد که صورتحسابها بهموقع تسلیم نشده ویا اینکه قابل قبو نیست .جریـان بررسـی و
تجدیدنظر الینقطع ادامه داشت .گـزارشهـای اصـالح شـده نهـایی مرحلـه  0در  08سـپتامبر 4( 3323مهرمـاه
)3102دریافت و یک ماه از این تاریخ ،بدون هیچگونه اعتراضی از جانب وزارت راه سپری شد .بنابراین ،به موجب
قرارداد ،تاریخ تصویب این گزارشها  08اکتبر  4( 3323آبانماه  )3102بوده و ده روز پس از این تاریخ است کـه
بهره عدم تأدیه پرداختهایی که با تصویب گزارشها الزماالدا میشد باید محاسبه شود .حتـی اگـر کـار اضـافی
مربوط به تغییر عناوین ،مشمو مهلت زمانی میشد ،باز هم خواهـان آن کـار را تـا تـاریخ  31فوریـه 04( 3322
بهمنماه  )3102به پایان رسانده بود .بالنتیجه ،هم گزارشهای نهایی مرحله  0برای قطعات «الف» و « » و هم
گزارش نهایی این مرحله برای قطعه «د» ،همگی حداقل در  31فوریه  04( 3322بهمـن  )3102تصـویب گریـده
بودند .باالخره باید توجه داشت که صورتحسابها و خالصه صورتحسابها و مبال واجباالدا ارسا گریـده بـود.
دلیل و مدرکی نیست که نشان دهد خواندگان ارسا صورتحسابها ویا صورت پرداختها را منکر شده باشند.
به دالیل مذکور در فوق ،خواهان استحقاق دارد نصـف مبلـ  31012331203ریـا کـل مبلـ تأدیـه نشـده
صورتحسابهایی را که مطالبه میکند ،یعنی مبل  8814201284ریا  ،منهای  110241222ریالی که بـه بسـتانکار
حساب وزارت راه منظور شده ،دریافت نماید .بخش اعظم مبل واجباالدا قرار بود به دالر امریکا پرداخـت شـود و
بنابراین ،این بخش باید به نرخ تبدیل رایج در تاریخی که این مبل واجباالدا گردید ،به دالر تبدیل شود که طبق
آمار صندوق بینالمللی پو  22/420ریا بوده است.
از سوی دیگر ،در رابطه به آن بخش از صورتحسابها که قرار بود به ریا تأدیه شود ،خواهـان ،خـود اظهـار
نموده که این وجوه قرار بود در ایران در جریان پرووه مصرف گردد .این قبیل تعهدات ریالی الزاماً به نـرخ تبـدیل
رایج در تاریخی که قابل پرداخـت بودنـد ،بـه دالر قابـل تبـدیل نمـیباشـند (مقایسـه شـود بـا :ویلیـام ا .پریـرا
اسوشیایتس ،ایران علیه جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 338ـ3ــ 1مـورخ  33مـارس  03/3324اسـفندماه
.)3180

حکم شماره 441ـ421ـ1
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با وجود این ،در پرونده حاضر ،تعهدات ریالی مورد بحـث در حـوالی خاتمـه کـار یـا بـه مجـرد خاتمـه کـار
الزماالجرا گردیده و هنگام خاتمه کار ایفا نشده بود .بنابراین ،در غیاب ادله و مدارک معارض باید چنین تلقی کرد
که خواهان قصد داشته بخشهای ریالی مزبور را نیز تبدیل و آنها را به خار از ایـران منتقـل کنـد .لـذا بخـش
ریالی وجوهی که در حکم منظور میشود باید به نرخ تبدیلی که در هنگام واجباالدا شدن هریک از مبال عمومـاً
رایج بوده ،به دالر تبدیل شود .با در نظر گرفتن این مطلب که نرخ تبدیل در کلیه مواقع ذیربر  22/420ریـا در
برابر هر دالر بوده ،تفاوت تاریخها عمالً بیتأثیر است .با اعما این نرخ ،رقم  2331012/23دالر امریکا بهعنـوان
کل مبل به دست میآید .دیوان داوری بر این نظر است که خواهان همچنـین اسـتحقاق دارد بهـره اصـل مبلـ
واجباالدا طبق هریک از صورتحسابهای تأدیه نشـده را ده روز پـس از تـاریخ هـر صورتحسـاب ،بـه اسـتثنای
صورتحسابهای مربـوط بـه پرداخـت هـای نهـایی باقیمانـده کـه ده روز پـس از تصـویب ضـمنی ()deemed
گزارشهای مرحله  0قابل تأدیه بوده ،دریافت نماید .بهره مورد بحث باید به نرخ معقولی محاسبه شود که به نظر
دیوان داوری  32درصد در سا است.
ب) ادعاهای مربوط به باز پرداخت هزینههای ناشی از تأخیرها و کار اضافی

خواهان سه ادعا بابت پرداختهایی که حسب ادعا سوای شرایر حقالزحمه در قرارداد ،واجباالدا بودهانـد ،اقامـه
نموده است.
اوالً خواهان طالب پرداخـت صورتحسـابهـایی اسـت کـه بـر مبنـای تـأخیر وزارت راه در ارائـه اطالعـات
نقشهبرداری الزم جهت اجرای کار کنسرسیوم به وزارت راه تسلیم کرده است .این تـأخیر ،حسـب ادعـا تخلـف از
جدو زمانی کار مندر در پیوست شماره  0الحاقیه شماره  3قرارداد محسوب میشود .خواهان مدعی است بعد از
آن که اطالعات سرانجام توسر وزارت راه ارائه شد ،وی ملزم گردید به مدت  1/0ماه بیش از مـدت مقـرر جهـت
انجام خدمات موضوع قرارداد ،مخارجی جهت نگهداری دفاتر و پرسنل در ایران و همچنین جهت مـرخ کـردن
افراد و فراخواندن مجدد آنها در ایاالت متحده متحمل شود.
خواندگان ،در مقام مدافعه ،اظهار نمودهاند که کنسرسیوم طی الحاقیه شماره  3قرارداد از کلیـه ادعاهـا بابـت
تأخیر توسر وزارت راه اعراض کرده است .معالوصف بند  34الحاقیه مذکور مقرر میدارد که اعراض مـورد بحـث
محدود به هرگونه ادعای احتمالی بابت حقالزحمه اضافی به موجب این قرارداد که ناشی از تأخیرهـای مقـدم بـر
تاریخ امضای الحاقیه شماره  3باشد خواهد بود.
ادعای مورد بحث در اینجا مربوط به تأخیرهایی است که بعد از امضای الحاقیه در رابطـه بـا جـدو زمـانی
جدید مندر در خود الحاقیه روی داده است .لذا دفاع خواندگان در این رابطه باید مردود شناخته شود.
خواندگان طی اظهاریه مورخ  08ووییه  4( 3321مردادماه  )3180خود همچنین برای اولین بار اظهار نمودنـد
که طبق قرارداد ،تنها وسیله جبران خسارت بابت هرگونه تأخیر در اجرا توسر وزارت راه ،حـق فسـخ قـرارداد بـه
موجب ماده  38است .همانطور که در باال اشاره گردید ،این استدال را باید به علـت بـیموقـع بـودن طـرح آن
نادیده گرفت .معهذا دیوان داوری خاطرنشان میسازد که در هر صورت ،قید فسخ قرارداد در ماده  38بـهصـراحت
شرایر خود ،منحصر به مورد خاصی نیست و بهعنوان یک اصل حقوقی عام ،یک طرف قرارداد میتواند ،صرفنظر
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از آنکه حق فسخ قرارداد را داشته یا نداشته باشد ،بابت زیانهای متحمله ناشی از نقض قرارداد مطالبـه خسـارت
نماید (رجوع شود به:
Treitel, Remedies for Breach of Contract in VII Contracts in General Int'l Ency. of
Comp. Law 140, 1976).

هیچ نکتهای در قانون ایران که مغایر با این اصل حقوقی عام باشد در معرض توجـه دیـوان قـرار داده نشـده
است .فیالواقع در الحاقیه شماره  ،3وزارت راه با الزام خواهان به اعـراض از ادعاهـای خسـارت بابـت تأخیرهـای
قبلی ،عدم انحصار شرایر ماده  38را پذیرفته است .همچنین این واقعیت کـه کنسرسـیوم مـیتوانسـته در مـورد
اجرای تعهدات خود تأخیرهایی را خواستار شود نیز موجب تبری وزارت راه از تخلفی که سـبب ورود خسـارت بـه
خواهان شود ،نمیگردد.
خواندگان در مقابل این موضع خواهان که وزارت راه اطالعات نقشهبرداری را دیرتر از موعد مقـرر در جـدو
زمانی ارائه نموده ،ادله معارض کافی عرضـه نداشـته و همچنـین اعتبـار و صـحت محاسـبات خواهـان در مـورد
هزینههای ناشیه نیز مورد اعتراض ایشان نمیباشد.
معهذا مراسالت هوارد نیدلز در مواقع ذیربر حاکی است که برخی تأخیرها در پرووه ممکن اسـت بعضـاً قابـل
انتساب به کنسرسیوم باشد .در پرووههایی از این نوع ،وقوع پارهای تأخیرها را میتوان انتظار داشت .به نظر دیوان
داوری خواهان استحقاق دریافت تمامی نصف سهم کنسرسیوم از هزینه اطالعات نقشـهبـرداری ،طبـق محاسـبه
کنسرسیوم را ندارد .معهذا دیوان بابت تأخیرهای مربوط به تهیه اطالعات نقشهبرداری مقداری خسـارت بـه نفـع
خواهان منظور خواهد کرد.
ادعای دوم خواهان در مورد بازپرداخت هزینهها ،مربوط به هزینههایی است که وی به علت تـأخیر در جریـان
بررسی گزارشهای مرحله  0متحمل شده است .خواهان مبل  001403دالر امریکا بابت سهم خود از هزینـههـای
ادامه خدمت یک نفر سرمهندس پرووه و یک مهندس ساختمان به ترتیب به مدت چهار ماه و دوازده ماه بـیش از
مدت مقرر در قرارداد مطالبه میکند.
خواندگان به این استدال قبلی استناد میکنند که گزارشهای مرحله  0ناق بوده و از این رو ،نمیتوانسـته
مبنایی برای تصویب باشد .به این استدال قبالً پاسخ داده شده است ،زیرا کـه دیـوان داوری فوقـاً نظـر داد کـه
گزارشهای مرحله  ،0به استناد بند 0ماده  ،0تصویب شده محسوب میشود .معهذا بنـد 4مـاده  ،0در عـین حـا
مقرر داشته که تصویب گزارشها «رافع مسئولیت پیمانکار در مورد صحت طرح یا نقشهها نمیباشد» و بند  0ماده
 0کنسرسیوم را ملزم می سازد که نواق نامشهودی که بعداً کشف میشوند را رفع نماید .بدینسـان ایـن فـرض
منطقی است که کنسرسیوم با ادامه بررسی و تجدیدنظر در نقشهها پس از تاریخ تصویب طبق بنـد  0مـاده  ،0در
واقع ،تعهد قراردادی خود به موجب بند  0ماده  0را ایفا کرده است .بدین ترتیب ،روشن است که قصد طرفین این
بوده که این قبیل کار اصالحی بدون هیچگونه هزینه اضافی برای وزارت راه انجام گردد .به همین جهت ،این ادعا
باید مردود شناخته شود.
ادعای سوم برای بازپرداخت هزینه ،مربوط به مخار متحمله جهت تهیه یک مجموعه کامل دیگر از نقشهها
با عناوین جدید مطابق با تغییرات در نام بزرگراه میباشد .اختالفی در این نیست که وزارت راه در نامههای مـورخ
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 13دسامبر 32( 3323دی ماه  )3102و  4وانویه  34( 3322دی ماه  )3103خـود از طریـق هـوارد نیـدلز ،صـریحاً
خواستار تهیه نقشههای اضافی شده است .معهذا خواندگان با استناد به اینکه قرارداد ،پرداختی زاید بر آنچه که در
شرایر مربوط به حقالزحمه قرارداد مقرر شده ،مجاز نمیدارد ،منکر آنند کـه وزارت راه متعهـد بـه پرداخـت ایـن
هزینهها است .این استدال درست نیست .بند  0ماده  0قرارداد ،تکلیـف تجدیـدنظر در خـدمات خواسـته شـده را
معین ساخته و مقرر مینماید که «در این قبیل موارد ،طو مدت قرارداد و حقالزحمه پیمانکار طبق ایـن قـرارداد
 ...به شرح مورد توافق طرفین متناسب با افزایش یا کاهش در خدمات هزینهها و تعهدات مورد لزوم ،افزایش یـا
کاهش یافت» .بدینسان ماده مذکور بهروشنی مبتنی بر این فرض است که خدمات اضافی ،به شرح مورد توافـق
طرفین (که در اینجا هر دو طرف راجع با آن توافق داشتند) نیز مستلزم تعدیل متناسب در پرداختها است.
بهعالوه ،خواندگان مدعیاند که علیرغم این واقعیت که وزارت راه تجدیدنظر در نقشـههـا را خواسـتار شـده،
کنسرسیوم متعهد بوده که تصویب قبلی هزینه تخمینی این کار را از وزارت راه تحصیل نماید.
بند  0ماده  0مذکور در فوق که مقرر میدارد تعدیل پرداختها در اثر کار اضافی نیز باید مورد توافـق متقابـل
طرفین باشد ،مؤید این استدال است .معذلک قرائنی دا بر وجود چنین توافقی در دست نبوده و همچنین دلیل و
مدرکی نیز که نشان دهد کنسرسیوم بر آورد اولیه هزینههای مربوط را ارائه نموده ،موجود نمـیباشـد .از ایـن رو،
خواهان استحقاق دریافت مبلغی را که کنسرسیوم به طور یکجانبه برای چنین کاری تعیـین کـرده ،نـدارد .لکـن،
وزارت راه کار اضافی را درخواست و قبو کرده است .بنابراین ،خواهان براساس اجرتالمثل اسـتحقاق دارد سـهم
خود را از مبل مناسبی بابت این کار دریافت دارد (رجوع شود به :مـاده  118قـانون مـدنی ایـران) .مـدرکی بـرای
ارزیابی کار در دست نیست ،لکن مالحظه عناوین تغییر یافته نشان میدهد که چنـین کـاری کـم اهمیـت نبـوده
است.
با توجه به مراتب باال ،دیوان داوری بر این نظر است که خواهان استحقاق دارد جمعـاً مبلـ  4221222دالر بابـت
سهم خود از خساراتی که در نتیجه تأخیر در نقشهبرداری و کار اضافی ،متحمل شده دریافت نمایـد .ایـن مبلـ از
تاریخ  4مه  34( 3322اردیبهشتماه  )3103یعنی ده روز پس از ارسا صورتحسابهـای مربـوط کـه هـیچگونـه
اعتراض بهموقعی نسبت به آنها نشد ،واجباالدا بوده است.
خواهان همچنین حق دارد نسبت به اصل دو مبلغی که فوقاً به نفع وی ریی داده شد ،به نرخ معقو  32درصد
در سا  ،از تاریخ  4مه  34( 3322اردیبهشتماه  )3103بهره دریافت نماید.
ج) ادعای مربوط به ضمانتنامههای بانکی

خواهان مدعی است که وزارت راه منغیرحق از آزاد کردن بعضی ضمانتنامههای بانکی که خواهان جهت تضمین
پرداخت های وزارت راه به وی ارائه نموده ،امتناع کرده است .خواهان اکنون خواستار آزاد شدن این ضمانتنامههـا،
همراه با اعتبارات اسنادی متقابل مربوطه ویا در غیر این صورت ،صدور حکمی معاد مبل اسـمی ضـمانتنامههـا
است که حسب ادعا  3121002دالر امریکا میباشد.
خواهــان در ابتــدا اظهــار مــیداشــت کــه ضــمانتنامههــای بــانکی در قبــا ســهم موریســن ـ کنودســن از
پیشپرداختهایی که طی نخستین پرداختهای موقت ،به ترتیب بابت کار مربـوط بـه قطعـات «الـف» و « » و
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قطعه «د» و ششمین پرداختهای موقت ،تأدیه شده بود ،ارائه گردیدهاند .معهذا ادله و مدارک نشان میدهـد کـه
هیچگونه ضمانتنامه ای در رابطه با ششمین پرداخت موقت صادر نشده ،چرا که صورتحساب جداگانهای برای ایـن
پرداخت صادر نگردیده است ،بلکه برخی از ضمانتنامههای بـانکی در ازای ضـبر  32درصـد از سـهم موریسـن ـ
کنودسن از پرداختهای وزارت راه بهعنوان تضمین حسن انجام کار بر طبق ماده  34ارائه گردیده است.
ضمانتنامههای بانکی ،همگی توسر بانک تجارت خارجی ایران و اعتبـارات اسـنادی متقابـل مربوطـه ،همـه
توسر بنک آو امریکا صادر گردیدهاند .شماره ردیف ضمانتنامههای بانکی و اعتبارات اسنادی ،پرداخـتهـایی کـه
بدانها مربوط میشوند و مبل اسمی هریک ،به شرح زیر است:
پرداخت موقت و قطعه مربوطه بزرگراه

مبل به ریا

شماره ضمانتنامه

شماره اعتبار اسنادی

0401

2303

او ـ قطعات «الف» و « »

1210201222

0803

33042

دوم ـ قطعات «الف» و « »

310021202

0828

33883

سوم ـ قطعات «الف» و « »

310021202

0220

30220

چهارم ـ قطعات «الف» و « »

313201022

0323

34802

پنجم ـ قطعات «الف» و « »

313201022

1303

38004

او ـ قطعه «د»

213021222

1034

38302

دوم ،سوم و چهارم ـ قطعه «د»

113821222

1022

33320

پنجم ـ قطعه «د»

011281222
8414431022

طبق بند فرعی « » 3ماده  30قرارداد ،قرار بود ضمانتنامههای شماره  0401و 1303بـه ترتیـب «بـه مجـرد
تصویب گزارشهای مرحله  »0برای قطعات «الف» و « » و قطعه «د» بزرگراه ،آزاد شوند .به موجب بند 0مـاده
 34قرارداد ،قرار بود ضمانتنامههای بانکی شماره  0803،0828،0220و  ،0323پـس از تصـویب گـزارش و اسـناد
مرحله  0برای قطعات «الف» و « » آزاد گردند .همچنین به موجب بند  0ماده  ،34ضمانتنامههای بانکی شـماره
 1034و  1022میبایست پس از تصویب گزارش مرحله  0و اسناد مربوط به قطعه «د» آزاد شوند.
خواندگان معترفند که کلیه ضمانتنامهها به مجرد «تصـویب» گـزارشهـای مرحلـه  0بـرای قطعـات ذیـربر
بزرگراه قابل استرداد بوده اند .معذلک ایشان اظهار میدارند که کلمه «تصویب» در هریک از مواد  )0( 0و )3( 30
« » و  )0( 34به مفهوم متفاوتی به کار رفته است .اوالً ایشان استدال میکنند که ضمانتنامههای پیشپرداخـت
که در رابطه با اولین پرداخت ضمن کار ارائه گردید (یعنی ضمانتنامههای بانکی شماره  0401و  ،)1303طبق بنـد
فرعی « » 3ماده  ،30فقر پس از تصویب صریح گزارشهای مرحله  0توسـر وزارت راه قابـل اسـترداد بـوده و
تصویب ضمنی مورد اشاره در بند 0ماد  0شامل آنها نمـیشـود .ثانیـاً خوانـدگان اسـتدال مـیکننـد کـه کلیـه
ضمانتنامههای باقیمانده که بـه موجـب مـاده  34ارائـه گردیدنـد ،فقـر پـس از انقضـای تضـمین ()warranty
کنسرسیوم به موجب بند  0ماده  0که به نظر ایشان هنوز واقع نشده ،قابل استرداد است .نه متن قرارداد و نه قصد
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ظاهری طرفین ،هیچکدام مؤید هیچیک از اظهارات خواندگان نیست .همانطور که در باال مشاهده شـد ،طـرفین
جهت تضمین اجرای تعهد کنسرسیوم بر سر یک سیستم ضمانت دو مرحلهای ( )two-tierبه توافق رسیده بودند.
تأمین وزارت راه در مقابل نواق مشهود در کار را حق وی در بررسی و اظهار نظر راجع به کار ظرف  12روز پس
از تحویل گرفتن آن و مالزم با آن ،حق متوقف ساختن پرداختهای ضـمن کـار و بردادشـت از ضـمانتنامههـای
بانکی در صورت عدم رفع نواق توسر کنسرسیوم ،مشروط بر آنکه نواق بهموقع به وی اعالم شده باشـد ــ
تضمین کرده بود.
تأمین در برابر نواق نامشهود از طریق تضمین کنسرسیوم در ذیل بند  0ماده  ،0پیشبینی شده بود .بر طبق
این ترتیبات ،هم پرداختهای نهایی باقیمانده و هم آزاد کردن ضمانتنامههای بانکی ،هر دو منوط و مشـروط بـه
«تصویب کار» توسر وزارت راه بود که طرفین در بند 0ماده  0بهدقت آن را تعریف کردهاند .از آن طرف ،قرار بود
کنسرسیوم فقر پس از اصالح هرگونه نواق نامشهودی که بعداً کشف و توسر وزارت راه ظرف مهلـت مصـرح
در بند  0ماده  0گزارش میشد ،از تعهدات و تضمین خود بریالذمه شود.
مکانیسم تصویب ذیل بند  3و بند 0ماده  0کاربرد عامی دارد .نحوه انشای بنـد فرعـی «ح» بنـد  3مـاده 30
حاکی از آن نیست که از کاربرد واوه «تصویب» مفهومی متفاوت از آنچه در ماده  0به کار برده شده ،منظور نظـر
بوده است .بنابراین ،تفسیر دیوان داوری از قرارداد این است که ضمانتنامههای پیشپرداختها مـیبایسـت یـا بـه
مجرد تصویب بهموقع و صریح کار مرحله  ،0توسر وزارت راه ویا با اعمـا مکانیسـم مشـروح در بنـد 0مـاده ،0
هرکدام که مقدم باشد ،آزاد گردد.
به همین نحو ،در متن بند 0ماده  34نکتهای حاکی از اینکه مراد طرفین از واوه «تصـویب» ،انقضـای مـدت
تضمین کنسرسیوم بوده است وجود ندارد .کاربرد واوه «تصویب» در بند  0ماده  34کامالً مطابق با مکانیسم بند 0
ماده  0بوده و لذا هیچ شق دیگر یا مفهوم خاصی نباید از کلمه «تصویب» استنباط شود.
بنابراین ،وزارت راه متعهد بوده که کلیه ضمانتنامه های بانکی را به مجرد تصویب گزارش مرحله  0در مـورد
کار قطعه مربوطه بزرگراه که به شرح مذکور در فوق در  08اکتبر  4( 3323آبانماه  )3102به وقـوع پیوسـته ،آزاد
کند .از آنجا که وزارت راه ضمانتنامهها را در هنگامی که ملزم به آزاد ساختن آنها بوده ،آزاد نکرده ،لذا خواهـان
اکنون استحقاق حکمی را دارد ،بدین مضمون که این قبیل ضمانتنامهها و اعتبارات اسنادی مربوط قابل اجرا نبوده
و خواندگان ملزمند کلیه اقدامات الزم جهت معاف و مبرا نمودن خواهان را از هرگونه مسئولیت و تعهد احتمالی در
رابطه با ضمانتها و اعتبارات اسنادی مورد بحث به عمل آورند .با توجه به این ریی ،ضرورتی ندارد که دیوان بـه
ادعای تخییری خواهان جهت خسارت رسیدگی نماید.
خواهان همچنین بازپرداخت مبل  3،301دالر امریکا توسر وزارت راه را خواستار است .خواهان مدعی اسـت
این مبل را بابت کارمزد و هزینههای بانکی جهت نگهداری اعتبارات اسنادی متقابل ،بعد از تاریخی که میبایست
ضمانتنامههای بانکی متقابل آزاد شوند ،پرداخته است .تنها مدرک ارائه شده در تأیید ایـن ادعـا سـوگندنامه مـدیر
شرکت خواهان است .نه طریقه محاسبه هزینهها تشریح گردیده و نه مدرکی در تأییـد صورتحسـابهـا یـا مبـال
پرداخت شده ارائه شده است .لذا دیوان داوری این ادعا را به علت فقد مدرک رد میکند.
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د) ادعاهای مربوط به وجوه متفرقه موریسن ـ کنودسن در ایران

خواهان ادعا نموده که ایران مقادیری وجوه تنخواهگردان بانکی را که وی در ایران نگاه میداشـته و نیـز پـارهای
وسایل کوچک را که در عملیات خود از آن استفاده میکرده ،مصادره کرده است .خواهان همچنین مدعی است که
مبالغی سپرده قابل استرداد بابت اجاره آپارتمانها ،خدمات عمومی و منظورهای دیگر ،طلبکار است .خواهان بابـت
این اقالم ،کالً مبل  331432دالر امریکا مطالبه میکند .لکن خواهان هیچگونه مدرکی دا بر اینکه هیچیـک از
اموالش توسر ایران توقیف گردیده باشد ،ارائه ننموده است .در واقع ،غیـر از سـوگندنامه مـدیر شـرکت خواهـان،
هیچگونه مدرکی چه درباره وجود این اموا و چه درباره ارزش آنها ،ارائه نگردیده است یافتههای مـدیر شـرکت
خواهان در مورد مشخصات اموا  ،منحصراً مبتنی بر استنتاجاتی است که وی از «روشهای معمولی حسـابداری»
خواهان به عمل آورده و بر مدارک مشخ مالکیت ویا اسناد مربوطه دیگر استوار نیست .هیچگونه دلیلـی بـرای
عدم ارائه مدارک صریحتر ارائه نشده است .بهعالوه ،خواهان هیچگونه مبنای حقوقی که متضمن تعهد ایـران بـه
اعاده سپرده های قابل استرداد خواهان باشد ،ذکر نکرده است .با توجه به عدم کفایت ادله و مدارک ،دیوان داوری
این ادعا را به علت فقد دلیل مردود میشناسد.
هـ) خالصه خسارات

دیوان داوری وزارت راه را بابت مبال اصلی زیر ،مسئو و متعهد میشناسد:
 2331012/23دالر امریکا
 .3ادعاهای مربوط به حقالزحمههای قراردادی
 4221222/دالر امریکا
 .0ادعاهای مربوط به هزینههای ناشی از تأخیرها و کار اضافی
 310331012/23دالر امریکا
کل مبل اصل
دیوان داوری همچنین نظر داده است که وزارت راه نسبت به اصل مبال واجباالدا ،بهرهای بـه نـرخ  32در صـد در
سا  ،از تاریخی که هر جزء از ادعاها قابل پرداخت و واجباالدا گردیدهاند ،بدهکار است .جمع بهـره سـاده از تـاریخهـای
مذکور تا  4مه  34( 3322اردیبهشتماه  221224/33 )3103دالر امریکا بوده است.
چهارم) ادعاهای متقابل
 .3اظهارات طرفین

خوانده ،وزارت راه ،در دادخواست اصالحی متقابل مورخ  02وانویه  2( 3321بهمـنمـاه  )3183خـود هفـت فقـره
ادعای متقابل اصالتاً و ادعای هشتمی وکالتاً از طرف سازمان بیمههای اجتماعی ایران طرح نموده کـه در تمـامی
آنها هم از خواهان و هم از کفراران بهعنوان خوانده نام برده است .وزارت راه در الیحه بعد از اسـتماع مـورخ 08
ووییه  4( 3321مردادماه )3180خود وکالتاً از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی ادعای متقابلی طرح نمود.
اوالً وزارت راه خســارات معنــوی بــه میــزان  4310201222دالر امریکــا را بابــت فســخ مــنغیرحــق ادعــایی
قراردادهای  22و  22توسر کنسرسیوم ،قبل از اینکه وی وظایف و تعهدات قراردادی خـود را ایفـا کنـد ،مطالبـه
مینماید.
ثانیاً وزارت راه بازپرداخت مبل  2218321448ریا را که حسب ادعا به کارمنـدان کنسرسـیوم ،قبـل و بعـد از
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قطع کار کنسرسیوم در ایران پرداخته ،اعم از آنچه که به تقاضای کنسرسیوم یا طبق تصمیمات اداری دولت ایران
بوده ،مطالبه میکند .وزارت راه اظهار میدارد که کنسرسیوم ،بهعنوان کارفرما ،مسـئو پرداخـت ایـن هزینـههـا
میباشد.
ثالثاً وزارت راه ارزش اسمی پارهای ضمانتنامههای بانکی را که کنسرسیوم ارائه نموده و حسب ادعا بـه علـت
قصور من غیرحق وی نسبت به تمدید آنها ،منقضی شده ،خواستار است .مبالغی که مطالبه شده ،معاد  2میلیون
دالر امریکا و  4212181222فرانک فرانسه و  3130212221222ریا است.
رابعاً وزارت راه بازپرداخت مبل  1312831303دالر امریکا را که حسـب ادعـا بـهعنـوان پـیشپرداخـت خریـد
ماشینآالت به کنسرسیوم پرداخته ،به این دلیل که فقر قسمتی از ماشینآالت تحویل شده ،مطالبه میکند.
خامساً وزارت راه باز پرداخت مبل  411321322دالر را که حسب ادعـا بابـت حـقالزحمـه خـدمات تـدارکاتی
کنسرسیوم پرداخته به دلیل آنکه ماشینآالت موضوع حقالزحمه تحویل نشده ،مطالبه میکند.
سادساً وزارت راه بازپرداخت کلیه مبالغی را که به صورت علیالحساب برای اجرای قراردادهـای  22و  22بـه
حساب کنسرسیوم پرداخته ،به این دلیل که کنسرسیوم اسناد هزینه را طبق شروط قرارداد ارائه نداده است ،مطالبه
میکند.
سابعاً وزارت راه بازپرداخت تقریباً 12درصد پرداختهایی را که به موجب قرارداد  23به عمل آمده ،به ایـن دلیـل کـه
کار کنسرسیوم تقریباً به همین نسبت ناتمام بوده ،مطالبه میکند .مبال درخواسـتی  381 ،320دالر امریکـا و 411021222
فرانک فرانسه و  1412221222ریا میباشد.
وزارت راه عالوه بر طرح ادعاهای متقابل خود ،در اصـالحیه دادخواسـت متقابـل مـورخ  02وانویـه 2( 3321
بهمنماه )3183خود اشعار میدارد که مبل  430،314،822ریا «از طرف سازمان بیمههای اجتماعی ایران مطالبه
شده است» .این ادعای متقابل هشتم مبتنی بر این اظهار است که کنسرسیوم پارهای دیون بیمههای اجتمـاعی را
پرداخت نکرده است.
در ادعای متقابلی که وزارت راه در الیحه بعد از جلسه استماع خود بـه تـاریخ  08ووییـه  4( 3321مردادمـاه
 )3180ثبت نموده ،مالیاتهایی را که حسب ادعا وزارت امور اقتصادی و دارایی طلبکار است مطالبه نموده است.
خواهان به صالحیت دیوان در رسیدگی به ادعاهای متقابل در مواردی که علیه کفراران اقامه شـده اعتـراض
میکند ،به این دلیل که صالحیت دیوان در مورد ادعای متقابل ،فقر ادعاهای متقابلی را شامل میشود که علیـه
خواهانهایی که الزاماً اتباع ایاالت متحده یا ایران هستند ،طرح شده باشد .خواهان همچنین به صـالحیت دیـوان
در رسیدگی به ادعای متقابل ناشی از قراردادهای  22و  22اعتراض دارد ،به این دلیل که آن ادعاهـای متقابـل از
همان قراردادی که موضوع ادعا بوده ،ناشی نمیشوند .نظر بـه ایـنکـه دیـوان ریی خـود را در تأییـد اعتراضـات
خواهان در دستور مورخ  31مه  01( 3321اردیبهشتماه  )3180اعالم نموده ،بنـابراین ،دالیـل آن ذیـالً تشـریح
میشود.
خواهان عالوه بر این ،نسبت به صالحیت دیوان بر ادعای متقابل سازمان بیمههای اجتماعی ایران بابت حـق
بیمه پرداخت نشده ادعایی به چند دلیل اعتراض میکنـد .او آنکـه طبـق اظهـار وی ،ادعـای متقابـل را فقـر
خواندهای که علیه او ادعا شده میتواند مطرح نماید .دوم آنکه استدال وی ادعای متقابل ناشی از همان قرارداد،
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معامله یا رویدادی که منشأ ادعا بوده ،نمیباشد.
خواهان همچنین عموماً هرگونه مسئولیتی را در مورد ماهیت کلیه ادعاهای متقابل ،به استثنای ادعای متقابل
مطروحه مورخ  08ووییه  4( 3321مردادماه  )3180که خواهان فرصت پاسخ به آن را نیافته ،رد میکند.
 .2دالیل حکم در مورد ادعاهای متقابل

بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،صالحیت رسیدگی به پارهای ادعاهای اتباع ایـاالت متحـده یـا ایـران و
همچنین ادعاهای متقابل «ناشی از همان قرارداد ،معامله یا رویدادی که موضوع ادعای آن تبعه را تشکیل دهـد»
را به دیوان تفویض کرده است.
هم از متن عبارت یاد شده و هم از قواعد دیوان روشن است که صالحیت دیوان داوری فقر شامل ادعاهـای
متقابلی میشود که علیه خواهانها اقامه شده باشند .بنابراین ،تا آنجا کـه ادعاهـای متقابـل از کفـراران مطالبـه
خسارت میکنند باید مردود شناخته شوند.
در عین حا  ،روشن است که طرفین قرارداد شماره  23موافقت کردند که موریسن ـ کنودسن و کفراران ،بـه
موجب ماده « 02متضامناً بابت تعهدات کنسرسیوم طبق قرارداد ،در برابر کارفرمـا مسـئولند» .هرگونـه تخلفـی از
قرارداد شماره  23توسر کنسرسیوم که قابل انتساب به کفراران باشد ،مسئولیت آن بر عهده موریسن ـ کنودسـن
بوده و هر ادعای متقابلی که از چنین تخلفی ناشی شود ،ناشی از موضوع ادعا خواهد بـود .علیهـذا تـا آنجـا کـه
ادعاهای متقابل مربوط به نقض تعهدات کفراران بوده و موریسن ـ کنودسن نیز متضامناً مسئو آن باشد ،دیـوان
داوری صالحیت رسیدگی به آن را دارد.
خواهان همچنین مدعی است که قرارداد  23موضوع ادعای وی میباشند و صالحیت دیوان داوری محدود به
ادعاهایی است که از همان قرارداد ناشی شده باشد .بالنتیجه ،خواهان چنین استدال مینماید که ادعاهای متقابل
مبتنی بر قراردادهای شماره  22و  22در حیطه صالحیت دیوان واقع نمیشوند.
وزارت راه اظهار مینماید که قراردادهای  23،22و ،22همه بخشی از همان «معامله» محسوب مـیشـوند و
ادعاها ناشی از همین معامله است و بنابراین ،ادعاهای متقابل از همان معاملهای ناشی میشود که موضوع ادعـای
حاضر را تشکیل میهد.
معذلک دیوان داوری نمی تواند با این نظر موافق باشد که قراردادهای  23،22و  ،22بخشی از معامله واحـدی
را تشکیل میدهند .گرچه قصد اولیـه وزارت راه ،بـه شـرح منـدر در مقاولـهنامـه مـورخ  34آوریـل 00( 3328
فروردینماه  )3100نامبرده ،این بوده که تمامی طرح بزرگراه بهطور یکجا واگذار شود ،بدین معنا که قرار بود چهار
قرارداد مورد نظر ،همگی به کنسرسیوم محو گردد ،لکن این قصد بعداً کنار گذاشته شد .بدینسان هنگـامی کـه
قرارداد  23امضا شد ،نظر بر این بود که امکان واگذاری مابقی قراردادها مورد مذاکره واقع شود .مؤید این مطلـب،
متن عبارت بند  1ماده  0قرارداد  23است که به شرح زیر مقرر مینماید:
بعد از اجرای این قرارداد ،کارفرما تعهد دیگری در قبا پیمانکـار نخواهـد داشـت ،مگـر آنچـه کـه از مقاولـه
نامههای شماره  8300مورخ  3فوریه  3320و شـماره  3240/0مـورخ  4آوریـل  3328کارفرمـا بـه پیمانکـار و از
هرگونه قرارداد یا موافقتنامهای که طرفین قرارداد بعداً بین خود منعقد کنند ،ناشی گـردد (نقـل از اصـل فارسـی

حکم شماره 441ـ421ـ1



255

قرارداد).
هیچیک از طرفین اظهار نکرده است که مقاولهنامهها موجد تعهداتی از جانب وزارت راه بوده اسـت .در واقـع،
به نظر میآید وزارت راه این موضع را اتخاذ کرده که وی تعهدی نداشته قرارداد ساختمان را به کنسرسیوم واگذار
کند ،گو اینکه واگذاری قرارداد در نامه مورخ  34آوریل  00( 3328فروردینماه  )3100پیشبینی شده بوده اسـت.
بهعالوه ،اشاره بند 0ماده  0به قراردادهایی که« ممکن است» منعقد شود بهوضوح حاکی است کـه «امکـان هـم
داشته» قراردادی منعقد «نشود».
قراردادها در تاریخهای مختلفی منعقد شده و متضمن اجرای خدمات متفاوتی در زمانهای گونـاگون هسـتند.
هیچگونه رابطهای بین اختالفات مربوط به قرارداد  ،23از یک سو و اختالفات مربوط بـه قراردادهـای  22و  22از
سوی دیگر ،وجود ندارد .نتیجهگیری در رابطه با قرارداد  23تأثیری بر ادعاها یـا مـدافعات مطروحـه در ارتبـاط بـا
قراردادهای  22و  22نخواهد داشت.
اینکه در قرارداد ممکن است به قرارداد دیگر اشاره شود ویا حتی اجرای قـرارداد دیگـر عنـوان گـردد لزومـاً
ارتباط بین آنها را آنچنان مستحکم نمیسازد تا بتوان در مفهوم بیانیه حل و فصل دعاوی آنها را یـک معاملـه
واحد تلقی کرد (رجوع شود به :امریکن بل اینترنشنا اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران ،قرار اعـدادی
شماره 43ـ42ـ 1مورخ  33ووئن 03/3324خردادماه  .)3181بنابراین ،دیـوان داوری چنـین نتیجـه مـیگیـرد کـه
ادعاهای متقابل تا آنجا که از قراردادهای  22و  22ناشی شده باشند ،از همان قـرارداد ،معاملـه یـا رویـدادی کـه
موضوع هریک از ادعاها را تشکیل داده ،ناشی نمیشوند.
تاًثیر دقیق این نتیجه گیری بر برخی از ادعاهای متقابل کامالً روشن است .اولین ادعـای متقابـل وزارت راه،
بابت خسارات معنوی صرفاً به فسخ منغیرحق ادعایی قراردادهای  22و  22مربوط میشود .مقایسه شـمارههـای
ردیف ضمانتنامههای بانکی که مبنای ادعای متقابل سوم وزارت راه است ،با شمارههای ضمانتنامههایی که طبـق
قرارداد  23تحصیل گردیده ،نشان میدهد که کلیه ضمانتنامههای گروه او یا به قرارداد  22باید مربوط شود ویـا
به قرارداد  .22به همین نحو ،اقالم مشخ تجهیزاتی که حسب ادعا تحویل نشـده و خسـارت آن طـی ادعـای
متقابل چهارم وزارت راه مطالبه گردیده ،همگی از نوعی هستند که یا در ساختمان ویا در اردوهای کـارگری قابـل
مصرفند ،نه در خدمات مهندسی و بنابراین ،این ادعای متقابـل نیـز بـه قراردادهـای  22و  22مربـوط مـیشـود.
حقالزحمههایی که حسب ادعا جهت خرید تجهیزات پرداخت شده و بابت آن در ادعای پنجم وزارت راه خسـارت
مطالبه گردیده ،بیشتر به قراردادهای 22و  22مربوط میشود تا به قرارداد .23
ادعای ششم وزارت راه صریحاً از قراردادهای  22و  22ناشی میشـود .از آنجـا کـه هـیچیـک از ادعاهـای
متقابل فوقالذکر از قرارداد ناشی نشده ،لذا منشأ آن قرارداد ،معامله یا رویدادی کـه موضـوع هریـک از ادعاهـا را
تشکیل دهد نبوده و بنابراین ،باید به دلیل عدم صالحیت مردود شناخته شوند .ادعای متقابل دوم وزارت راه بابـت
خسارت وجوه پرداختی ادعایی به کارکنان کنسرسیوم توسر وزارت راه نیز ،گرچه با وضوحی کمتر ،اما به هر حا
بیارتباط با قرارداد 23به نظر میآید .وزارت راه صورتی از این پرداختهای ادعایی را که قسمت اعظـم اقـالم آن
صریحاً به قرارداد  22مربوط میشود ،به عنوان مدرک ارائه نموده است .خواندگان ادعـا نکـردهانـد و مـدارک نیـز
حاکی از آن نیست که هیچیک از پرداختهای باقیمانده به کارمنـدانی تأدیـه شـده باشـد کـه خـدمات مهندسـی
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موضوع قرارداد  23را اجرا میکردند .با توجه به عدم ادعا یا اثبات این مطلب که مابقی پرداختها بـه قـرارداد 23
مربوط میشود ،دیوان این ادعای متقابل را نیز به دلیل عدم صالحیت مردود میشناسد.
در ادعای متقابل هفتم وزارت راه ،به استناد تضمین مقرر در بند  0مـاده  0قـرارداد  ،23جهـت نواقصـی کـه
وزارت راه مدعی است توسر کارشناسانش متعاقب پایان یافتن کار کنسرسیوم کشف گردیده ،خسارت مطالبه شده
است .ادعای متقابل مورد بحث ناشی از قراردادی است که موضوع ادعاهای پرونده بوده و متوجه خواهان اسـت و
بنابراین ،در حیطه صالحیت دیوان واقع میشود.
وزارت راه در تأیید ادعای متقابل مذکور ،مشروح مشخصات آنچه را که وی نق در نقشهها میداند و توسر
سرپرست بزرگراه تهیه شده ،همراه با مطالبی که ظاهراً از متون استانداردی در مورد سـاختمان بزرگـراه اسـتخرا
گردیده ،ارائه نموده است .خواهان ادعای متقابل را در ماهیت رد کرده و سوگندنامهای از جانب یک نفـر مهنـدس
بزرگراه که در استخدام یکی از شرکتهای تابعهاش بوده ،ارائه نموده است .در این سوگندنامه جزءبهجزء اظهارات
سرپرست بزرگراه وزارت راه رد شده است.
خواهان همچنین مدعی است که ادعای متقابل وزارت راه به موجب شرایر بند 0ماده  0منتفی است ،به دلیل
اینکه وزارت راه ظرف مدت مقرر در آن بند ،اطالعیه الزم را در مورد نواق نداده است.
بند  0ماده  0در قسمت مربوطه چنین مقرر میدارد :پیمانکار موافقت مینماید هرگونه نق ناشـی از اجـرای
مسامحهآمیز خدمات خود را که ظرف دو ( )0سا از تاریخ اتمام خدمات مشـمو ایـن قـرارداد کشـف و بـه وی
گزارش گردد ،برطرف نماید .این حد تا مدت ساختمان راه اتومبیل رو ،یعنی چهل ماه از تاریخ نفوذ قرارداد خدمات
تدارکاتی و قرارداد خدمات تجهیزاتی که در نامه شماره  3240/0مورخ  34آوریل  3328کارفرمـا بـه آنهـا اشـاره
شده است ،به عالوه دوازده ( )30ماه ،در صورتی که ساختمان راه مزبور به پیمانکار محو گـردد ،تمدیـد خواهـد
شد (نقل از اصل فارسی قرارداد).
وزارت راه ،نخست استدال مینماید که تضمین مقرر در بند  0ماده  0هنوز منقضی نشده ،زیـرا کـه خـدمات
کنسرسیوم به علت عدم ارائه نقشههای تأسیسات جانبی هرگز تکمیل نگردیده است .معذلک همانطور که دیوان
در باال اشاره نمود ،فقدان نقشههای تأسیسات جانبی ،معلو عدم ارائه دستورات الزم توسر وزارت راه بوده است.
لذا نبود این نقشهها دلیل بر عدم اتمام خدمات کنسرسیوم نیست.
وزارت راه ،به صورت تخییری ،ادعا میکند که مدت تضمین در هنگامی که وی نواق ادعایی را به اطـالع
خواهان رساند منقضی نشده بوده و در عوض استدال مینماید که یا مدت مذکور طبق شرایر بند  0مـاده  ،0بـه
مدت  42ماه پس از تاریخ نفوذ قراردادهای  22و  22به اضافه  30ماه ،تمدید گردیده ویا اینکه مدت مورد بحـث
حداقل  0سا پس از نامه مورخ دهم وانویه 02(3322دیماه  )3102هوارد نیدلز که طی آن ،به ادعـای خواهـان،
کارها رسماً تصویب شد ،ادامه داشته است .موضع وزارت راه راجع به اینکه اولین بار در چـه تـاریخی نـواق را
اعالم کرد ،روشن نیست ،زیرا که وزارت راه ابتدا اظهار نموده بود که نواق در طو مـذاکرات حـل و فصـل در
نوامبر  ،3323مشخ گردیدند ،لکن آنچه که بعداً از موضع بعدی وزارت راه میتوان استنباط کرد ،این است کـه
اولین بار ،نواق در الیحه دفاعیهای که در تاریخ  01آوریل ( 3320سوم اردیبهشتماه  )3183در این پرونده ثبت
گردید ،عنوان شدهاند.
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خواهان در پاسخ اظهار میدارد که نواق ادعایی اولین بار در الیحه دفاعیـه ،یعنـی پـس از انقضـای مـدت
تضمین به وی اطالع داده شد .خواهان استداللش را بر این نظر استوار میکند که «اتمام خدمات وی» با تحویل
آخرین قسمت کار طبق جدو زمانی قرارداد ویا حداکثر هنگامی که وی مجموعه اضافی نقشههای مرحله  0را با
عناوین جدید در تاریخ  31فویه  04( 3322بهمنماه  )3102تحویل داد ،واقع شده است .خواهان استدال میکند
که هرگونه تمدید مدت تضمین مقرر در بند  0ماده  0منوط به واگذاری قرارداد ساختمان به کنسرسیوم بوده و لذا
تمدیدی واقع نشده است .با این حا  ،خواهان مضافاً استدال مینماید که حتی اگر بتوان تمدیـد مـورد بحـث را
معتبر دانست( ،شرط مقرر در بند  0ماده  )0مدت تضمین را فقر تـا  42مـاه پـس از نفـوذ قراردادهـای  22و 22
تمدید مینموده و نه به مدت  30ماه اضافی یاد شـده .مـدت  42ماهـه در دوم ووییـه  33( 3323تیرمـاه )3182
خاتمه یافت.
گرچه میتوان بند  0ماده  0را به صور مختلفی تفسیر نمود ،با این حا  ،دیوان داوری معتقد است کـه 30مـاه
تمدید اضافی منوط به واگذاری قرارداد ساختمان به پیمانکار بوده است.
عالوه بر این ،مدت شمو تضمین ،دو سا پس از تکمیل کلیه خدماتی اسـت کـه کنسرسـیوم متعهـد بـوده
طبق قرارداد ارائه نماید و برخالف آنچه که خواهان اظهار میدارد ،دو سا پس از تحویل کار طبق جدو زمـانی
نیست .گرچه ماده  1عبارت «اتمام کار» را به مفهوم انجام کار طبق جدو زمانی به کار برده ،با این حـا  ،مفـاد
بند  0ماده  0حاکی است که خدماتی که قرار بوده از نظر تضمین انجام شود ،برخالف اظهار خواهان ،محـدود بـه
آنچه در جدو زمانی آمده ،نبوده و تعهدات دیگری را که کنسرسیوم بعد از این مدتها مقید به انجامشـان بـوده،
مستثنا نمیکرده است .بدینسان دیوان داوری نتیجه میگیرد که خواهان در تاریخ  31فوریه 04( 3322بهمنمـاه
 )3102یعنی تاریخ تحویل مجموعه اضافی نقشههای مرحله  0خدماتش را در مفهوم بند  0ماده  0به اتمام رسانده
است .لذا مدت تضمین باید حداکثر در تاریخ  31فوریه  04 ( 3320بهمنماه  )3102منقضی شده تلقی شود .حتـی
اگر (تمدید) مدت  42ماهه در اینجا مصداق یابد ،این مهلت در دوم ووییه  33( 3323تیرماه  )3182منقضی شـده
است.
هیچ گونه مدرک قابل توجهی در این باره ارائه نگردیده که نواق ادعایی پیش از ثبت الیحه دفاعیه در تاریخ
 01آوریل ( 3320سوم اردیبهشتماه  )3183اعالم شده باشد .بنابراین ،نظر دیوان این اسـت کـه ظـرف دو سـا
مدت مورد بحث در فوق ،چنین اطالعیهای داده نشده است.
علیهذا چون اطالعیه ظرف مدت دو سا داده نشد ،خواهان به موجب بند 0ماده  0هیچگونـه تعهـدی نـدارد.
حتی اگر مدت دو سا سپری نشده بود ،تنها تعهد خواهان «اصالح نواق ناشی از مسامحه در اجرا» که بـه وی
اعالم شده باشد ،بوده است .به کنسرسیوم هرگز فرصت رفع نواق داده نشده تا بتوان وی را از این بابت مسئو
دانست .قید بعدی راجع به محدودیت مسئولیت خواهان هیچگونه تعهد ،وظیفه یا مهلتی کـه در جـای دیگـری در
قرارداد مقرر نشده باشد ،وضع نمیکند.
از این رو ،ادعای مسامحه کنسرسیوم در اجرای کار ،به موجب شرایر قرارداد منتفی است .بدین جهت ،نیازی
نیست که دیوان تعیین نماید ادعاهای وزارت راه ،مبنی بر نق در اجرای کار ،صحیح است یـا خیـر .لـذا ادعـای
متقابل رد میشود.
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باید توجه داشت که هوارد ن یدلز کار را تصویب کرده بـود .هـوارد نیـدلز کـار کنسرسـیوم را همـواره تصـویب
نمیکرده و مدارک کافی در دست است که نشان میدهد هوارد نیدلز برخی کارها را تصویب نکرده و بدین طریق
اصالح آن را از کنسرسیوم خواستار میشده و کنسرسیوم نیز رفع عیب میکرده است.
در ادعای متقابل هشتم که وزارت راه اقامه نموده ،پرداخت دیون حق بیمههـای اجتمـاعی کـه حسـب ادعـا،
سازمان بیمههای اجتماعی طلبکار است ،خواسته شده است .خواهان اظهار مینمایـد کـه دیـوان فاقـد صـالحیت
نسبت به این ادعای متقابل است ،به دلیل اینکه ادعای متقابل ناشی از همان قـرارداد ،معاملـه یـا رویـدادی کـه
موضوع هریک از ادعاهایش را تشکیل میدهد نبوده و نیز اینکه طی آن از جانب سـازمان بیمـههـای اجتمـاعی
طلب خسارت شده که طرفی در جریان دعوای حاضر نیست .در نهمین و آخـرین ادعـای متقابـل ،پرداخـت مبلـ
3122212821020ریا که حسب ادعا کنسرسیوم بابت مالیاتهای معوقه بدهکار است ،مطالبه شده است.
این مطلب روشن نیست که صالحیت دیوان شامل ادعای متقابل مربوطه به تعهدات بیمههای اجتمـاعی نیـز
میشود یا نه و آیا ادعای متقابل یک سازمان دولتی که خوانده پرونده نیست ،نظیر سازمان بیمههای اجتمـاعی در
این مورد ،می تواند توسر یک سازمان دولتی دیگر که خوانده پرونده است ،اقامه شود یـا خیـر؟ لکـن بـه دالیـل
مذکور در زیر ضرورتی ندارد که دیوان وارد این مسأله صالحیت شود.
همراه با الیحه دفاعیه ،نامهای از جانب «اداره کل درآمدها» ،به وزارت راه ،مبنی بر اینکه کل تعهدات تأدیه
نشده کنسرسیوم بابت حق بیمههای اجتماعی 1413331223ریا است ،ارائه شده اسـت .خوانـده پیوسـت الیحـه
تکمیلی مورخ 02وانویه  2( 3321بهمنماه  )3183خود نامهای از جانب رئیس سازمان بیمههای اجتماعی کـه بـه
تاریخ  03اوت  12( 3320مردادماه  )3183به وزارت راه ارسـا شـده بـود ،تسـلیم کـرده کـه در آن کـل بـدهی
کنسرسیوم  82213411430ریا ذکر شده است .وزارت راه در پیوستهای تسلیمی در الیحهاش ،نامـه دیگـری از
رئیس سازمان بیمههای اجتماعی ارائه کرده ،بدین مضمون که چون کنسرسـیوم بـرگ مفاصاحسـاب از سـازمان
بیمههای اجتماعی دریافت نکرده« ،این بدان معنا است که به تعهدات قانونی خود عمل نکرده اسـت» و در نامـه
مضافاً ذکر شده که براساس  08211831340ریالی که به موجب قرارداد  23پرداخت شده ،کل بدهی کنسرسیوم به
سازمان یبمههای اجتماعی ،به انضمام جرائم  1413331223ریا است.
اسناد و مدارک تسلیمی رقم بدهی را به مقادیر معتنابهی ،متفاوت نشان میدهند .بهعالوه در نامه مورد بحث،
نه مبنا و روش محاسبات تشریح شده ،نه هیچگونه مطلب و مدرک مثبتهای ارائه شده تا بدان وسیله دیوان بتوانـد
خود مستقالً میزان تعهدات را تعیین کند .هیچگونه قرینه و نشانهای در دست نیست که معلوم نماید چه عملیات یا
حقالزحمهای در مقایسه با قراردادهای دیگر ،قابل انتساب به قرارداد  23است.
این مطلب روشن است که بخش اعظم مالیاتها و حقالزحمهها ناشـی از قراردادهـای 22و  22بـوده اسـت.
بهعالوه ،خواهانها مدارک پرداخت را ارائه کردهاند .اینگونه سوابق برای اثبات مسئولیت کافی نیست .هیچگونـه
نشانهای در دست نیست که وزارت راه مجبور به تأدیه هریک از این پرداختها بـوده اسـت .بنـابراین ،حتـی اگـر
دیوان نسبت به ادعای متقابل مزبور صالحیت می داشت ،باز ادعای متقابل به علـت فقـد دلیـل ،مـردود شـناخته
میشد .مبال مکسوره بابت این قبیل تعهدات در حکم منظور شده است.
در دادخواست متقابل مورخ  01آوریل ( 3320سوم اردیبهشتمـاه  )3183اشـارهای کلـی بـه بـدهی مالیـاتی
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خواهان شده است .اشاره مذکور شرایر اساسی طرح ادعای متقابل به شرح مندر در بند  4ماده  33قواعد دیـوان
و نیز بند 3ماده  32آن را تحقق نمیبخشد .ادعای متقابل مالیاتی تا تسلیم الیحه بعد از استماع مـورخ  08ووییـه
( 3321چهارم مرداد  ،)3180به ترتیب مقرر در این شرایر تشریح نشده بود؛ در حـالی کـه طبـق بنـد  1مـاده 33
قواعد دیوان ،ادعای متقابل باید در «الیحه دفاعیه یـا در مراحـل بعـدی جریـان داوری ،در صـورتی کـه دیـوان
تشخی دهد که با توجه به اوضاع و احوا  ،تأخیر موجه بوده است…» مطـرح شـود .دیـوان داوری نمـیتوانـد
اوضاع و احوالی را مشخ کند که طرح ادعای متقابل را پس از ختم استماع پرونده و طی الیحـهای کـه طبـق
دستور دیوان ،قرار بود فقر محدود به ادله کتبی راجع به موضـوعات حقـوقی پرونـده باشـد ،توجیـه نمایـد .کلیـه
پیوستهای ثبت شده ،تاریخی قبل از سا  3320دارند .بنابراین ،دلیلی برای عدم تسـلیم بـهموقـع آنهـا وجـود
نداشته است .باید توجه داشت که مدارک مذکور توضیح نمیدهند که ارقام چگونه به دست آمده و به کدام قرارداد
مربوط میشوند.
ششم) هزینههای داوری

به موجب ماده  12قواعد دیوان ،دیوان داوری بر این نظر است که خواهان اسـتحقاق حکمـی بابـت هزینـههـای
داوری خویش کالً به مبل  001222دالر امریکا دارد.
هفتم) حکم

دیوان داوری بدینوسیله حکمی به شرح زیر صادر میکند:
ادعاهای متقابل مردود شناخته میشوند.
خواندگان ،وزارت راه و ترابری و جمهوری اسالمی ایران ،متعهدند و باید مبال زیر را به خواهـان موریسـن ـ
کنودسن پاسیفیک لیمیتد بپردازند:
یک میلیون و سیصد و هفتاد و یک هزار و پانصد و چهل و یک دالر و بیست سنت امریکـا (311231043/02
دالر امریکا) شامل اصل و بهره تا تاریخ  4مه 34( 3322اردیبهشتماه  )3103و بهره ساده نسـبت بـه مبلـ یـک
میلیون و دویست و نود و یک هزار و پانصد و سی و هفت دالر و نه سنت امریکا ( 310331012/23دالر امریکا) به
نرخ ده درصد ( )%32در سا ( 180روز) از تاریخ  0مه  30( 3322اردیبهشتماه  )3103تـا تـاریخی کـه کـارگزار
امانی دستور پرداخت از حساب تضمینی را به بانک امین بدهد،
هزینههای داوری به مبل بیست و پنج هزار دالر امریکا (ـ 001222/دالر).
مبال فوق از محل حساب تضمینی مفتوح طبق بند  2بیانیه مورخ  33وانویه  03( 3323دیماه  )3103دولـت
جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر پرداخت خواهد شد.
ضمانتنامههای شماره  0401 ،0803 ،0828 ،0220 ،0323 ،1303 ،1034و  1022صادره توسر بانک تجارت
خارجی ایران سالبه به انتفای موضوع بوده و بدینوسیله به خوانده ،وزارت راه و ترابری ،دستور داده مـیشـود کـه
کلیه مطالبات خود در رابطه با ضمانتنامههای مذکور در فوق را مسـترد نمـوده و از هرگونـه مطالبـه جدیـد در آن
رابطه خودداری ورزد.
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دیوان بدینوسیله به خواندگان ،وزارت راه و ترابری و جمهوری اسـالمی ایـران ،دسـتور مـیدهـد کـه کلیـه
اقدامات الزم را به عمل آورده و اطمینان حاصل نمایند که بانک تجـارت خـارجی ایـران ضـمانتنامههـای بـانکی
فــوقالــذکر را باطــل و اعتبــارات اســنادی شــماره  2303 ،33042 ،33883 ،30220 ،34802 ،38004 ،38302و
 33320صادره توسر بنک آو امریکا را آزاد نموده و هرگونه مطالبهای در رابطه با اعتبـارات اسـنادی یـاد شـده را
مسترد و از هرگونه مطالبه در آن رابطه خودداری نماید.
بدینوسیله حکم حاضر جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  31ژوییه  3884برابر با  22تیرماه 3161
نیلس منگارد ،رئیس شعبه دو
به نام خدا
ریچارد ام .ماسک

پرویز انصاری معین
نظر مخالف

پرونده شماره 380ـ شعبه سه
حکم شماره 311ـ380ـ1
خواهان :هارنیشفگر کورپوریشن
خواندگان :وزارت راه و ترابری ،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایـران ماشـینسـازی ارا

و

ماشینسازی پارس
تاریخ3161/8/30 :
حکم جزئی

حاضران
از جانب خواهان :آقای برت راین ،آقای فیلیپ دیویس ،وکالی خواهان

آقای سی.پی .کاسلند ،معاون ارشد هارنیشفگر کورپوریشن
از جانب خواندگان :آقای محمدعلی شاملو ،وکیل ماشـینسـازی اراک ،آقـای چنگیـز احمـدیپـور ،نماینـده
ماشینسازی اراک
آقای سیفعلی وفامهر ،مدیرعامل ماشینسازی اراک و پارس
آقای محمدعلی لطفعلیان ،وکیل وزارت راه و ترابری
سایر حاضران :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده رابر جمهوری اسالمی ایران
آقای خسرو طبسی ،مشاور حقوقی نماینده رابر
خانم جیمیسون سلبی ،قائممقام نماینده رابر ایاالت متحده امریکا
آقای جان بی .رینولدز ،مشاور حقوقی نماینده رابر ایاالت متحده
اول) جریان رسیدگی

خواهان ،هارنیشفگر کورپوریشن (اختصاراً «هارنکو») ،در تاریخ  32دسامبر  02( 3323آذرمـاه  )3182دادخواسـتی
علیه وزارت راه و ترابـری («وزارت راه») ،سـازمان گسـترش و نوسـازی صـنایع ایـران («سـازمان گسـترش») و
ماشینسازی اراک («ماشینسازی») به ثبت رسانید .ادعا علیه وزارت راه بابـت خسـارات ناشـی از نقـض ادعـایی
قراردادهای مدتدار برای خرید ماشین آالت مطرح شده است .ادعای مطروح علیه ماشینسازی بابت مبـالغی کـه
حسب ادعا به موجب بروات مدتدار مربوط به ماشینآالت تحویلی و مورد قبو ماشینسازی ،واجـباالدا بـوده و
همچنین بابت حقاالمتیاز و هزینههای مشاوره و کارآموزی که حسب ادعا به موجب قـرارداد خـدمات فنـی بایـد
پرداخت می شد و نیز بابت خساراتی که طبق ادعا از نقض قرارداد مدتدار خرید ماشینآالت ناشی میشـد ،اقامـه
گردیده است .سازمان گسترش براساس کنتر ادعایی بر ماشینسازی ،خوانده واقع شـده اسـت .هـارنکو بهـره و
هزینههای داوری را نیز درخواست نموده است.
در تاریخ  32وانویه  02( 3320دیماه  )3183هارنکو ضمن ثبـت اولـین اصـالحیه دادخواسـت خـود ،ادعـای

212



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

دیگری علیه ماشینسازی پارس جهت وصو وجه دو فقره سفته که حسب ادعا بابت ماشینآالتی که قبالً تحویل
داده و قبو شده بود ،اضافه نمود.
در تاریخ  33ووئن  03( 3320خردادماه  ،)3183دفاعیه و ادعای متقابلی به وسیله ماشینسازی اصالتاً و وکالتاً
از طرف سازمان گسترش به ثبت رسید .در ادعای متقابـل ،خسـارات ناشـی از نـواق ادعـایی در ماشـینآالت
خریداری شده ،تأخیرهای ادعایی در حمل ،عدمالنفع و حق بیمه اجتماعی و مالیات ،مطالبه شده اسـت .وزارت راه
در همان تاریخ ،دفاعیه خود را ثبت کرد .ماشینسازی پارس نیز الیحه دفاعی خود را در تاریخ  12اوت 3( 3320
شهریورماه  )3183به ثبت رسانید.
در تاریخ  03سپتامبر  12( 3320شهریورماه  )3183هارنکو جوابیههایی در مورد دفاعیهها و نیـز دفاعیـهای در
مورد ادعاهای متقابل ،همراه با مدارک دیگر به ثبت رسانید.
وزارت بازرگانی ایران گرچه خوانده این پرونده نبوده ،لکن چون طبق ادعای خواهان ،کنتر سازمان گسترش
را در دست دارد ،دفاعیه و ادعای متقابلی بابت هزینهها در تاریخ  2دسامبر  38( 3320آذرمـاه  )3183ثبـت نمـود.
هارنکو در تاریخ  0وانویه 30( 3321دیماه  )3183به آن دفاعیه پاسخ داد و متـذکر گردیـد کـه وزارت بازرگـانی
هرگز به عنوان خوانده ذکر نشـده اسـت .وزارت بازرگـانی الیحـه دیگـری بـه ثبـت نرسـانیده و در هـیچیـک از
رسیدگیهای این پرونده نیز حضور نیافته است.
در تاریخ  04مارس  4( 3321فروردینماه  )3180هارنکو مدارک دیگری در مورد تابعیت خود به ثبت رسانید.
هارنکو متعاقب جلسه استماع مقدماتی که در تاریخ  30آور  08 ( 3321فروردینماه  )3180تشکیل گردید و
در نتیجه دستوری که دیوان صادر کرد ،سندی تحت عنوان اصـالحیه دوم دادخواسـت در تـاریخ  1مـه 3( 3321
اردیبهشتماه  )3180ثبت نموده و در تاریخ  30ووییه  04( 3321تیرماه  )3180اظهاریههـای مسـتند دیگـری بـه
ثبت رسانید.
وزارت راه و ترابری در  4اوت و  03سپتامبر  31( 3321مردادماه و  12شهریورماه  )3180مدارک تازهای ثبت
نمود.
در تاریخ  1اکتبر  33( 3321مهرماه  ،)3180هارنکو الیحه حین استماع و پیوستهای دیگـر و ماشـینسـازی
الیحهای به ثبت رسانیدند .ماشینسازی مدارک دیگری نیز در تـاریخ  34اکتبـر  00( 3321مهرمـاه  )3180ثبـت
نمود.
جلسه استماعی که بدواً قرار بود در  03اکتبر  03( 3321مهرماه  )3180تشکیل شود بـه روز  02نـوامبر3321
( 2آذرماه  )3180موکو گردید .جلسه مذکور در روزهای  02و  03نوامبر (هفتم و هشتم آذرماه) تشکیل شد .طی
جلسه استماع ،در  02نوامبر  2( 3321آذرماه  )3180هارنکو اصالحیه شهادتنامهای که اغالط غیراساسی و امالیی
یک شهادتنامه قبلی را اصالح میکرد به ثبت رسانید .دیوان داوری ثبت مدرک یاد شده را کـه همـراه آن نسـخه
جدیدی از شهادتنامه و حاوی اصالحاتی در محاسبه خسارات بود ،پذیرفت.
به موجب دستور مورخ  0دسامبر  34( 3321آذرماه  )3181دیوان ،ماشینسازی و وزارت راه ،مدارک و مطالبی
دیگری در  30دسامبر  04( 3321آذرماه  )3180به ثبت رسانیدند و خواهان نیز در  12وانویه  32( 3324بهمنمـاه
 )3180پاسخ خود را ثبت کرد.

حکم شماره 444ـ480ـ1
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دوم) اظهارات طرفین
الف) صالحیت

هارنکو که سازنده جراثقا و تجهیزات مربوط است اظهار میدارد که یک شـرکت امریکـایی اسـت کـه اکثریـت
سهام آن متعلق به اتباع ایاالت متحده بود و دو شرکت فرعی غیرامریکایی به نامهای هارنیشفگر («گ.ام.ب.ها»)
(اختصاراً گ.ام.ب.ها) و هارنیشفگر اینترنشنا کورپوریشن اس.آ( .اختصاراً هارنیشفگر اینترنشنا ) را که ادعاهـای
آنها را بهعنوان دعاوی غیرمستقیم خود اقامه نموده است تحت کنتر دارد .هارنکو مضـافاً اظهـار مـیکنـد کـه
وزارت راه و سازمان گسترش ،هر دو جزء سازمانها ،تشکیالت یا واحدهای تحت کنتر دولت ایران مـیباشـند و
ماشینسازی اراک و پارس ،هر دو شرکتهای تابعه یا در غیر این صورت ،تحت کنتر سازمان گسترش هسـتند.
بنابراین ،طبق اظهار خواهان ،دیوان صالحیت رسیدگی به این ادعاها را دارد.
وزارت راه و ماشینسازی ادعا میکنند که هارنکو ،نه تابعیت امریکایی خـود و نـه مالکیـت دو شـرکت تابعـه
ادعایی خود را ثابت نکرده است و بر این اساس اظهار میدارند که دیوان فاقد صالحیت رسیدگی به ایـن ادعاهـا
میباشد .خواندگان همچنین ادعا میکنند کـه بعضـی از تعهـدات ادعـایی ،بعـد از  33وانویـه  03( 3323دیمـاه
)3103به وجود آمده و بنابراین ،طبق بیانیه حل و فصل دعاوی از صالحیت دیوان خارجند .ماشـین سـازی اظهـار
میدارد که اصالحیه دوم دادخواست خواهان که در ادعاهای ششم و هفتم آن از ماشینسازی بهعنوان خوانده نام
برده شده ،مردود است .خواندگان مضافاً ادعا میکنند که ولو اینکه احراز شود که گ.ام.ب.ها یک شرکت خارجی
تحت کنتر هارنکو است ،هارنکو به هر صورت بیش از  20درصـد سـهام شـرکت یـاد شـده را مالـک نیسـت و
بنابراین ،به موجب بیانیه حل و فصل دعاوی صرفاً مستحق دریافت 20درصد هرگونه وجهی است که گ.ام.ب.ها
استحقاق دریافت آن را دارد.
ب) ادعاها

ادعاهای مطروحه مشتمل بر هشت فقره میباشد.
 .3ادعای اول

هارنکو مدعی است که به موجب یک قرارداد خرید با ماشینسازی ،اجزا و قطعات ده دستگاه جراثقـا مـد تـی
« 122الف» ( )T300Aرا به ماشینسازی براساس فوب ( )fobکارخانه هارنکو در آیووا ،تحویل داده است .طبق
قرارداد خرید ،قرار بود بهای این وسایل به وسیله بروات مدتدار  322روزه پرداخت شـود .هـارنکو ادعـا مـیکنـد
گرچه ماشین سازی بروات مزبور را جهت پرداخت قیمت وسایل قبو نموده ،ولی هیچیک از بـراتهـای مـدتدار
پرداخت نشد .کل مبل بروات مزبور  310031202/80دالر امریکا است .خواهان مدعی اسـت کـه صـرفنظر از هـر
مدافعهای براساس معامله اصلی ،حق دارد وجه آن براتها را وصو نماید .هارنکو همچنـین اظهـار مـیدارد کـه
وسایل را به صورت سالم و بهموقع تحویل داده است .خواهان ،بهره مبل پرداخت نشده را نیز خواستار است.
ماشینسازی ،ضمن مدافعه استدال میکند که وسایلی که دریافت کرده ،معیوب بـوده و بنـابراین ،ملـزم بـه
پرداخت وجه براتهای مدتدار نمیباشد .در بخشی از ادعای متقابل ماشینسازی وضعیت این جراثقا ها هنگـام
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وصو توسر ماشینسازی تشریح شده است.
 .0ادعای دوم

هارنکو اظهار میدارد که به موجـب قراردادهـای فـروش قطعـات جراثقـا بـا ماشـینسـازی در  3328و ،3322
ماشینسازی براتهای دیداری و مدتداری را جمعاً به مبل  3011202/23دالر امریکا قبو کرده ،ولی وجه آنها
را نپرداخته است.
هارنکو مدعی است که ماشینسازی قبالً وجه براتهای دیداری را که شامل  32درصد قیمـت خریـد اغلـب
وسایل میشد ،پرداخت نموده است .هارنکو در رابطه با برخی از بروات پرداخت نشده مذکور قبالً مبل بیمه آنهـا
را از اکسپورت ایمپورت بانک ایاالت متحده (اگزیم بانک) که ادعاهای مطروحه خود در دیوان از جملـه ادعاهـای
مربوط به مبل بی مه پرداختی بابت بروات بانک مرکزی را تصفیه نموده ،دریافت کرده است .خواهان اکنون ادعایی
بابت مبل بیمه نشده به میزان  131183/13دالر امریکا مطالبه و ادعا میکند که اسـتحقاق دریافـت ایـن مبلـ و
بهره آن را صرفنظر از مدافعات مربوط به معامله اصلی دارد.
ماشینسازی استدال میکند که وسایلی که بروات مربوط به آنها مورد قبو واقع شده با تأخیر و به صـورت
معیوب تحویل گردیده و همچنین استدال میکند که هارنکو از قرارداد  3324فیمابین طرفین در مورد اجنـاس،
تخلف کرده است .خواندگان همچنین اشاره میکنند که اگزیم بانک این ادعا را بهطور کامل تصفیه کرده است.
 .1ادعای سوم

خواهان اظهار میکند که ماشینسازی با عدم پرداخت  1131003/12دالر امریکا بابت هزینههـای پرسـنلی سـا
 3320تا  3322و حداقل حقاالمتیاز ساالنه مربوط به سا های  3328تـا پایـان  ،3323از قـرارداد خـدمات فنـی
 3321که با شرکت تابعه خارجی هارنکو ،یعنی هارنیشفگر اینترنشنا منعقد شـده ،تخلـف کـرده اسـت .خواهـان
ضمن طرح این ادعا که ماشینسازی قرارداد را با قصد قبلی نقض نموده ( )Anticipatorily breachedاظهار
میدارد که ادعایش بابت حقاالمتیاز سـا  ،3323در  33وانویـه  03( 3323دیمـاه  )3103پابرجـا بـوده اسـت.
خواهان معتقد است که ادعاهای ماشینسازی ،مبنی بر نق در اجرای قرارداد  ،3321در موافقـتنامـهای کـه در
 3328منعقد گردید ،حل و فصل شد .باالخره خواهان مدعی است که ماشینسازی این بـدهی را تصـدیق نمـوده
است .خواهان بابت این مبل پرداخت نشده ،بهره مطالبه میکند.
ماشینسازی استدال میکند که هارنیشفگر اینترنشنا قرارداد  3321را بـه دالیلـی ،از جملـه عـدم آمـوزش
پرسنل و عدم انتقا تکنولووی نقض کرده است و نتیجتاً ماشینسازی هرگز کامالً قادر نشد که مستقالً به تولیـد
جراثقا بپردازد .ماشینسازی همچنین ادعا میکند که چون در طو سا های  3323تا پایان  3323ارائه خدمات
ممکن نبود ،حقاالمتیاز ساالنهای نیز نباید بابت آن مدت پرداخت شود و باالخره ماشینسازی اظهـارمیکنـد کـه
حقاالمتیاز سا  ،3323تا ووئن  3323نمیبایست پرداخت میشد و بنابراین ،ادعای این حقاالمتیاز از صـالحیت
دیوان خار است.
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 .7ادعای چهارم

هارنکو در دادخواست اصلی خود وصو مبل ـ 2221182/دالر امریکا بهره متعلقه را از وزارت راه ،به خـاطر عـدم
افتتاح اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت طبق مفاد قرارداد خرید  33دستگاه جراثقا کـامیونی بـا هـارنکو ،خواسـتار
شده بود .خواهان در اصالحیه دادخواست خود اظهار داشت که سفارش خرید فقر شامل  3جراثقا بـوده و مبلـ
ادعای خود را به  0221022/14دالر امریکا به عالوه بهره مربوط تقلیل داد .هـارنکو متعاقـب عـدم افتتـاح اعتبـار
اسنادی توسر وزارت راه ،جراثقا ها را به فروش رساند و اینک خواسـتار وصـو زیـانهـای متحملـه در فـروش
مجدد ،هزینههای حمل و بهره است .وزارت راه اظهار میدارد که هارنکو نسخه امضا شده پذیرش قرارداد خرید را
مسترد نکرده و بنابراین ،قراردادی بین طرفین منعقد نگردیده است .وزارت راه همچنین اظهار میدارد کـه افتتـاح
اعتبار اسنادی شرط تنظیم قرارداد بوده و چون وی اعتبـار اسـنادی را افتتـاح نکـرده ،بنـابراین متعهـد بـه خریـد
جراثقا ها نبوده است .باالخره وزارت راه اظهار میکند که انقالب ایران در حکـم فـورسمـاوور بـوده و وی را از
اجرای تعهد بابت هر قرارداد موجودی معذور داشته است.
 . 1ادعای پنجم

خواهان اظهار میدارد که ماشین سازی با عدم افتتاح اعتبار اسنادی ،قرارداد خرید پنج جراثقا کامیونی با هـارنکو
را نقض کرده است .خواهان در اصل خساراتی به مبل ـ 041022/دالر امریکا به عالوه بهره مطالبه نمـوده بـود و
اکنون مبل  421244دالر امریکا بابت هزینه حمل جراثقا ها تا مرحله فروش مجدد آنها ،به عالوه بهره مطالبـه
میکند.
ماشینسازی استدال میکند که پیشنهاد فروش جراثقا ها به وسیله هـارنکو ،قبـل از پاسـخ ماشـینسـازی،
منقضی شده و عدم افتتاح اعتبار اسنادی توسر ماشینسازی ،مانع تنظیم هر نوع قراردادی گردید.
 .0ادعای ششم

هارنکو بدواً مبل ـ 8121011/دالر امریکا و بهره آن را از وزارت راه مطالبه کرده بود؛ ولی اینک مبلـ ـ0241443/
دالر امریکا و بهره آن را از ماشینسازی یا وزارت راه ،در ارتباط با عدم افتتاح اعتبار اسنادی طبق شـرایر قـرارداد
ادعایی با هارنکو جهت خرید  12جراثقا مطالبه میکند .رقم خسارت مورد درخواست هارنکو شامل هزینه حمـل
و هزینههای ادعایی دیگر است.
وزارت راه میگوید که در این امر دخـالتی نداشـته و خواهـان تصـدیق مـیکنـد کـه نمـیتوانـد ثابـت کنـد
ماشینسازی بهعنوان کارگزار وزارت راه عمل کرده است.
در جلسه استماع ،ماشینسازی اظهار داشت که ذکر نام وی بهعنوان خوانده در اصـالحیه دادخواسـت درسـت
نبوده ،زیرا که بعد از  33وانویه  03( 3324دیماه  )3182ادعـای جدیـدی قابـل طـرح نبـوده اسـت و همچنـین
استدال میکند که ماشینسازی ،قراردادی برای خرید جراثقا منعقد نکرده است.
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 .2ادعای هفتم

طبق اظهار هارنکو ،ماشینسازی قراردادی جهت خرید  14دستگاه جراثقا با گ.ام.ب.هـا منعقـد ،ولـی بـا عـدم
افتتاح اعتبار اسنادی ،آن قرارداد را نقض نمود .ادعا بدواً براساس این تئوری که ماشینسـازی بـهعنـوان کـارگزار
وزارت راه عمل کرده است ،علیه وزارت راه اقامه شده بود؛ ولی همانطور که در مورد ادعای ششم ذکر شد ،ادعـا
اصالح و از ماشینسازی بهعنوان خوانده جدید نام برده شد .مجدداً خواهان اذعان کرده است که نمیتوانـد ثابـت
کند ماشینسازی بهعنوان کارگزار وزارت راه عمل کرده است .خواهان در اصل خسـاراتی بـه مبلـ ـ010181123/
دالر امریکا به عالوه بهره مطالبه کرده بود؛ ولی مبل درخواستی را به ـ 012821020/دالر امریکا به عـالوه بهـره،
تقلیل داده است .مبل یاد شده شامل زیانهای متحمله به خاطر فروش مجدد و هزینه حمل میباشد .خوانـدگان،
وزارت راه و ماشینسازی ،در پاسخ به این ادعا همان استدالالت مذکور در مورد ادعای ششم را تکرار میکنند.
 .8ادعای هشتم

هارنکو مدعی است دو فقره سفته که جهت پرداخت بهای جراثقا های خریداری شـده از هارنیشـفگر اینترنشـنا
توسر ماشینسازی پارس صادر و سازمان گسترش نیز آن را تضمین کرده بود ،پرداخت نشده است .مبلـ اسـمی
هریک از سفتهها  211338/82دالر امریکا است و  3درصد بهره در سا در هریک قید شده است .سررسید یکی از
سفتهها  30آوریل  08( 3323فروردینماه  )3102و سر رسید دیگـری  30اکتبـر 01( 3323مهرمـاه  )3182بـوده
است.
بحثی در مورد اعتبار و قابل اجرا بودن این سفتهها وجود ندارد .ماشینسـازی پـارس اظهـار مـیدارد کـه دیـوان
صالحیت رسیدگی به سفته دوم را ندارد؛ زیرا ادعا در تاریخ بیانیه حل و فصل دعاوی پابرجا نبوده اسـت .خواهـان
اظهار میدارد که یا به دلیل پیشبینی نقض تعهد ویا به این علت که وی میتوانست بـا پرداخـت نشـدن سـفته،
براساس قرارداد اصلی اقامه دعوا کند ،ادعا (در آن تاریخ) پابرجا بوده اسـت .خواهـان هزینـه داوری را نیـز طالـب
است.
ج) ادعاهای متقابل

ماشین سازی مدعی است که هارنکو با عدم حمل فوری محصوالت بـرای وی و حمـل وسـایل معیـوب ،قـرارداد
خدمات فنی را نقض کرده و بدینسان شدیداً موجب تضعیف ظرفیت بالقوه ماشـینسـازی در تولیـد شـده اسـت.
ماشینسازی متقابالً ادعایی ،حداقل به مبل ـ 218201222/امریکا بابت خساراتی از جمله خسارت تأخیر در حمـل،
ارسا وسایل معیوب ،عدمالنفع و مبالغی که خواهان به سازمان تأمین اجتماعی و وزارت امور اقتصـادی و دارایـی
بابت حق بیمه اجتماعی و مالیات بدهکار میباشد ،طرح میکند .ماشینسازی همچنـین تقاضـای وصـو بهـره و
هزینهها را دارد.
خواهان اظهار می دارد که اغلب ادعاهای متقابل مبتنی بر موضوعاتی است که به موجب موافقـتنامـه 3328
حل و فصل شده یا مربوط به قراردادهایی است که به ادعای خواهان ارتباط ندارد و بنابراین ،خـار از صـالحیت
دیوان است .خواهان همچنین منکر است که قراردادی را نقض کرده یا به نحوی از انحـا مسـئو مـیباشـد .وی
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همچنین اظهار می دارد که ادعاهای متقابل بیش از اندازه کلی و فاقد جزئیات و مشخصات است و الزامات دیـوان
داوری در مورد مدافعات در آنها رعایت نشده است.
سوم) دالیل صدور حکم
الف) صالحیت رسیدگی به ادعا

خواهان یک نسخه گواهی حسن اعتبار شرکت توسر مقام مسئو روابر خارجی ایالت دلهور را ارائه کـرده اسـت
که نشان میدهد خواهان ،یک شرکت ایاالت متحده است .خواهان همچنین قسـمتی از منـدرجات اوراق توکیـل
حق ریی ( )proxy statementsو شهادتنامه به قید سوگندی تسلیم کرده اسـت کـه حـاکی اسـت  02درصـد
سهامداران آن در اوقات ذیربر ،شهروند ایالت بوده و هستند.
در مورد دو شرکت فرعی غیر امریکایی که هارنکو ادعاهای آنها را به صورت دعاوی غیرمستقیم خـود ثبـت
کرده است ،هارنکو شهادتنامههایی ارائه کرده است ،دایر بر اینکه در کلیه اوقات ذیربر ،به اسـتثنای یـک سـهم،
کلیه سهام با حق ریی شرکت فرعی پانامایی ،یعنی هارنیشفگر اینترنشنا متعلق به وی بوده و آن یک سهم کـه
به او متعلق نیست نیز به یک شهروند امریکایی ،یعنی رئیس هیأت مدیره هارنکو تعلق دارد که حق انتفـاع آن بـا
خواهان است و باالخره اینکه از سا  3322تا به حا  ،وی بین  03تا  20در صد سهام با حق ریی شرکت فرعی
آلمانی خود ،یعنی گ.ام.ب.ها را دارا بوده است .بر این اساس ،دیوان داوری متقاعد شده است که خواهـان ،طبـق
مفهوم بند  3ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،تبعه ایاالت متحده بود و «دعاوی اتباع» را طبق مفهوم بنـد 0
ماده هفت همان بیانیه تعقیب میکند.
نه وزارت راه و نه سازمان گسترش انکار نکردهاند که جزء «دستگاهها ،مؤسسات یـا واحـدهای تحـت کنتـر
دولت ایران» هستند .ماشینسازی اراک و ماشینسازی پارس نیز انکار نمیکننـد کـه مشـمو تعریـف «ایـران»
هستند .از این رو ،دیوان داوری معتقد است که مطابق بیانیه حل و فصل دعاوی ،نسبت به کلیه خوانـدگان واجـد
صالحیت میباشد.
در مورد قبو اصالحیه دوم دادخواست خواهان که در تاریخ دوم مه  30( 3321اردیبهشتماه  )3180به ثبت
رسید و نیز در مورد ادعاهای ششم و هفتم که در آنها ماشینسازی خوانده واقع شده است ،دیوان داوری پـس از
بررسی ادله و مدارک و استدالالت طرفین راجع به این موضوع ،به این نتیجه رسیده است که الزم اسـت در ایـن
مورد و نیز راجع به موضوعات صالحیت و موضوعات اصلی مربوط به ادعاهـای یـاد شـده ،رسـیدگی بـیشتـری
صورت گیرد .قبل از انجام چنین رسیدگی ،دیوان حکمی جزئی راجع به ادعاهای شماره یک تا پنج و ادعای شماره
هشت صادر خواهد کرد .راجع به ادعاهای شماره شش و هفت متعاقباً حکمی صادر خواهد شد.
باالخره خواندگان اظهار میدارند که ادعای حقاالمتیاز سا  3323و ادعای مربوط به سفتهای که سررسید آن
 30اکتبر  01( 3323مهرماه  )3182بوده ،در تاریخ  33وانویه  03( 3323دی ماه  )3103پابرجا نبـوده و بنـابراین،
دیوان داوری فاقد صالحیت رسیدگی به هر دوی این دعـاوی اسـت .همـانطـور کـه ذیـالً بحـث خواهـد شـد،
نتیجهگیری دیوان این است که ادعای مربوط به بخشی از حقاالمتیاز سا  3323که بعد از  33وانویه 03( 3323
دیماه  )3103واجـب االدا بـوده و ادعـای سـفتهای کـه در  30اکتبـر  01( 3323مهرمـاه  )3182موعـد آن سـر
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میرسیده ،در تاریخ  33وانویه  3323پابرجا نبوده و لهذا در حیطه صالحیت دیوان نیستند (رجوع شود بـه :بخـش
«ب» 1و  8ذیل).
بدین ترتیب ،دیوان داوری بر این نظر است که در مورد ادعاهای شماره یک تا پنج و ادعای شماره هشت ،به
استثنای بخشی از حقاالمتیاز سا  3323که بعد از  33وانویـه  03( 3323بهمـنمـاه  )3103واجـباالدا بـوده و
ادعای مربوط به سفتهای که سر رسید آن  30اکتبر  01( 3323مهرماه  )3182بوده است ،نسبت به ادعای خواهان
واجد صالحیت میباشد.
ب) ماهیت ادعا
 .3ادعای اول

در  33نوامبر  02( 3322آبانمـاه  )3108ماشـینسـازی و هـارنکو قـراردادی منعقـد کردنـد کـه بـه موجـب آن،
ماشینسازی موافقت کرد قطعات ده جراثقا کامیونی مـد ت « 122الـف» ( )T300Aرا از هـارنکو خریـداری
نماید .طبق قرارداد ،قرار بود که این وسایل به صورت فوب در محل کارخانه هارنکو در آیووا تحویل داده شود.
بدین ترتیب ،ماشین سازی متعهد بود که ترتیب بیمه حمل ،تعیین کارگزار حمـل و شـرکت کشـتیرانی و نیـز
ترتیب سایر وسایر حمل تجهیزات را تا محل تأسیسات خود بدهد .بدواً قرار بود که پرداخـت کـل بهـای کـاالی
خریداری شده به مبل  310031202/80دالر از طریق اعتبار اسنادی صورت گیرد ،لکن بعداً طرفین توافـق کردنـد
که پرداخت با بروات مدتدار  322روزه انجام شود.
قطعات توسر هارنکو تولید و به صورت فوب در محل کارخانه تحویل گردید .جزء مدارکی کـه بـه متصـدی
حمل تسلیم شد ،یک گواهی صحت کیفیت تجهیزات خریداری شده وجود داشت ،به تاریخ  33وانویـه 03( 3322
دیماه  )3108که گواهی میکرد کاال «با مواد و ساخت درجه یک تهیه شده است».
هارنکو ،طبق دستور ماشینسازی ،تجهیزات را جهت حمل به بنـدر خرمشـهر ایـران بـه جن.سـی .یوترویـک
کورپوریشن ،کارگزار ایر اند اکسپرس الینز ،تحویل داد .در دستورالعمل حمل صادراتی کـه توسـر هـارنکو صـادر
شده و تجهیزات خریداری را در بر میگرفت قید شده بود که «بارگیری روی عرشه کشتی بدون اجازه مخصوص
مجاز نیست».
قطعات در تاریخ  30فوریه  08( 3322بهمنماه  )3108از بندر بالتیمور حمل شـد .بـرخالف دسـتورات ویـژه
هارنکو و بدون اجازه وی ،جراثقا ها حداقل از بالتیمور تا نیو اورلئان روی عرشه کشتی بـارگیری و حمـل شـدند.
کشتی باربری حامل قطعات تا ماه مه 3322وارد بندر خرمشهر شده بود .کشتی ماهها بدون اینکـه بـارش تخلیـه
شود در بندر منتظر ماند و بعد از تخلیه نیز ،چند ماه دیگر ،قطعات در بارانداز باقی ماند.
بدواً چهار فقره برات مدتدار  322روزه که سررسید آنها  30سپتامبر  04( 3322شهریورماه  )3102بود صادر
و برای ماشین سازی ارسا گردید ،لکن به دلیل اغالط امالیی ،سه فقره برات جدید مدتدار  322روزه با سررسید
 30آوریل  08( 3322فروردینماه  )3102تهیه و در سپتامبر  3322برای ماشینسازی فرستاده شد .ماشـینسـازی
چهار فقره برات کالً به مبل  310031202/80دالر امریکا را پذیرفت و لکن علیرغم درخواستهای مکرر هارنکو در
مورد پرداخت بروات مدتدار ،بروات یاد شده پرداخت نشدهاند.
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در قرارداد فیمابین ماشینسازی و هارنکو اشارهای به قانون حاکم نشده است ،معهذا طبق اصو کلی انتخاب
قانون ،باید قوانین ایاالت متحده را که معامله و طرفین ،نزدیکترین ارتباط را با حوزه قضایی آن داشتهاند ،حـاکم
بر این دعوای بخصوص دانست )1(،زیرا نه تنها قرارداد توسر هارنکو که یک شرکت ایالت دلهور است در ایـاالت
متحده پذیرفته شده ،بلکه قطعات نیز در ایاالت متحده تولید گردیده و هارنکو تعهدات خود را با تحویل وسایل به
صورت فوب کارخانه در آیووا به انجام رسانده است (رجوع شد به ایکانومی فرمز کورپوریشـن و دولـت جمهـوری
()2
اسالمی ایران و سایرین ،حکم شماره 00ـ380ـ 34( 3ووئن  04/3321خردادماه .)3180
قانون امریکایی حاکم بر این معامله تجاری ،قانون متحدالشکل تجارت Uniform Commercial Code
(یو.سی.سی) است که  43ایالت از  02ایالت امریکا ،منجمله حوزه قضایی هریک از ایاالت مرتبر با این معامله بـا
تفاوتهای جزئی ،آن را پذیرفتهاند.
هارنکو استدال میکند که طبق ماده 120ـ 1مقررات یو.سی.سی .وی در دست دارنده با حسـننیـت بـروات
قبو شده بوده و بنابراین ،صرفنظر از هرگونه دفاع مبتنی بر قرارداد اصلی موجد بـروات ،مسـتحق دریافـت وجـه
آنها است .با اینکه طبق مقررات یو.سی.سی .متعهدٌلهی نظیر هارنکو ،ممکن است در دست دارنده با حسننیـت
باشد ،لکن طبق ماده (120 )3ـ 1همان قانون ،چنین متعهدٌلهی ،بروات را فارغ و مصون از مدافعات طرف سـندی
()4
که متعهدٌله با وی معامله کرده ،نمیپذیرد.
ماشین سازی مدعی است که هیچگونه تعهدی به پرداخت بروات ندارد ،زیرا که قطعات جراثقا هایی کـه وی
دریافت کرده ،زنگ زده بوده است .طبق قرارداد منعقده با ماشینسازی ،هارنکو ملزم بوده است که قطعـات را بـه
صورت فوب کارخانه در آیووا تحویل دهد .هارنکو مدارکی به شکل گواهی صحت کیفیت وسایل ،اسـناد حمـل و
شهادتنامه ارائه کرده است ،مبنی بر اینکه بالفاصله قبل از بارگیری در قطار باربری ،قطعـات بازرسـی گردیـده و
جهت حفاظت به آن ها روغن زده شده ،به صورت صادراتی بستهبندی و صحت وضعیت آنها گواهی شده اسـت.
1. Restatement (Second) of Conflict of Laws §188 (1971), Dicsey and Morris, The Conflict of Laws P. 219

)1980 2d ed).
ماده (120 )0ـ 1یو.سی.سی .به شرح زیر مقرر میدارد« :متعهدٌله میتواند دارنده با حسننیت باشد».
2. [3 Iran-U.S. C.T.R. 42].
 .3ماده (120)0ـ 1یو.سی.سی .مقرر میدارد :تا آنجا که دارنده سندی ،دارنده با حسننیت باشد ،از ...
( )0کلیه مدافعات هر طرف آن سند که دارنده با وی معامله نکرده ،مصون است.
 .4ماده «الف»(133 )3ـ 0یو.سی.سی .به شرح زیر مقرر میدارد:
مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کنند ،شرط فوب (به معنای  Free on boardآزاد روی کشتی در یک محل معلوم ،ولـو
اینکه فقر در ارتباط با قیمت اعالم شده به کار رود ،شرط تحویلی است که به موجب آن( :الف) هرگاه شرط فوب محل حمـل بـه کـار
رود ،فروشنده باید کاال را به نحوی که در این ماده (024ـ )0قید شده است ،از آن محل حمل کـرده و هزینـه و ریسـک تحویـل آن بـه
متصدی حمل را تقبل کند ...
در قسمتی از ماده 024ـ 0یو.سی.سی .قید شده است:
هرگاه فروشنده ملزم یا مجاز به ارسا کاال برای خریدار بوده و قرارداد وی را ملزم نکند که آن را در مقصد معینی تحویـل دهـد ،در آن
صورت باید (الف) کاال را در اختیار یک چنین متصدی حملی قرار داده و با رعایت ماهیت کاال و سایر شـرایر مربـوط بـه مـورد ،قـرارداد
حمل مناسبی منعقد سازد  ...مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کنند.
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پشگیریهای مخصوص جهت حفظ آنها در برابر زنگزدگی و پوسیدگی نیـز انجـام شـده اسـت .ماشـینسـازی
مدرکی در رد این مطالب ارائه نکرده است.
طبق مقررات یو.سی.سی ،شرط قراردادی تحویل به صورت فوب در کارخانه هارنکو ،وی را متعهد میسـاخت
که ترتیبات معقولی جهت حمل کاال به هزینه ماشینسازی داده و ریسک و هزینه تحویل آنها به راهآهن را تقبل
کند .به مجرد اینکه هارنکو قطعات را در وضعیت سالم در کارخانه آیووا به راهآهن تحویـل داد ،تعهـدات خـود را
طبق قرارداد و به موجب ماده 023ـ 0یو.سی.سی .کامالً ایفا کرده و ریسک خسارت یـا تـأخیر بـه ماشـینسـازی
()5
منتقل میشود.
هارنکو همچنین مدارکی ارائه کرده است که نشان میدهد هر صدمهای هم به قطعات جراثقا ها وارد شـده،
بعد از ارسا آنها از کارخانه وقوع پیدا کرده است .در نامههای کارگزار ایران اکسپرس الین کـه متصـدی حمـل
منتخب ماشینسازی است ،تصدیق شده است که وسایل به نحو بدی بارگیری و الاقل بین بالتیمور تا نیو اورلئان،
روی عرشه حمل شده است .هارنکو تعدادی شهادتنامه ارائه کرده که حاکی از تأخیرهای طوالنی در تخلیه وسایل
از کشتی و معطل ماندن مدید در انبار بندر ،بعد از تخلیه است .جراثقا ها ،علیرغم حمل و نقل روی عرشه کشتی
و تأخیر در تخلیه ،هنوز هنگام تخلیه در ایران اساساً در وضعیت خوبی بود .طبق یک گزارش مـورخ ووئـن 3322
سازمان بنادر و کشتیرانی خرمشهر که ماشین سازی ارائه کرده است ،فقر قسمتی از جراثقا هـا زنـگ زده بـود و
نشانهای دا بر اینکه زنگزدگی ،جراثقا ها را غیرقابل استفاده کرده ویا وضعیت زنگزدگی قابل تـرمیم نباشـد،
وجود نداشت.
معذلک حتی بعد از آنکه قطعات جراثقا ها در خرمشهر تخلیه شدند ،ماشینسازی وسایل را ماهها در بارانـداز
و بعداً نیز قریب یک سا در انبارهای بندر باقی گذارد .بهطوری که یادداشت داخلی ماه ووئن ماشینسازی نشان
میدهد ،صرفاً بعد از این مدت بود که ماشینسازی متوجه هرگونه زنگزدگی اساسی گردید و فقر در  02سپتامبر
 3321بود که گزارش دیگری توسر دو نفر از متصدیان کنتر کیفیت ماشینسازی تهیه شد.
باالخره از آنجا که ماشینسازی در مورد جراثقا ها هیچ شکایتی به دفتر مرکزی و نمایندگان ایرانـی محلـی
هارنکو نکرده و قبل از ثبت پاسخ خود طی جریان رسیدگی در دیوان ،یعنی در واقع ،چهـار سـا بعـد از تحویـل
وسایل به ایران ،هیچگاه مسئولیت خود را در مورد پرداخت انکار ننمـوده ،بنـابراین ،دفاعیـات ایـن مؤسسـه دایـر
براینکه جراثقا ها به دلیل زنگزدگی غیر قابل استفاده بـودهانـد ،پذیرفتـه نیسـت .طبـق مقـررات یو.سی.سـی،
ماشین سازی متعهد بوده است که ظرف مدت معقولی بعد از کشف نقض ادعایی تعهد ،هارنکو را مطلع سـازد واال
()6
از ادعای معیوب بودن وسایل در مقام دفاع ،ممنوع است.
 .5ماده «الف»(023 )3ـ 0به شرح زیر مقرر میدارد:
( )3در مواردی که قرارداد ،فروشنده را ملزم یا مجاز به حمل کاال توسر متصدی حمل کند( :الف) چنانچه قرارداد وی را ملـزم نکنـد کـه
کاال را در مقصد معینی تحویل دهد ،مسئولیت مفقود شدن کاال به خریدار منتقل میشود ،مشروط بر اینکـه کـاال بـه نحـو مقتضـی بـه
حملکننده تحویل داده شده باشد ولو اینکه مشروط بر شرایطی باشد.
 .6در ماده (820 )3ـ  0یو.سی.سی .به شرح زیر قید شده است:
( )3رد کالً باید ظرف مدت معقولی بعد از تحویل آن یا بعد از معامله صورت گیرد .رد کاال بیاثـر اسـت ،مگـر آنکـه خریـدار بـهموقـع
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بنابراین ،دیوان داوری بر این نظر است که هارنکو استحقاق دارد مبل  310031202/80دالر امریکا بابت کل
مبل اسمی بروات و بهره متعلقه به آن را طی مدتی که بروات پرداخت نشـدهانـد ،دریافـت نمایـد .دیـوان داوری
همچنین معتقد است که خواهان باید بهرهای به نرح  32درصد از تاریخ سررسید هریک از بروات تـا تـاریخی کـه
کارگزار امانی به بانک امین ،دستور پرداخت حکم را میدهد ،دریافت دارد.
 .2ادعای دوم

هارنکو طی چند فقره قراردادی که در اواخر  3328و  3322منعقد گردید ،اقـالم مختلفـی از تجهیـزات و قطعـات
جراثقا به ماشینسازی فروخت .ماشینسازی ،جهت پرداخت این تجهیزات بروات دیداری و مـدتداری را قبـو
کرد و تا به حا وجه بروات دیداری را که  32درصد بهای خرید هریک از قراردادها را تشکیل مـیدهـد پرداخـت
کرده است .ماشینسازی ،بروات مدتداری را که  32درصد بقیه قیمت خرید را تشکیل مـیدهنـد ،قبـو کـرده و
معالوصف آنها را نپرداخته است.
هارنکو در ادعای دوم خود بدواً مبل  3011202/23دالر امریکا بابت اصل مبلـ واجـباالدای 38براتـی کـه
ماشینسازی پذیرفته ،ولی آنها را نپرداخته ،مطالبه نمود؛ لکن بعد از ثبـت دادخواسـت 30،فقـره از ایـن بـروات،
موضوع مصالحهنامه اگزیم بانک واقع شد .هارنکو اینک مدعی است که مبل بیمه این  30فقـره بـرات را کـه 30
درصد ارزش اسمی آنها را تشکیل میدهد ،از اگزیم بانک دریافت نموده و بنابراین ،استرداد مبلـ  8200/20دالر
بابت  0در صد بیمه نشده ارزش اسمی این  30برات را که سررسیدهای آنها به تفاوت از  38وانویه تا  30مـارس
 08( 3323دیماه تا  04اسفندماه  )3102است ،خواستار است.
هارنکو همچنین بازپرداخت کل مبل واجباالدا در مورد چهار فقره برات دیگری که ماشینسازی پذیرفتـه را
مطالبه میکند .مبل و سررسید این بروات به شرح زیر است:
 33،384/30دالر امریکا به تاریخ سوم فوریه  34( 3322بهمنماه ،)3108
 201/12دالر امریکا به تاریخ  00مارس  0( 3322فروردینماه ،)3102
 02 ،033/02دالر امریکا به تاریخ  03مه  2( 3322خردادماه ،)3102
 232/83دالر امریکا به تاریخ  0ووئن  30( 3322خردادماه .)3102
بدین ترتیب ،کل مبل مورد مطالبه ،اکنون  13183/13دالر امریکا میباشد.
نمایندگان هارنکو در چند مورد راجع به عدم پرداخت کلیه این بروات با ماشینسازی تماس گرفتند .مدیر مالی
ماشین سازی طی تلکس مورخ  00مه ( 3323او خردادماه  )3102پاسخ داد که عدم پرداخت ناشی «از مشکالت
مالی ماشینسازی» است و قو داد که این بروات جزء «پرداختهایی که قـرار اسـت در آینـده نزدیـک صـورت
گیرد» منظور شدهاند.
بنا به همان دالیلی که فوقاً در بحث راجع به ادعای او هارنکو بیان گردید ،قانون حوزههای قضایی مربوطـه
در ایاالت متحده ،به نحوی که در یو.سی.سی .آمده است ،قانون حاکم بر این رشته قراردادها است.
فروشنده را مطلع سازد.
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طبق مقررات یو.سی.سی ،گرچه هارنکو دارنده با حسننیت بروات است ،با این حا  ،این واقعیت ،بـروات را در
برابر هیچگونه دفاعی که ماشینسازی بتواند در مورد قراردادهای اصلی اقامه کند ،مصون نمیدارد .در ایـن مـورد،
ماشین سازی ادعا کرده است که برخی وسایل و قطعاتی که وی از هارنکو دریافت کرده ،یـا معیـوب بـوده ویـا بـا
تأخیر تحویل گردیده و این معایب و تأخیرها ،نقض قراردادهایی است که ماشینآالت به موجب آنهـا خریـداری
گردیده و نیز تخلف از موافقتنامه سا  3321است که طبق آن هارنکو متعهد گردید قطعـات بعضـی مـد هـای
جراثقا را به ماشینسازی بفروشد .ماشینسازی در تأیید اظهارات خود ،تلکسها و نامههایی تسلیم کرده است که
تاریخ بسیاری از آنها مقدم بر تاریخ قراردادهای اصلی بروات بوده و بنابراین ،هیچ ارتباطی بـا قراردادهـای مـورد
بحث ندارند .تنها دو فقره از مدارک تسلیمی ماشینسازی به بروات مدتدار یا قراردادهای خریدی که موضوع این
ادعا است ارتباط پیدا میکند .هیچیک از این دو مدرک ،حاوی ادعایی حاکی از اینکه هارنکو قـراردادی را نقـض
کرده ویا حاوی درخواست تقلیل قیمت خرید نمیباشد .در یک مدرک صرفاً تعویض قطعات درخواست شده است.
سند دوم نیز با این که حاکی است هارنکو مسئو تأخیر در تکمیل وسایل بعد از تاریخ تعیین شـده تحویـل اسـت،
مدرک چندان قاطعی راجع به مسئولیت هارنکو نمیباشد ،زیرا که هارنکو تعدادی تلکس ارائه و اثبات کرده اسـت
که ماشینسازی با عدم صدور دستورات حمل به هارنکو ،مسئو تأخیر حمل بوده است .بدین ترتیب ،ماشینسازی
مدارک کافی ارائه نکرده است که نشان دهد وسایل و قطعاتی که ماشینسازی طبق این قراردادها دریافت کـرده،
به دلیل قصور هارنکو ،با تأخیر حمل شده یا معیوب و ناق بودهاند .علیهذا ماشینسازی ،نقض قراردادهای خرید
توسر هارنکو را اثبات نکرده است.
لکن هارنکو مدارک کافی ارائه داده است که ثابت میکند کاالهایی کـه بـه خریـدار تحویـل داده از عیـب و
نق عاری بودهاند .تحویل کلیه کاالها به صورت فوب کارخانه هارنکو بوده که طبـق مقـررات یو.سی.سـی .بـه
معنای این است که به مجرد این که هارنکو کاال را در وضعیت سالم در محـل کارخانـه بـه راهآهـن تحویـل داد،
ریسک خسارت و تأخیر کالً به ماشینسازی منتقل گردیده است .هارنکو ثابت کرده است که در مورد هر محموله،
به طور معمو بازرسیهای الزم را از نظر اطمینان از سالم بودن کاال انجام داده و وسایل را به صـورت صـادراتی
بستهبندی کرده است.
بهعالوه ،ماشینسازی راجع به اینکه بروات مدتدار مشروط به شرایطی بوده ویا در مورد اینکه وی جهـت
شکایت از معایب و تأخیرها تماسی با هارنکو گرفته باشد ،مدرکی ارائه نکرده است .از آنجا که قبل از ثبـت ایـن
ادعا ،یعنی پنج تا شش سا بعد از دریافت وسایل ،ماشینسازی در مورد تجهیزات مشمو این قراردادها ،عیـب و
نق و تأخیری را به هارنکو اعالم نکرده است ،بنابراین ،از طرح این دفاع ممنوع خواهد بود .در این ارتباط ،بایـد
یادآور شد که ماشینسازی بهای قسمتی از وسایل و قطعات را پرداختـه اسـت و ایـن خـود نشـانه آن اسـت کـه
ماشینسازی از وضعیت وسایل راضی بوده است.
ماشین سازی همچنین مدعی است که هارنکو با تأخیر در حمل و ارسا محمولههای معیوب ،از شروط قرارداد
 3321تخلف کرده است .در تاریخ او فوریه  30( 3328بهمنماه  )3104هارنیشفگر اینترنشنا و ماشـینسـازی،
موافقتنامهای («موافقتنامه  )»3328راجع به مشکالتی که بر اثر قرارداد  3321ایجاد شده بود ،منعقد ساختند.
شروط موافقتنامه  3328و نحوه عمل بعدی طرفین ،هر دو حاکی از آن است که موافقتنامه یاد شده ،کلیـه

حکم شماره 444ـ480ـ1



211

مشکالت و اختالفاتی را که قبل از او فوریه 30( 3328بهمنماه  )3140بین هارنکو و ماشینسازی بـروز کـرده
بود ،فیصله داد .با اینکه طبق موافقتنامه  3328هارنکو متعهد بود که کلیه وسایل را بهفوریـت حمـل کـرده واال
اجباراً تقلیل قیمت خرید قابل پرداخت را بپذیرد ،با این حا  ،همانطور که فوقاً بیان گردید ،دیوان داوری مـدرکی
حاکی از آن که حمل کاالهای مشمو قراردادهای خرید مورد بحث با تأخیر صورت گرفته باشد ،در دسـت نـدارد.
بنابراین ،دیوان داوری معتقد است که هارنکو در ارتباط با محمولههای مورد بحث در ادعای دوم ،از قرارداد 3321
و موافقتنامه  3328فیمابین تخلف نکرده است.
ماشین سازی همچنین مدعی است که طبق مصالحهنامه اگزیم بنک ،کلیه دعاوی مطروح توسـر هـارنکو در
ادعای دوم تصفیه شده است .دیوان داوری ،مصالحهنامه اگزیم بنـک را مسـتقالً بررسـی کـرده و در نتیجـه ایـن
بررسی ،بر این نظر است که در مورد  30فقره براتی که هارنکو حسب ادعا فقر  30درصد ارزش اسـمی آنهـا را
بابت بیمه از اگزیم دریافت کرده ،بانک مزبور به موجب مصالحهنامه ،کل مبل اسمی هریک از  30فقـره بـرات را
وصو نموده است .علیهذا ادعای  30فقره برات یاد شده را باید به موجب مصالحهنامه اگزیم بانـک تصـفیه شـده
محسوب کرد .لکن چهار فقره برات دیگری که هارنکو مطالبه میکند ،مشخصاً از مصالحهنامه مستثنا گردیدهاند.
بنابراین ،دیوان داوری معتقد است که هارنکو استحقاق دریافت  110،11/84دالر امریکا بابـت مبلـ اسـمی
بروات قبو شده و بیمه نشده را دارد.
نسبت به اصل مبل این بروات ،حکم بهرهای با نرخ ده درصد در سا به ترتیب ذیل داده میشود:
نسبت به  331384/30دالر امریکا از سوم فوریه  34( 3322بهمنماه ،)3108
نسبت به  201/12دالر امریکا از  00مارس  0( 3322فروردینماه ،)3102
نسبت به  021033/02دالر امریکا از  03مه  2( 3322خردادماه  ،)3102و
نسبت به  232/83دالر امریکا از  0ووئن 30( 3322خردادماه ،)3102
بهره یاد شده تا تاریخی قابل پرداخت است که نماینده امانی دستور پرداخت حکم را به بانک امین میدهد.
 .1ادعای سوم

در  08آوریل  38( 3321اردیبهشتماه  )3100ماشینسازی و هارنیشفگر اینترنشنا قراردادی منعقد کردند که بـه
موجب آن ،هارنیشفگر حـق انحصـاری اسـتفاده از پـارهای اطالعـات محرمانـه را جهـت تولیـد انـواع معینـی از
جراثقا های هارنکو در ایران ،با عالمت تجارتی هارنکو ،به ماشینسازی اعطا کرد (مواد« 0الف» و  .)2هارنیشفگر
اینترنشنا متعهد بود اطالعات محرمانه موجود در آن زمان را ظرف  12روز پس از تصویب قرارداد  3321توسـر
مراجع دولتی الزم ،ارائه کرده و در آینده نیز هر اطالعات محرمانهای را «در اسرع وقـت ممکـن» ،بعـد از آنکـه
چنین اطالعاتی را خود هارنکو در تولید جراثقا ها مورد استفاده قرار داد ،بـه ماشـین سـازی تحویـل دهـد (مـواد
«1الف» و  .)8هارنیشفگر اینترنشنا همچنین ملزم بود که تحـت شـرایر معقـو تجـاری از نظـر هارنیشـفگر و
هارنکو ،در اسرع وقت ممکن ،یک مشاور فنی به منظور «آموزش اولیـه» پرسـنل ماشـینسـازی و «کمـک» بـه
ماشینسازی در شروع به تولید جراثقا در اختیار وی قرار دهد (ماده .)» «1
قرار بر این بود که قرارداد  3321که مدت آن بدواً پنج سا بوده ،خودبهخود هر سـه سـا یـک بـار متوالیـاً
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تجدید شود ،مگر آن که حداقل شش ماه قبل از انقضای دوره او یا هر دوره تجدید شده بعدی ،هریک از طرفین
کتباً اعالم فسخ نماید (ماده  .)33طرفین همچنین میتوانستند قرارداد را با استناد به دلیل موجهی ،مادام که طرف
غیرمتخلف کتباً مراتب را به طرف متخلف اطالع میداد ،فسخ کنند.
طبق قرارداد  ،3321ماشین سازی متعهد بود که به صورت مجزا و ادواری ،دو نوع پرداخت در وجه هارنیشفگر
اینترنشنا انجام دهد .پرداخت او  ،یک «حقالزحمـه سـاالنه خـدمات فنـی» بـود کـه بایـد در ازای اطالعـات
محرمانه ،کمک و پشتیبانی فنی و حق استفاده از عالمت تجاری هارنیشفگر اینترنشـنا تأدیـه مـیشـد .حـداقل
حق الزحمه ساالنه خدمات فنی که به دالر ایاالت متحده به هارنیشفگر اینترنشنا قابل پرداخـت بـود ،بـرای هـر
سا  ،بعد از سا دوم قرارداد تعیین میشد (ماده  .)» « 3ثانیاً ماشینسازی متعهد بود که در ازای تأمین مشاورین
فنی توسر هارنیشفگر اینترنشنا  ،یک حقالزحمه مشاور فنی که میزان آن در هر ماه بابـت هـر مشـاور از 0022
تجاز نمیکرد ،بپردازد (ماده .)» « 1
با اینکه ماشینسازی به موجب قرارداد  3321متعهد بود کـه ایـن پرداخـتهـا را انجـام دهـد ،معهـذا مبلـ
 3141203/12دالر امریکا بابت حقالزحمه مشاور فنی از ووییه  3320تا اکتبر  3322و  3321022دالر آمریکا بابت
حداقل حق الزحمه ساالنه خدمات فنی برای سا های  3320تا  3323را پرداخت نکرد .ماشـینسـازی در دفـاع از
عدم پرداخت ادعا می کند که هارنیشفگر اینترنشنا با عدم آموزش پرسنل ماشینسازی ،با عدم انتقا تکنولـووی
به ماشین سازی و تأخیر در حمل و سایل ویا ارسا دسـتگاههـای معیـوب ،قـرارداد  3321را نقـض کـرده اسـت.
ماشینسازی همچنین استدال میکند که در نتیجه برقراری تحریمهای اقتصادی توسر دولـت ایـاالت متحـده،
هارنیشفگر اینترنشنا از سا  3323تـا  3323مطلقـاً خـدماتی ارائـه نکـرده و لهـذا اسـتحقاق دریافـت حـداقل
حقالزحمه خدمات فنی را برای آن سا ها ندارد.
معالوصف مدارک تسلیمی اثبات نمیکند که حداقل قبـل از اکتبـر  ،3322هارنیشـفگر اینترنشـنا تعهـدات
قراردادی خود را نقض کرده باشد .بسیاری از مدارکی که ماشینسازی ارائـه کـرده ،تاریخشـان بـه قبـل از 3328
مربوط میشود.
همانطور که در باال راجع به ادعای دوم بحث شد ،مشکالتی که قبل از تـاریخ موافقـتنامـه  3328ممکـن
است در مورد قرارداد  3321ایجاد شده باشند ،ارتباطی به ادعای فعلی ندارند ،زیرا که موافقتنامه  3328بـه کلیـه
اختالفات فیمابین هارنیشفگر اینترنشنا و ماشینسازی که قبل از او فوریه  30( 3328بهمنمـاه  )3104بـروز
کرده بود ،فیصله داده است .در هیچیک از مدارکی که تاریخشان مؤخر بر موافقتنامه  3328است ،ذکری از هـیچ
مورد عدم اجرای تعهد قراردادی توسر هارنیشفگر اینترنشنا نشده است .تنها مدرک ذیربطی کـه ماشـینسـازی
ارائه کرده ،تلکسی است حاکی از اینکه یکی از مشاوران هارنیشفگر اینترنشنا  ،دو هفته تأخیر کرده بود .بـا ایـن
حا  ،در این تلکس درخواست تقلیل حق الزحمه ویا ادعای نقض قرارداد  3321توسر هارنیشفگر نشده اسـت .بـا
اینکه ماشین سازی مدارکی راجع به مشکالت کارخانه خود تسلیم کرده ،نشانهای در دست نیست که این مسائل،
از عدم تأمین مشاور یا اطالعات فنی توسر هارنیشفگر ناشی شده باشد.
مضافاً اینکه ماشینسازی طبق قرارداد حق داشت که قرارداد را در صورت نقض آن فسخ کند؛ لکن مـدرکی
در دست نیست که هرگز اقدام به چنین کاری کرده باشد .در عین حا  ،مدرکی وجود ندارد که ماشینسازی هرگز
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به صورتحسابهایی که هارنیشفگر اینترنشنا منظماً میفرستاد و بعضی از آنها را نیـز ماشـینسـازی پرداخـت،
اعتراض کرده باشد .ماشینسازی به جای اعتراض به صورتحسابها یا فسخ قرارداد به دلیل نقض آن ،در ماه مـه
 3323تلکسی به هارنکو مخابره و تصدیق کرد که دلیل عدم پرداخت حداقل حقالزحمه مشاور فنی و حقالزحمـه
خدمات فنی که تا آن تارخ صورتحساب آنها ارسا شده بود ،مشکالت مالی خود ماشینسازی بوده است.
مدارک تسلیمی توسر خواهان اثبات میکند که طی اوقات ذیربر تـا اکتبـر  ،3322هارنیشـفگر اینترنشـنا
اطالعات محرمانه و خدمات مشاورهای فنی مقرر در قرارداد را تأمین کرده بود .با ایـنکـه یـک مـدرک تسـلیمی
توسر خوانده حاکی است که در ووییه  3324برخی اطالعات مهندسی دیرتر از زمان مورد اسـتفاده واصـل شـده
بود ،با این حا  ،نشانهای وجود ندارد که هارنیشفگر ،هرگز در تأمین اطالعات یا خدمات مقـرر در قـرارداد قصـور
کرده باشد .بنابراین ،دیوان داوری معتقد است که خواهان استحقاق دارد حقالزحمه مشاور فنی بابت ووئـن 3320
()7
تا پایان سا  3322و حداقل حقالزحمه خدمات فنی بابت سا های  3320تا خاتمه  3322را دریافت نماید.
با این اوصاف ،هارنیشفگر اینترنشنا بعد از اکتبر  ،3322در نتیجه عدم پرداخت صورتحسابهای قبلی توسر
ماشینسازی ،از اعزام مشاوران یا ارسا اطالعات فنی بیشتر بـرای ماشـینسـازی خـودداری کـرد .مـعالوصـف
خواهان حداقل حقالزحمـه خـدمات فنـی واجـباالدا بابـت سـا هـای3323،3322و 3323را مطالبـه مـیکنـد.
حقالزحمهها هر سه ماه یکبار قابل پرداخت بود ،لکن عموماً تا ماه ووئـن هـر سـا صورتحسـاب آنهـا ارسـا
نمیشد.
طبق ماده «3الف» قرارداد  ،3321پرداخت حداقل حقالزحمه ساالنه خدمات فنی منوط «به تأمین اطالعـات
محرمانه و کمک و پشتیبانی فنی مربوط به تولیدات و حق استفاده از عالمت تجاری هارنکو ،توسـر هارنیشـفگر
اینترنشنا بود .»...واضح است که هارنیشفگر اینترنشنا بعد از اکتبر  3322نـه اطالعـات محرمانـه جدیـد و نـه
کمک فنی در اختیار ماشینسازی قرار نداد؛ لکن ماشینسازی کماکان اطالعات فنـیای را کـه قـبالً هارنیشـفگر
اینترنشنا تأمین کرده بود در اختیار داشته و کماکان حق داشت که از عالمت تجاری هارنکو استفاده کند .مدارک
تسلیمی ماشینسازی به روشنی حاکی است که بعداً از سا  3322وی به تولیـد و فـروش محصـوالت بـا همـان
عالمت تجاری ادامه داد .براساس این مـدارک ،دیـوان داوری معتقـد اسـت کـه در عـین حـا کـه هارنیشـفگر
اینترنشنا استحقاق دریافت تمامی حداقل حقالزحمه ساالنه خدمات فنی واجباالدا قبـل از  33وانویـه  3323را
ندارد ،لکن حق دارد که درصدی از چنـین حـقالزحمـهای را کـه دیـوان داوری میـزان آن را  00درصـد حـداقل
حقالزحمه ساالنه خدمات فنی بابت همان مدتها برآورد میکند ،دریافت نماید.
آن قسمت از حق الزحمه خدمات فنی مربوط به سا منتهی به ووئن  3323که صرفاً بعد از  33وانویـه 3323
( 03دیماه  )3103قابل پرداخت بوده ،مشکل متفاوتی ایجاد میکند .صالحیت دیوان داوری به موجب مفـاد بنـد
3ماده دوم بیانیه حل و فصل دعاوی ،محدود به دعاویای شده است که در تـاریخ  33وانویـه  03( 3323دیمـاه
 )3103پابرجا بودهاند .خواهان استدال میکند که ماشینسازی قبل از آن تاریخ دست بـه اقـداماتی زده بـود کـه
نقض تعهدات او محسوب شده و بالفاصله هارنکو را محق میساخت که در مورد این حقالزحمـههـا اقامـه دعـوا
 .7خوانده راجع به هیچیک از قسمتهای این ادعا ،در مقام دفاع ،به هیچگونه تأخیر غیرموجهی استناد نکرده است.
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کند.
ماشینسازی راجع به این که آیا در قوانین ایران برای طرف غیرمتخلـف ایـن حـق شـناخته شـده اسـت کـه
براساس پیشبینی نق قـرارداد « »anticipatory breachاقامـه دعـوا کنـد یـا خیـر ،بحثـی نکـرده اسـت.
معالوصف در مورد حاضر ،اقدامات هارنیشفگر اینترنشنا با استدال خواهان ،مبنی بر اینکه ماشینسازی از پیش
قصد نقض قرارداد  3321را داشته ،مغایر است .با اینکه هارنیشفگر اینترنشنا طبق قرارداد حق داشته اسـت کـه
آن را به دلیل نقض اساسی آن توسر ماشینسازی فسخ کند ،با این حا  ،هرگز این حق را اعما نکرد .این نکته
گویای این واقعیت است که وی قرارداد  3321را کماکان معتبر میشمرده و آن را قطعاً نقض شده تلقی نمیکرده
است .بنابراین ،نتیجه گیری دیوان داوری این است که آن قسمت از حقالزحمه خدمات فنی که صـرفاً بعـد از 33
وانویه  03( 3323دیماه  )3103قابل پرداخت بوده ،طبق مفهوم بیانیه حل و فصـل دعـاوی در تـاریخ یـاد شـده
پابرجا نبوده و بنابراین ،دیوان داوری فاقد صالحیت رسیدگی به آن است .لکن دیوان نسبت به حقالزحمههایی که
قبل از  33وانویه  03( 3323دیماه  )3103واجباالدا بوده واجد صالحیت میباشد.
دیوان داوری معتقد است که هارنکو استحقاق دارد بابت حقالزحمه مشاور فنـی بـرای سـا  3320تـا اکتبـر
 ،3322مبل  3141203/12دالر امریکا و بابت حداقل حقالزحمه ساالنه خدمات فنی برای سـا هـای منتهـی بـه
ووئن 3328،3322و  3322مبل  201222دالر امریکا و بابت  00درصد حداقل حقالزحمـه سـاالنه خـدمات فنـی
برای سا های منتهی به ووئن  3323و  3322و دورههای سه ماهه منتهـی بـه سـپتامبر و دسـامبر  ،3322مبلـ
 011412دالر امریکا دریافت نماید .هارنکو همچنین مستحق است که بهرهای به نرخ ده درصد در سا از تاریخی
که هریک از مبال یاد شده واجب االدا بوده تا تاریخ صدور دستور پرداخت حکم توسـر کـارگزار امـانی بـه بانـک
امین ،دریافت نماید.
 .4ادعای چهارم

به موجب سفارش خرید شماره 3ـ0333ــ 22مـورخ  32اوت  33( 3322مردادمـاه  ،)3102هـارنکو قـراردادی بـا
کفراران (اس.ا.آر.ا ) و موریسن ـ کنودسن پاسیفیک لیمیتد («موریسن ـ کنودسن») که یک کنسرسیوم مهندسی
بوده و بهعنوان کارگزار وزارت راه و ترابری عمل میکرد ،منعقد نمـود .طبـق سـفارش خریـد منعقـده ،وزارت راه
توافق کرد که  33دستگاه جراثقا کامیونی از هارنکو به صورت فوب کارخانه هارنکو در میشیگان خریداری نماید.
طبق قرارداد ،توافق بر این بود که پرداخت بهای جراثقا ها از طریق یک اعتبـار اسـنادی غیرقابـل برگشـت کـه
وزارت راه متعهد به افتتاح آن بود ،صورت گیرد .در ماه نوامبر  ،3322با تغییر سفارش خرید ،تعـداد جراثقـا هـای
سفارشی به  33دستگاه تقلیل و کل مبل آن  110311304دالر تعیین شد .سایر شروط قرارداد بـه همـان صـورت
باقی ماند.
هارنکو شروع به تولید جراثقا ها نمود و در تاریخ او نوامبر  3322با تلکس به موریسـن ـ کنودسـن اعـالم
کرد که جراثقا ها طبق برنامه زمانی تعیین شده و به شرط وصو اعتبار اسنادی ،آمـاده حمـل مـیباشـند؛ لکـن
وزارت راه ،نه اعتبار اسنادی را افتتاح و نه به طرق دیگر ،اقدام به پرداخت کرد .در  34دسـامبر  01( 3322آذرمـاه
 )3102هارنکو تلکسی از موریسن ـ کنودسن دریافت کرد ،مبنی بر اینکه «وزارت راه دسـتور داده اسـت امکـان
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پس گرفتن یا تقلیل سفارشات خرید صادره بررسی شود .» ...هارنکو با ارسا تلکس به موریسن ـ کنودسن اطالع
داد که  3دستگاه جراثقا آماده حمل است و اعالم کرد که در صورتیکه اعتبار اسنادی افتتاح شده و دستور حمل
صادر نشود ،هارنکو اجباراً اقدام به تقلیل خسارات خود خواهد کرد.
تحت این شرایر ،چنین تلکسی به معنای اخطاری است به وزارت راه ،مبنی براینکه کاالها فروختـه خواهـد
شد .وزارت راه مسئو هرگونه خسارات وارده خواهد بود .در اواخر دسامبر هنوز اعتبار اسنادی افتتاح نشـده بـود و
هارنکو به قصد اینکه از خسارات خود بکاهد ،شروع به فروش مجدد جراثقا ها کرد .تا ماه مارس  3322هـر نـه
دستگاه جراثقا فروخته شده بود.
وزارت راه بدواً استدال میکند که هیچ قرارداد الزامآوری با هارنکو نداشته ،زیرا که هارنکو قبـو قـرارداد را
کتباً به موریسن ـ کنودسن اعـالم نکـرده اسـت .خواهـان نسـخهای از قبـولی خـود را کـه در 12اوت 2( 3322
شهریورماه  )3102امضا و برای موریسن ـ کنودسن ارسا کرده بود ،ارائه نموده است .طبق شرایر سفارش خرید،
هارنکو با امضا و پس فرستادن این مدرک ،پیشنهاد وزارت راه برای خرید جراثقا ها را پذیرفته است.
حتی اگر هارنکو کتباً قبولی خود را به موریسن ـ کنودسن اعالم نکرده بود ،باز هم صرف قو وی به ارسـا
وسایل در حکم قبو سفارش موریسن ـ کنودسن بوده است .قرارداد بهصراحت شرایر خود ،تحت حکومت قوانین
ایالت آیداهو است که مقررات یو.سی.سی .جزء آن است .به موجب مقررات یو.سی.سی .آنگاه که هارنکو در نوامبر
3322با تلکس به موریسن ـ کنودسن اعالم کرد که جراثقا ها آماده حمل است ،این قـو فـوری بـه حمـل ،در
()8
حکم قبو سفارش خرید است.
وزارت راه همچنین معتقد است که گشایش اعتبار اسنادی ،شرط قبلی یک قرارداد الزامآور بوده و از آنجا که
اعتباری گشوده نشده ،پس وی نیز متعهد به خرید  3دستگاه جراثقا نبوده است و در دفـاع از موضـع خـود نامـه
مورخ  33اکتبر  33( 3322مهرماه  )3102موریسن ـ کنودسن را ارائه کرده است که میگوید ....فروشنده مطلقاً از
شروع به تولید جنس مورد نظر امتناع خواهد کرد ،مگر اینکه قبالً اعتبار اسنادی به نفع وی گشایش یافته باشد.
مع الوصف این نامه که تاریخش دو ماه مؤخر بر تاریخ سفارش خرید مورد بحث بـوده و حتـی ذکـری از نـام
خواهان نیز نمیکند ،صرفاً مبین رویه ادعایی برخی فروشندگان بوده و احتماالً مراد از آن ،بیان این نکته است که
قبو سفارش خرید توسر فروشنده ،قبل از صدور اعتبارات اسنادی ،در داد و ستد ،تصمیمی مخاطرهآمیز محسوب
میشود .در نامه ذکر نشده است که افتتاح اعتبار اسنادی ،به مجرد قبو سفارش خریـد توسـر فروشـنده ،شـرط
قبلی یک قرارداد الزامآور است ویا اینکه در پرونده مورد بحث ،شرط قبلی قرارداد الزماالجرایی است .بـهعـالوه،
مفاد قرارداد سفارش خرید منعقده با هارنکو ،استدال وزارت راه را تأیید نمیکند .صفحه او سفارش خرید ،اعتبار
اسنادی را بهروشنی بهعنوان یک «قید» ( )termقرارداد تعیین و توصیف میکند و در قرارداد ذکر شده است کـه
«اعتبارات اسنادی توسر وزارت راه افتتاح خواهد شد .» ...در هیچ کجای قرارداد ذکر نشده و منطقاً نیز نمیتوان
 .8در بخشی از ماده 028ـ 0یو.سی.سی .آمده است که:
(ب) سفارش یا ایجاب خرید با قید فوریت حمل کاال یا در حا حمل بودن کاال ،در حکم این است که از فروشنده دعوت شود که یـا بـا
دادن وعده فوری حمل یا با حمل فوری و همزمان کاال ،سفارش را قبو کند.
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استنباط کرد که گشایش اعتبار اسنادی ،شرط قبلی برای تحقق قرارداد ( )conditionاست و باالخره به موجـب
ماده (100 )3ـ 0یو.سی.سی .که قانون حاکم بر قرارداد است «چنانچه خریـدار بـهموقـع اقـدام بـه تـأمین اعتبـار
()9
اسنادی مورد توافق نکند ،عمل وی نقض قرارداد فروش محسوب میشود».
بنابراین ،دیوان داوری نتیجه میگیرد که عدم گشایش اعتبار اسنادی توسر وزارت راه ،نقض قرارداد سفارش
با هارنکو میباشد و باالخره وزارت راه استدال کرده است که ولو اینکه قرارداد خرید را نقض هـم کـرده باشـد،
وضعیت فورسماوور انقالب ایران وی را بابت نقض قرارداد کامالً معذور مینماید .به فرض که هریـک از اصـو
فورسماوور و عدم امکان یا انتفای مقصود در این پرونده مصداق داشته باشد ،با این حا  ،وزارت راه واقعیـاتی در
اثبات هیچیک از این مدافعات ارائه نکرده است .مضافاً وزارت راه هیچگاه چنین معاذیر عدم ایفای تعهدی را اعالم
نکرده و در غیر این صورت نیز در جریان عدم اجرای تعهد ،به این معاذیر متوسل نشد .مـدرکی وجـود نـدارد کـه
نشان دهد وزارت راه قادر نبوده شرایر توجیهکننده عدم اجرای تعهد را اعالم نماید .در واقع ،مدارک موجود نشان
میدهد که در نوامبر  3322وزارت راه با انعقاد یک اصالحیه قرارداد ،تعداد جراثقا های خریداری را تقلیل داد.
مسلماً این احتما که پارهای شرایر ،انجام تعهد را برای وزارت راه مشکل کرده باشد ،قانوناً سازمان یاد شده
را از انجام تعهد معذور نمی دارد .آن شرایر و عدم ارتباط از جانب وزارت راه ،توجیهی بـه دسـت داد کـه هـارنکو
قرارداد را نقض شده محسوب و اقدام به تقلیل خسارت خود کند .اگر هارنکو بیش از این تأخیر کرده بود ،احتمـاالً
خسارات وارده بیشتر میبود.
بنابراین ،دیوان داوری بر این نظر است که در این شرایر ،عدم افتتاح اعتبار اسنادی توسر وزارت راه ،نقض
قرارداد خرید محسوب شده و خواهان را مستحق دریافت خسارات میسازد.
خواهان خساراتی به مبل  3341233دالر امریکا بابت مابهالتفاوت قیمت قرارداد خرید جراثقا ها توسر وزارت
راه و بهای فروش مجدد آنها و نیز مبل  4241422/14دالر بابت هزینه حمل از تاریخهای حمل تعیـین شـده تـا
تاریخهای فروش ،مطالبه میکند .خواهان شهادتنامهها و کاربرگهایی ارائه و نحـوه محاسـبه میـزان خسـارات و
سایر مطالبات خود را به تفصیل شرح داده است .به موجب مقررات یو.سی.سی ،به مجرد اینکه وزارت راه قـرارداد
را با عدم افتتاح اعتبار اسنادی نقض کرد ،خواهان بدون تصویب وزارت راه حق داشته که جراثقا ها را فروختـه و
()10
مابهالتفاوت قیمت قرارداد و بهای فروش را دریافت کند .در مورد زیان وارده بـر اثـر فـروش مجـدد ،مـدارک
 .9طبق ماده (024 )1ـ 3یو.سی.سی( :اقدام) وقتی «بهموقع» محسوب میشود که در تاریخ یا ظرف مدت مورد توافق انجام شود و اگـر
راجع به مدت ،توافق نشده باشد ،اقدام بهموقع ،اقدامی است که در تاریخ معقو یا ظرف مدت معقولی انجام شود.
 .10در قسمتی از ماده 221ـ 0یو.سی.سی .قید شده است که :هرگاه خریدار منغیرحق قبولی کاال را رد یا فسخ کرده یا موقـع تحویـل
یا قبل از تحویل وجه الزم را نپردازد یا قرارداد را کالً یا بعضاً نقض کند ،در آن صورت ،فروشنده زیاندیده میتواند راجع به کـاالیی کـه
مستقیماً مشمو این وضعیت شده و در صورت نقض کل قرارداد (ماده 830ـ )0راجع به تمامی بقیه تحویل نشده…( .د) کاال را فروختـه
و به شرح مذکور در ذیل (228ـ )0خسارت دریافت کند.
ماده 228ـ )3(0قید میکند:
فروشنده میتواند طبق شرایر مذکور در ماده 221ـ 0راجع به جبران خسارت فروشنده ،کاالی مربوط یا قسمت تحویل نشده آن را از نـو
بفروشد .هرگاه فروش با حسننیت و از نظر تجاری به نحو معقو انجام شود فروشنده میتواند مابهالتفاوت بهای فروش مجـدد و قیمـت
قرارداد را همراه با هرگونه خسارات تبعی مجاز طبق مفاد این ماده (232ـ ،)0منهای هزینههایی که در اثر نقـض قـرارداد توسـر خریـدار
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خواهان نشان میدهد که با اینکه بیشتر جراثقا ها به قیمتهایی کمتر از قیمـت قـراردادی وزارت راه فروختـه
شد ،با این حا  ،دو جراثقا با قیمت باالتر فروخته شدند .نکته اخیر و نیز این واقعیت که اقـالم فـروش رفتـه در
ادعای پنجم مشروح در زیر ،سودآور بودهاند ،دا بر آن است که فروش با حسننیت و از نظر جاری به نحو معقو
انجام شده و قیمتهای فروش مجدد ،بازتاب «قیمت بازار» بوده و مبنای محاسبه خسارات مذکور در ماده 222ـ0
()11
مقررات یو.سی.سی .واقع میشوند ولو اینکه ماده 228ـ 0یو.سی.سی .در اینجا مصداق نداشته باشد.
خواهان با استناد به ماده (228 )8( )12ـ 0یو.سی.سی ،سود حاصل از فـروش مجـدد ایـن دو جراثقـا را در
محاسبه خسارتی که مستحق دریافت آن است منظور ننموده است .لکن طبق ماده (228 )3ـ 0یو.سی.سی .ظاهراً
قیمت فروش مجدد و قیمت قراردادی شامل کلیه کاالهای مشمو قرارداد شده و صرفاً قیمت یک قلم بخصوص
را شامل نمیگردد بنابراین ،دیوان داوری چنین نتیجه میگیرد که در محاسبه قیمت فروش مجدد ،زیانها و منافع
حاصله از فروش مجدد یکایک اقالم مشمو قرارداد باید منظور شود.
طبق ماده 228ـ 0یو.سی.سی ،خواهان بابت هرگونه سود خال حاصـل از فـروش کلیـه کاالهـای مشـمو
قرارداد ،در برابر وزارت راه جوابگو نیست؛ لکن در تعیین خسارت ،باید اقالمی که با کسب سود فروخته شده را بـه
حساب بستانکار منظور کرد .بدین ترتیب ،خواهان اسـتحقاق دارد خسـارتی بـه مبلـ  3321280دالر بابـت زیـان
حاصل از فروش مجدد کاال به عالوه بهرهای به نرخ  32درصد از تاریخ وصو قیمت فروش مجدد تا تاریخی که
کارگزار امانی به بانک امین دستور پرداخت مبل حکم را میدهد دریافت نماید .در مورد بهره متعلقه قبل از تـاریخ
مذکور ،به دنباله حکم مراجعه شود.
خواهان همچنین هزینههای حمل را که مشتمل بر هزینههای واقعی حمل است (صورتبـرداری از موجـودی
کاال ،نقل و انتقا واقعی و انبارداری) مطالبه مینماید.
طبق ماده (228)3ـ 0و ماده 232ـ 0مقررات یو.سی.سی ،هارنکو استحقاق دارد کـه پـارهای خسـارات تبعـی
()13
ناشی از نقض قرارداد ،منجمله هزینههای حمل مورد درخواست خواهان را دریافت دارد.
()14
خواهان در محاسبه هزینههای واقعی حمل ،ضریب استاندارد 4 .درصد هزینـه سـاالنه انبـارداری خـود را
صرفهجویی میکند ،دریافت نماید.
 .11در بخشی از ماده (222 )3ـ 0یو.سی.سی .آمده است که:
با رعایت بخش فرعی  0و مفاد این ماده در مورد اثبات قیمت بازار (ماده 201ـ ،)0میزان خسارت ناشی از عدم قبـولی یـا نقـض قـرارداد
توسر خریدار ،برابر است با ما بهالتفاوت قیمت کاالدر بازار ،در تاریخ و محل ایجاب و بهای پرداخت نشده قراردادی ،بـه عـالوه هرگونـه
خسارت مذکور در این ماده (ماده 32ـ )0و منهای مخارجی که فروشنده در اثر نقض قرارداد توسر خریدار ،صرفهجویی میکند.
 .12در قسمتی از ماده (228 )8ـ 0یو.سی.سی .آمده است :فروشنده در مورد سودی که از فروش مجدد تحصیل میکند در برابر خریدار
جوابگو نیست.
 .13ماده 232ـ 0یو.سی.سی .مقرر می دارد :خسارات تبعی قابل پرداخت بـه فروشـنده زیـاندیـده شـامل هرگونـه هزینـه ،مخـار یـا
حقالعمل معقو از نظر تجاری در متوقف کردن تحویل کاال ،حمل و نقل ،مراقبت و نگهداری کاال بعد از نقض قرارداد توسـر فروشـنده
در ارتباط با استرداد یا فروش مجدد آن ویا در غیر این صورت ،هزینههای ناشی از نقض میباشد.
 .14خواهان مدارکی ارائه کرده است حاکی از اینکه ضریب  4درصد هزینه انبارداری ،رقمی است که هارنکو به صورت متـداو در داد
و ستدهای خود و در تعدادی معامله تجاری به آن استناد کرده است.
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نسبت به قیمت قرارداد از تاریخ اولیه تعیین شده برای حمل تا تاریخ حمل واقعی بعد از فروش مجدداً اعما کرده
است .در مورد محاسبه بهره ،هارنکو میانگین توزین شده ( )weighted averageنرخ بهره کوتاه مدت را نسبت
به مبل هزینه انبارداری و قیمت قرارداد وزارت راه ،اعما و مدت بهره را از تاریخ تعیین شده اولیه جهت حمل تـا
تاریخ واقعی حمل بعد از فروش مجدد ،تعیین کرده است.
با اینکه هارنکو مستحق دریافت خسارت بابت هزینههای حمل است ،با این حا  ،دیوان داوری معتقد اسـت
که در روش محاسبه مبل خسارت توسر خواهان ،باید تعدیالتی انجام شود .در مورد هزینـههـای واقعـی حمـل،
ضریب  4درصد هزینه انبارداری ساالنه نباید از تاریخ اولیه حمل ،بلکه از او نوامبر  32( 3322آبانماه  )3102که
جراثقا ها آماده حمل بودند ،اعما شود.
بدین ترتیب ،هارنکو استحقاق دریافت خسارتی به مبل  323،301دالر امریکا بابت هزینههـای واقعـی حمـل
دارد .معالوصف به نظر دیوان داوری ،این گونه هزینه حمل جزء مخارجی نیست که عدم پرداخـت آن ،خواهـان را
مستحق دریافت بهره نماید.
در مورد بهره مورد مطالبه هارنکو بابت خسارت تأخیر وصو قیمت جراثقا ها باید به خواهـان غرامـت عـدم
وصو قیمت قرارداد وزارت راه ،از تاریخی که وزارت راه باید قیمت را میپرداخته ،یعنی دسامبر 3322تـا تـاریخی
که خواهان به دنبا فروش مجدد ،وجه جراثقا ها را دریافت کرده ،پرداخت شود .دیوان داوری نتیجه میگیرد که
خواهان استحقاق دارد مبل  0221002دالر بابت بهره قیمت قرارداد دریافت نماید .نـرخ بهـره  32درصـد و از او
دسامبر  32( 3322آذرماه  )3102تا تاریخهای وصو وجه فروش مجدد جراثقا ها کـه بـه تفـاوت از  13مـارس
 33( 3323فروردینماه  )3102تا  13مارس  33( 3322فروردینماه  )3103میباشد ،قابل محاسبه است.
 .0ادعای پنجم

در دوم ووییه  33( 3322تیرماه  )3102هارنکو کتباً پیشنهادی جهت فروش  0دستگاه جراثقا مد  100تی سی
) )TC325به ماشینسازی تسلیم کرد .این پیشنهاد بـهصـراحت شـرایر خـود در  13ووییـه  3( 3322مردادمـاه
 )3102منقضی گردید .در  03اوت  12( 3322مردادماه  )3102ماشینسـازی ریسـاً سـفارش خریـدی بـه هـارنکو
تسلیم کرد که شرایر پیشنهادی قبلی هارنکو را در برداشت .در ماه سپتامبر ،هارنکو نسخه قبولی سـفارش خریـد
ماشینسازی را به مؤسسه مذکور مسترد نمود.
طبق شرایر پیشنهاد هارنکو که عیناً در سفارش خرید ماشینسازی گنجانده شده اسـت قـرار بـود  32درصـد
مبل  0241842دالرکل قیمت خرید از طریق اعتبار اسنادی و بقیه به صورت بـروات مـدتدار  322روزه پرداخـت
گردد.
هارنکو طبق درخواست ماشینسازی جراثقا های تکمیل شده را در ماههای اوت و سـپتامبر  3322بـه بنـدر
بالتیمور ارسا و به ماشینسازی اعالم کرد که تا وصو اعتبار اسنادی ،جراثقا ها در آنجا نگاهداری خواهد شد.
علیرغم درخواستهای هارنکو ،ماشینسازی اعتبار اسنادی را افتتاح نکرد .به دنبا قصور ماشینسازی در گشایش
اعتبار اسنادی و به دنبا امتناع وی از افتتاح اعتبارات اسنادی مربوط به قراردادهای دیگر با هارنکو و گ.ام.ب.ها،
هارنکو در دسامبر  3322شروع به فروش مجدد جراثقا ها به اشخاص ثالث نمود و کار فروش مجدد جراثقـا هـا
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در اکتبر  3323به پایان رسید .ماشینسازی استدال کرده است که از آنجا که وی پیشنهاد هارنکو را تـا  03اوت
 12( 3322مردادماه  ،)3102یعنی سه هفته پس از تاریخ انقضای آن ،نپذیرفته است ،بنابراین ،هیچ قرارداد معتبری
بین طرفین وجود نداشته است .طبق دالیلی که در باال در بحث راجع به ادعای او عنوان گردید ،قانون حاکم بر
موضوع اعتبار این قرارداد خرید ،قانون ایاالت متحده است .بـا ایـنکـه پیشـنهاد هـارنکو در  13ووییـه 3( 3322
مردادماه  )3102منقضی گردید ،با این حا  ،سفارش خرید ماشین سازی که حـاوی شـروط پیشـنهادی هـارنکو و
منجمله قیمت است ،به موجب قوانین ایاالت متحده ،ایجاب متقابل محسوب میشود .بـه مجـرد قبـو سـفارش
()15
ماشینسازی از طریق اعاده «نسخه قبولی پیشنهاد» ،قرارداد معتبری فیمابین طرفین ا یجاد شده است.
مناسبات منظم بین هارنکو و ماشینسازی ،این نتیجهگیری حقوقی را تأیید میکند .عموماً هرگاه ماشینسازی
از هارنکو وسایلی را درخواست میکرد ،با نماینده هارنکو ،مالقات مینمود و آنگاه هارنکو صورت اعالمبها به
ماشینسازی تسلیم مینمود و ماشین سازی نیز یا با ارسا سفارش خرید که حاوی شرایر پیشنهاد هارنکو بود ویا
با اعالم شماره سفارش خرید ،به هارنکو ،پیشنهاد را قبو میکرد.
آنگاه هارنکو معموالً نسخه قبولی سفارش را بهعنوان اعالم وصو  ،به ماشینسازی اعاده مینمود .یک رشته
مراسله بین چند طرف میتواند در مجموع ،قراردادی را بین ایشان تشکیل دهد (رجوع شـود بـه :ایکـانومی فرمـز
کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران و سایرین ،حکم شماره 00ــ380ــ 34 ،3ووئـن  04/3321خردادمـاه
.)3180
ماشینسازی همچنین استدال کرده است که عدم گشایش اعتبار اسنادی توسر وی مانع تشکیل یک قرارداد
الزامآور بوده است .همان طور که در باال بحث شد ،طبـق مقـررات یو.سی.سـی ،چنـین قصـوری ،نقـض قـرارداد
محسوب شده و هارنکو را مستحق دریافت خسارت میکند .در پیشنهاد هارنکو ،اعتبار اسنادی بـهعنـوان یکـی از
شروط قرارداد ذکر شده است و نه به عنوان یک شرط قبلی قرارداد .معالوصف طبق سفارش خرید مـورخ  03اوت
 12( 3322شهریورماه  )3102هارنکو متعهد بود که جراثقا ها را در ماه اوت حمل کند .طبق موافقتنامـه ،3328
تأخیر در حمل ،هارنکو را ملزم به پرداخت جریمه میساخت .با اینکه ماشینسازی تعدادی مدرک ارائه کـرده کـه
حسب ادعا مبین این است که طرفین گشایش اعتبار اسنادی را شرط قبلی یک قرارداد الـزامآور مـیدانسـتهانـد،
معهذا این مدارک بههیچوجه ارتباطی با خرید این جراثقا ها از هارنکو ندارد.
نحوه عمل ماشینسازی بعد از قبو سفارش خرید توسر هارنکو نیز این استدال را که قـرارداد الـزامآوری
بین آنها وجود نداشته تأیید نمیکند .ماشین سازی درخواست کرده بود که وسایل هرچه زودتر به بندر حمل شود.
در پاسخ به درخوا ستهای مکرر هارنکو در مورد اعتبار اسنادی ،ماشینسازی نهتنها به هارنکو اطالع داد که اقدام
به گشایش اعتبار اسنادی کرده ،بلکه در مورد جراثقا اقدام به گشایش ثبت سفارش بانکی نمود که شـرط قبلـی
گشایش اعتبار اسنادی است.
.15

نگاه کنید بهCorbin on Contracts §§ 89 at 379 (1963) :

(«هرگاه طرفی که به نحو مقتضی پیشنهاد اولیه را ارائه داده ،رضایت خود را در مورد شرایر پیشنهاد متقابـل اعـالم کنـد ،قـراردادی بـر
مبنای آن شرایر به وجود میآید»).
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هارنکو کلیه جراثقا ها را با سودی به مبل  481323دالر امریکا فروخته و اینک صرفاً خسارت حملـی را کـه
در فاصله تاریخ تعیین شده حمل طبق قرارداد ماشینسازی و تاریخ دریافت وجه ،بعـد از فـروش مجـدد ،متحمـل
شده ،مطالبه می کند .در محاسبه این خسارت ،هارنکو از همان شیوههایی که جزئیات آن فوقـاً در ادعـای چهـارم
شرح داده شده استفاده کرده است .دیوان داوری با توجه به کلیه این مدارک و نیز طبق محاسباتی که ریساً انجـام
داده ،نتیجه میگیرد که هزینههای حمل متحمله توسر خواهان  421024دالر امریکا بوده است کـه  341431دالر
آن را هزینههای واقعی حمل تشکیل میدهد که با نرخ  4درصد قیمت قرارداد ماشینسازی از تاریخ او سـپتامبر
 32( 3322شهریورماه  )3102تا تاریخ فروش مجدد محاسبه شده است.
مبل  111233دالر هزینه حمل را بهره قیمت پرداخت نشده قرارداد تشکیل میدهـد کـه بـا نـرخ  32درصـد
نسبت به قیت قرارداد از او سپتامبر  32( 3322شهریورماه  )3102تا تـاریخهـای پرداخـت وجـه فـروش مجـدد
محاسبه گردیده است .تاریخهای اخیرالذکر به تفاوت از  13اوت  3323تا  13مارس  3( 3322شهریورماه  3102تا
 33فروردینماه  )3103میباشد.
گو اینکه تفسیر تحتاللفظی مقررات یو.سی.سی ،هارنکو را مستحق دریافت خسارت بابت چنین هزینههـایی
()16
میشناسد ،معهذا این ریی نیز واجد اعتبار است که هرگاه فروشندهای نظیر خواهان ،کاالیی را با کسب منفعت
()17
از نو بفروشد ،میتوان چنین سودی را با خسارات تبعی متحمله پایاپـای کـرد .بـه نظـر دیـوان داوری ،چنـین
تهاتری ،برداشتی بهتر و منصفانه تر از قانون محسوب شده و بر آن اساس ،خواهان مستحق دریافت خسـارتی بـه
مبل  0321دالر امریکا میباشد.
 .6ادعای هشتم

ماشینسازی پارس ،بابت پرداختهای بهای خرید یک دستگاه جراثقا خریداری از هارنیشفگر اینترنشنا  ،شـش
فقره سفته برای هارنکو صادر کرد .در هریک از سفتهها ،بهرهای با نرخ  3درصد در سـا از  30اکتبـر 01( 3322
مهرماه  )3102قید شده است .سفتهها در تاریخهای معینی قابل پرداخت بوده و سازمان گسترش آنها را تضـمین
کرده بود.
هارنکو چهار فقره از این سفتهها را فروخته و دو فقره از آنها را نگاه داشـت .سررسـید یکـی از ایـن دو30 ،
آوریل  08( 3323فروردینماه  )3102و سررسید دیگری  30اکتبر  01( )3323مهرماه  )3182بود.
مبل اسمی هریک از سفتهها  211338/82دالر امریکا است .هر دو سفته بالپرداخت ماندهانـد .ماشـینسـازی
پارس اعتبار قابل اجرا بودن سفتهها را پذیرفته ،لکن معتقد است که دیوان داوری در مورد سفتهای کـه موعـد آن
 30اکتبر  01( 3323مهرماه  )3182است ،واجد صالحیت نمیباشد .هارنکو استدال کرده است کـه از آنجـا کـه
سفته یاد شده آخرین فقره از یک سری سفته بوده و سفته ما قبل آن نکو شده بـوده ،بنـابراین براسـاس اصـل
 .16طبق ماده (228 )3ـ0یا ماده (222 )3ـ 0یو.سی.سی .در صورت نض قرارداد ،طـرف غیرمتخلـف مسـتحق دریافـت غرامـت بابـت
خسارات تبعی ،منجمله هزینههای حمل میباشد.
 .17رجوع شود به:
L R. Alderman, A Transactional Guide to the Uniform Commercial Code 388-390 (2d ed.).
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پیشبینی نقض تعهد ( ،)anticipatory repudiationاز تاریخ  33وانویه  03( 3323دیماه  )3103ادعای وی
در مورد سفته موعد رسیده در  30اکتبر  01( 3323مهرماه  )3182پابرجا بوده است .معالوصف طبق قانون حـاکم
بر این دعوا ،در مورد یک سند مدتدار (مبنای) ادعا علیه متعهد آن سـند… روز بعـد از مهلـت پرداخـت ،ایجـاد
()18
میشود.
این ریی ،واجد اعتبار است که ولو اینکه متعهد سفته قصد خود را به عدم پرداخـت اعـالم کنـد ،قبـل از سـر
رسید ،مبنایی برای طرح ادعا ایجاد نمیشود (رجوع شـود بـهBertolet v. Burke, 295 F. Supp. 1176 :
 )D.V.L. 1969و نیز رجوع شود به4Corbin on Contracts, Sec. 961 ff.(1951) :
بنابراین ،دیوان داوری نتیجه میگیرد که ادعای مربـوط بـه سـفتهای کـه سررسـید آن  30اکتبـر 01( 3323
مهرماه  )3182بوده ،در تاریخ 33وانویه  03( 3323دیماه  )3182پابرجا نبوده و بر این اساس در حیطه صـالحیت
دیوان نمیباشد .بدین ترتیب ،خواهان استحقاق دارد مبل  211338/82دالر بابت مبل اسمی سفتهای که سررسید
آن  30آوریل  08( 3323فروردینماه  )3102بوده و بهره متعلقه را با نرخ قراردادی  3درصـد در سـا نسـبت بـه
اصل مبل  ،از  30اکتبر  01( 3322مهرماه  )3102تا تاریخ صدور دستور پرداخت توسر کـارگزار امـانی بـه بانـک
امین ،از ماشینسازی پارس دریافت نماید .از آنجا که پرداخت از حساب تضمینی را باید پرداخـت توسـر مـدیون
اصلی ،یعنی ماشین سازی پارس محسوب نمود ،دیوان داوری علیه سازمان گسترش بهعنوان ضامن ،حکمی صادر
نمیکند.
ج) ادعاهای متقابل

با اینکه ماشین سازی ادعا کرده است که هارنکو با عدم حمل بهموقع وسـایل و حمـل وسـایل معیـوب ،قـرارداد
 3321را نقض کرده ،با این حا  ،مدارکی در تأیید نقض قرارداد توسر هارنکو ،ارائه نکرده است.
همانطور که در باال بحث شد ،ماشینسازی مدارک مفصلی تسلیم کـرده کـه تـاریخ اغلـب آنهـا مقـدم بـر
موافقتنامه  3328است که اختالفات حاصله قبل از او فوریه  30( 3328بهمنماه  )3104فـیمـابین طـرفین را
حل و فصل نمود .بقیه مدارک غالباً مکاتبات معمولی است که ارتبـاطی بـه سـفارشهـای خریـدی کـه هـارنکو
براساس آنها اقامه دعوا کرده ،ندارد.
در هیچیک از این مدارک ،ذکری از هیچ تعهد مشمو قرارداد  3321ویا هیچ سفارش خریدی کـه هـارنکو در مـورد آن
قصور کرده باشد ،نشده است .بهعالوه با اینکه ماشین سازی به موجب قرارداد 3321حق داشت قرارداد را در صورت نقض آن،
فسخ کند ،با این حا  ،هرگز چنین نکرد .با این که دیوان داوری میپذیرد که مقید به قوانین داخلی در مورد مرور زمان نیست ،با
این حا  ،واجد این اختیار هست که تصمیم گیرد آیا در طرح ادعا در یک دادگاه صالح ،تأخیر غیرمعقولی صورت گرفته است یا
خیر (رجوع شـود بـه J. Simpson and H. Fox, International Arbitration 123-124 (1959). :در پرونـده
 .18قانون حاکم ،قانون ایاالت متحده است که این معامله نزدیکترین ارتباط را با حـوزه قضـایی آن داشـته اسـت .ایـن واقعیـت کـه
ادعایی بر مبنای قرارداد اصلی ،میتواند بعد از عدم پرداخت سفته ایجاد شود (ماده 220ـ1مقررات یو.سی.سی) بدان معنا نیست کـه ادعـا
به صورتی که واوه «پابرجا» در بیانیه حل وفصل به کار رفته« ،پابرجا» بوده.
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حاضر ،چنین تأخیر غیرمعقولی صورت گرفته است .بدینسان به دلیل عمر دعاوی و اثر موافقتنامه  ،3328دیوان معتقد است
که در واقع ،طرح این دعاوی متقابل ممنوع است.
ماشین سازی همچنین مدعی است که هارنکو مبل غیرمعینی بابت حق بیمه اجتماعی و مالیـات ،بـه سـازمان
تأمین اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهکار میباشد و جای تردید است که دیوان داوری نسبت به این
چنین دعوای متقابل صالحیت داشته باشد .به هر صورت ،ماشینسازی مدارک کافی در مورد این دعاوی متقابـل
ارائه نکرده است و بنابراین ،باید آنها را مردود شناخت.
در 30دسامبر  04( 3321آذرماه  )3180ماشینسازی سه فقره مدرک ارائه کرد کـه حـاوی ادعاهـای متقابـل
جدید بوده و حسب ادعا در پاسخ به دستور مورخ  8دسامبر  30( 3321آذرماه  )3180دیوان داوری ثبـت شـدهانـد.
لکن دستور یاد شده ماشینسازی را مجاز میداشت که اظهاریه بعد از استماعی تسلیم و در آن صرفاً بـه اظهاریـه
سوم اکتبر  33( 3321مهرماه  )3180هارنکو پاسخ دهد و به وی اجازه نمیداد که دعاوی متقابل جدیـدی مطـرح
سازد .ماشینسازی راجع به تأخیر در طرح این دعاوی متقابل هیچ توجیهی که قواعد دیـوان داوری مقـرر نمـوده
()19
باشد ،ارائه نکرده است .مضافاً اینکه مدارک تسلیمی ماشینسازی در تأیید ادعایی دعاوی متقابل خود ،به این
دعاوی مرتبر نبوده ویا آنها را تأیید نمیکند.
بنابراین ،دیوان داوری بر این نظر است که دعاوی متقابل را باید به دلیل تأخیر در ثبت و فقـد دلیـل ،مـردود
شناخت.
د( هزینههای داوری

اتخاذ تصمیم در مورد استحقاق طرفین نسبت به هزینههای داوری ،به بعد از صدور حکم راجع به ادعاهای شماره
شش و هفت موکو میگردد.
پنجم) حکم جزئی

دیوان داوری به شرح زیر حکم صادر میکند:
خوانده ،ماشینسازی ،متعهد است مبال زیر را به خواهان هارنیشفگر کورپوریشن بپردازد:
مبل  312431342/33دالر امریکا که شامل اصل و بهره تا خاتمه روز  02وانویه 12( 3323دیماه  )3103اسـت و
بهره ساده نسبت به مبل  310031302/82دالر به نـرخ ده درصـد ( )%32در سـا ( 180روز) از  03وانویـه 3323
(او بهمنماه  )3103تا تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت حکم جزئی را به بانک امین میدهد.
پرداخت این مبال از حساب تضمینی مفتوح طبق بنـد  2بیانیـه مـورخ  33وانویـه  03( 3323دی مـاه )3103
دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر صورت خواهد گرفت.
 .19در قسمتی از بند  1ماده  33قواعد دیوان قید شده است:
(خوانده میتواند) «در الیحه دفاعیه خود یا در مراحل بعدی جریان داوری ،اگر دیوان تشخی
موجه بوده است ،ادعای متقابل  ...اقامه نماید».

دهد که با توجه به اوضاع و احوا  ،تـأخیر
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خوانده ،وزارت راه و ترابری ،متعهد است مبال زیر را به خواهان ،هارنیشفگر کورپوریشن ،بپردازد:
مبل  0031140/23دالر امریکا شامل اصل و بهره تا خاتمه روز  02وانویه  12( 3323دیماه  )3103و بهره ساده
نسبت به مبل  3321280دالر امریکا به نرخ ده درصـد ( 32در صـد) در سـا ( 180روز) از  03وانویـه( 3323او
بهمنماه  )3103تا تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت حکم جزئی را به بانک امین میدهـد .پرداخـت ایـن
مبال از حساب تضمینی مفتوح طبق بند  2بیانیه مورخ  33وانویه  03( 3323دیماه  )3103دولـت دموکراتیـک و
مردمی الجزایر صورت خواهد گرفت.
خوانده ،ماشینسازی پارس ،متعهد است مبل زیر را به خواهان ،هارنیشفگر کورپوریشن ،بپردازد:
مبل  211338/82دالر امریکا ،به عالوه بهره به نرخ  3درصد در سا از 30اکتبر  01( 3322مهرماه  )3102تـا
تاریخی که کارگزار امانی به بانک امین دستور پرداخت حکم جزئـی را مـیدهـد .پرداخـت ایـن مبلـ از حسـاب
تضمینی مفتوح طبق بند  2بیانیه مورخ 33وانویه  03( 3323دیماه  )3103دولت جمهوری دموکراتیک و مردمـی
الجزایر صورت خواهد گرفت.
بدینوسیله این حکم جزئی به منظور ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان داوری تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  31ژوییه  22( 3884تیرماه )3161
نیلس منگارد ،رئیس شعبه سه
به نام خدا
ریچارد ام .ماسک
موافق

پرویز انصاری معین
مخالف با بخشی و موافق
با بخشی دیگر

پرونده شماره 380ـ شعبه سه
حکم شماره 311ـ380ـ1
خواهان :هارنیشفگر کورپوریشن
خواندگان :وزارت راه و ترابری ،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ،ماشـینسـازی ارا

و

ماشینسازی پارس
تاریخ3164/1/21 :
حکم نهایی

حاضران
از جانب خواهان :آقای برت راین ،آقای فیلیپ دیویس ،وکالی خواهان

آقای سی.پی .کاسلند ،نایب رئیس ارشد هارنیشفگر کورپوریشن
آقای جر نایت ،مشاور کل هارنیشفگر کورپوریشن
از جانب خواندگان :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده رابر جمهوری اسالمی ایران
آقای خسرو طبسی ،مشاور حقوقی نماینده رابر
آقای محمدعلی شاملو ،وکیل ماشینسازی اراک
آقای چنگیز احمری پور ،نماینده ماشینسازی اراک
آقای سیفعلی وفامهر ،مدیرعامل ماشینسازی اراک و پارس
آقای محمدعلی لطفعلیان ،وکیل وزارت راه و ترابری
سایر حاضران :خانم جیمیسون سلبی ،قائممقام نماینده رابر ایاالت متحده امریکا
آقای جان بی رینولدز ،مشاور حقوقی نماینده رابر
اول) جریان رسیدگی

خواهان ،هارنیشفگر کورپوریشن (اختصاراً «هارنکو» یا «خواهان») ،در تاریخ  32دسامبر  02( 3323آذرماه )3182
دادخواستی مشتمل بر هفت ادعای جداگانه علیه وزارت راه و ترابری (اختصاراً «وزارت راه») ،سازمان گسـترش و
نوسازی صنایع ایران («سازمان گسترش») و ماشینسازی اراک («ماشینسازی») به ثبت رسانید.
در تاریخ  32وانویه  02( 3320دیماه  )3182هارنکو ضمن ثبـت اولـین اصـالحیه دادخواسـت خـود ،ادعـای
دیگری بر ادعاهای خود علیه ماشینسازی پارس («ماشینسازی پارس») افـزود .بـدین ترتیـب ،خواهـان هشـت
ادعای جداگانه در رابطه با خرید و تحویل جراثقا و همچنین نقض ادعایی قرارداد خدمات فنی اقامه نمود .مبلـ
مورد ادعا پس از آنکه نهایتاً تقلیل یافت 4،322،233/32 ،دالر بود .خوانده ،ماشینسازی اراک ،ادعاهای متقـابلی
حداقل به مبل  2،820،222دالر اقامه نمود.
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دیوان داوری در حکم جزئی شماره 344ـ322ـ 1که متن انگلیسی آن در  31ووییه  00( 3324تیرمـاه )3181
به ثبت رسید ،ضمن رد ادعاهای متقابل ماشینسازی اراک به دلیل تأخیر در ثبت و فقد دلیـل ،حکمـی بـه مبلـ
 0،400،421/13دالر بابت ادعاهای شماره یک تا پنج و ادعای هشت خواهان به نفع وی صادر کرد.
اتخاذ تصمیم در رد ادعاهای شش و هفت به صدور حکم نهایی موکو گردید تا دیوان بتواند در مورد امکـان
پذیرفتن درخواست خواهان جهت اصالح این ادعاها که ذیالً تشریح میگردد و نیـز راجـع بـه بعضـی موضـوعات
دیگر به شور بیشتری بپردازد.
در دادخواست مورخ  32دسامبر  02( 3323آذرماه  ،)3182ادعاهای شش و هفـت یـاد شـده ،علیـه وزارت راه
اقامه شده بود که حسب ادعا «ماشینسازی اراک» نمایندگی وی را برعهده داشته و در هـر دو مـورد نسـبت بـه
گشایش اعتبار اسنادی طبق شرایر قراردادهای ادعایی برای خرید جراثقا ها قصور کرده بود.
وزارت راه در دفاعیهای که در تاریخ  33ووئن  03( 3320خردادماه  )3183ثبت نمود انعقاد قراردادهای ادعایی
مربوط به ادعاهای شش و هفت با هارنکو را منکر گردید .ماشینسازی اراک در همان تاریخ ،دفاعیـه و ادعاهـای
متقابل خود را ثبت نموده و به ثبت درباره ادعاهای (یک تا سه و پنج) دادخواست خواهان که علیه وی طرح شـده
بود ،پرداخت.
ماشینسازی اراک متذکر گردید که ادعاهای شش و هفت به وی «ارتباط ندارد» ،لکن ضمن اشاره بـه ایـن
نکته که از وی در ارتباط با این دو ادعا بهعنوان «کارگزار» وزارت راه نام برده شـده ،ضـمن توضـیحاتی کـه بـه
صورت زیرنویس داده ،ماهیت ادعاهای مورد بحث را انکار کرده است .ماشینسازی اراک در سایر ادعاهای مندر
در دعوای کلی بهعنوان خوانده مشخ شده است.
هارنکو در  03سپتامبر  12( 3320شهریورماه  )3183پاسخ خود به مدافعات و الیحه دفاعیه و ادعاهای متقابل
را ثبت نمود .خواهان کماکان ادعای خود علیـه وزارت راه بابـت مـوارد نقـض ادعـایی قراردادهـای خریـد را کـه
ماشینسازی اراک حسب ادعا بهعنوان کارگزار وزارت راه منعقد کرده بود ،حفظ نمود.
در تاریخ  30آوریل  08( 3321فروردینماه  )3180یک جلسه استماع مقدماتی تشکیل شد و طی آن ،هـارنکو
اطالع داد که اصالحیهای راجع به ادعای خود ثبت خواهد نمود .پس از آن جلسه ،دیـوان داوری در تـاریخ  0مـه
 30( 3321اردیبهشتماه  )3180دستوری صادر و از جمله مقرر نمود که خواهان باید «تا تاریخ  32مه 02( 3321
اردیبهشتماه  )3180مدارک زیر را به ثبت رساند:
(الف) هرگونه اصالحیهای که بخواهد در مورد ادعاهای  8و  2ثبت نماید و خواندگان باید تا تـاریخ  34ووییـه
 01( 3321تیرماه  )3180مدارک مربوط به معامالت جراثقا های موضوع ادعاهای  8و  2را ثبت کنند».
خواهان قبل از صدور آن دستور ،در تاریخ دوم مـه  30( 3321اردیبهشـتمـاه  )3180سـندی تحـت عنـوان
«دومین اصالحیه دادخواست هارنیشفگر کورپوریشن» به ثبت رساند .هارنکو با اشاره بـه مـدارکی کـه وزارت راه
ارائه داده و بحثهایی که در جلسه استماع مقدماتی مطرح شده بود در مورد ادعاهای شش و هفـت تقاضـا کـرد،
ادعای خود را به صورتی اصالح کند که بتواند «هم از وزارت راه که برای هارنکو این تصور را ایجاد کرده بود که
به عنوان موکل (اصیل) مسئو پرداخت بوده و هم از ماشین سـازی کـه طبـق اظهـار وزارت راه در مـورد صـدور
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سفارشهای خرید این جراثقا به هارنکو ریساً بهعنوان اصیل عمل کرده بود ،مطالبه خسارت کند».
وزارت راه در اظهاریهای که در تاریخ  03سپتامبر  13( 3321شهریورماه  )3180ثبت نمود یک بار دیگر منکر
شد که چه به صورت مستقیم و چه از طریق ماشینسازی اراک بهعنوان کارگزار خود قراردادهای مورد اختالف در
ادعاهای شش و هفت را هرگز منعقد کرده باشد.
در تاریخ سوم اکتبر  33( 3321مهرماه  )3180هم هارنکو و هـم ماشـینسـازی اراک لـوایحی ثبـت نمودنـد.
هارنکو در الیحه خود مشخصاً راجع به مسئولیت ادعـایی ماشـینسـازی در قبـا ادعاهـای  8و  2بـه اسـتدال
پرداخت و حا آنکه در الیحه ماشینسازی هیچگونه دفاع مستقیمی در مقابل این ادعاها نشده بود .ماشینسازی
با ثبت مستنداتی در تاریخ  34اکتبر  00( 3321مهرماه  )3180الیحه خود را تکمیل کرد که مشخصاً ارتبـاطی بـا
ادعاهای شش و هفت ندارد.
جلسه استماع این پرونده در روزهای  02و  03نوامبر  2( 3321و  2آذرماه  )3180برگزار شد.
خواهان در جلسه استماع اظهار داشت که اگرچه وزارت راه هنوز در ادعاهای شش و هفت اسماً خوانـده واقـع
شده ،ولی این ادعاها در اصل علیه ماشینسازی اراک اقامه شده است .ماشینسازی با این استدال که بعـد از 33
وانویه  03( 3320دیماه  )3182نمی توان ادعای جدیدی اقامه کرد ،به ایـن نحـوه اصـالح ادعـا اعتـراض کـرد.
ماشینسازی همچنین در مورد ماهیت این ادعاها به استدال پرداخته و آن را منکر شد.
در  30دسامبر  04( 3321آذرماه  )3180هم وزارت راه و هم ماشینسازی ،مطالب دیگری ثبت کردنـد .وزارت
راه ضمن آن مطالب منکر مسئولیت در قبا ادعاهای شش و هفت گردید ،در حالی که ماشینسازی مشخصاً وارد
بحث راجع به این ادعاها نشد .خواهان در تاریخ  12وانویه  32( 3324بهمنمـاه  )3180پاسـخی ثبـت نمـود و در
مورد اصالحیه ،ضمن سایر مطالب اظهار داشت که «هارنکو موضع خود را اصالح کرده تا ماشینسازی را بهعنوان
اصیل واقعی در منافع قلمداد کند و شواهد نیز مؤید آن موضعند».
دیوان داوری در حکم جزئی شماره 344ـ322ـ 1یاد شده در باال ،در مورد ادعاهای شش و هفت اشعار داشت:
در مورد قبو اصالحیه دوم دادخواست خواهان که در تاریخ دوم مه  30( 3321اردیبهشتماه  )3180به ثبـت
رسید و نیز در مورد ادعاهای ششم و هفتم که در آنها ماشینسازی خوانده واقع شده است ،دیوان داوری پـس از
بررسی ادله و مدارک و استدالالت طرفین راجع به این موضوع به این نتیجه رسیده است که الزم اسـت در ایـن
مورد و نیز راجع به موضوعات صالحیت و موضوعات اصلی مربوط به ادعاهـای یـاد شـده ،رسـیدگی بـیشتـری
صورت گیرد .قبل از انجام چنین رسیدگی ،دیوان حکمی جزئی راجع به ادعاهای شماره یک تا پنج و ادعای شماره
هشت صادر خواهد کرد .راجع به ادعاهای شماره شش و هفت متعاقباً حکمی صادر خواهد شد.
دیوان داوری طی دستور مورخ او مارس  32( 3320اسفندماه  )3181خود از طرفین دعوت کرد تا او آوریل
 30( 3320فروردینماه  )3184در مورد نکات مذکور در ذیل راجع به ادعاهای  8و  2هر مطلبی را که بخواهند به
ثبت رسانند:
 .3خریدار واقعی کاالهای موضوع دعاوی مزبور از خواهان (یا شرکتهای فرعی وی) چه کسی بوده و اساس
رابطه قراردادی ،در صورت وجود چه بوده است؟
 . 0چه کسی ،احیاناً بابت کاالهای موضوع دعاوی مزبور ،عمالً متعهد به پرداخت به خواهان (یا شـرکتهـای
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فرعی وی) بوده است؟
 .1رابطه حقوقی و واقعی درخصوص موافقتنامه ادعایی فروش کاالهای موضوع دعـاوی مزبـور ،فـیمـابین
خواهان (یا شرکتهای فرعی وی) ،ماشینسازی اراک و وزارت راه و ترابری چه بوده است؟
 .4چند درصد از سهام هارنیشفگر با مسئولیت محدود طی دوره مربوطه ،متعلق به خواهان بوده است؟
 .0آیا دومین دادخواست هارنیشفگر کورپوریشن صحیح و بجا بوده است؟ (مقایسه شود با :ریموند اینترنشـنا
لیمیتد (انگلستان) (قرار رد پرونده شماره ( 2( )0دسـامبر  32/3320آذرمـاه  ،)3183ا.ام .اف .اورسـیز کورپوریشـن
(قرار رد پرونده شماره  2( )02دسامبر  32/3320آذرماه  ،)3183امریکن اینترنشنا گروپ علیه جمهوری اسـالمی
ایران ،حکم شماره 31ـ0ـ 33( 1دسامبر  02/3321آذرمـاه  )3180و کیمبرلـی کـالرک کورپوریشـن علیـه بانـک
مرکزی ایران ،حکم شماره 48ـ 02ـ 00 ،0مه  4/3321خردادماه .)3180
هارنکو پاسخ خود به دستور مورخ او مارس  32( 3320اسفندماه  )3181دیـوان را در او آوریـل 30( 3320
فروردینماه  ) 3184به ثبت رسـاند و از جملـه اظهـار داشـت کـه خریـدار واقعـی جراثقـا هـا وزارت راه بـوده و
ماشین سازی اراک صرفاً از نظر رعایت مقررات قانونی ایران «بهعنوان واسطه آن وزارتخانه عمل میکرده است»؛
لکن هارنکو تکرار نمود که وی هم از وزارت راه و هم از ماشینسازی اراک مطالبه خسارت میکند« :از وزارت راه
به این دلیل که طی مذاکرات خود با هارنکو این تصور را ایجاد نمود که بهعنوان اصیل مسئو پرداخت میباشد و
از ماشینسازی اراک به این دلیل که وزارت راه اقرار نمود که ماشینسازی اراک از اختیارات خود فراتر رفتـه و در
خرید جراثقا ها از هارنکو بهعنوان اصیل عمل کرده است» .بنا بر اظهار خواهان ،اصالحیه دادخواسـت و افـزودن
ماشین سازی اراک در ادعاهای شش و هفت بهعنوان خوانده ،جنبه توضـیحی داشـته و طبـق مقـررات و سـوابق
قضایی حاکم ،مجاز میباشد.
دیوان طی دستور ثبت مورخ  4آوریل  30( 3320فروردینماه  )3184مهلت خواندگان را برای ثبت پاسخهـای
خود به دستور مورخ او مارس  32( 3320اسفندماه  )3181تا  38آوریل  02( 3320فـروردینمـاه  )3184تمدیـد
کرد .وزارت راه و ماشینسازی اراک اظهاریههای خود را در تاریخ  04آوریل  4( 3320اردیبهشـتمـاه  )3184بـه
ثبت رساندند.
وزارت راه ضمن تکرار اظهارات خود همچنین اشعار داشت که اصالحیه درخواسـتی ،بـهموقـع تسـلیم نشـده
است .ماشینسازی اراک نظر سابق خود را دایر بر اینکه اصالحیه مجاز نیست تکرار و تشریح کرد و مجدداً اشعار
داشت که در قرارهای ادعایی ،نه بهعنوان کارگزار وزارت راه و نه بهعنوان اصیل عمل نکرده است.
خواهان در تاریخ  32آوریـل  03( 3320فـروردینمـاه  )3184اظهاریـهای تحـت عنـوان «ایـراد هارنیشـفگر
کورپوریشن به درخواست تمدید مهلت طرفهای ایرانی» به ثبت رساند و در آن ،ضمن سـایر مطالـب درخواسـت
کرد در صورتی که با تقاضای تمدید مهلت ثبت اظهاریه خواندگان که در آن دستور پیشبینی شده موافقت گـردد،
به وی نیز امکان داده شود پاسخی به جوابیه خواندگان به دستور مورخ او مارس  32( 3320اسفندماه  )3181یاد
شده به ثبت رساند .نظر به آنکه اظهاریههای مورخ  04آوریل  4( 3320اردیبهشتمـاه  )3184خوانـدگان حـاوی
هیچ استدال تازهای نمیباشد دیوان با درخواست یاد شده موافقت نمیکند.
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خواهــان در تــاریخ  32اوت  08( 3324مردادمــاه  )3181درخواســتی جهــت تصــحیح حکــم جزئــی شــماره
344ـ322ـ 1ثبت و ادعا کرد که دیوان داوری به دلیل اشتباه در تفسیر بعضی اسناد ،مبل  8،200/20دالری را که
خواهان بابت ادعای دوم خود استحقاق داشته در حکم صادره به نفع خواهان منظور نکرده است .دیوان طی دستور
مورخ او مارس  32( 3320اسفندماه  )3181یاد شده در باال ،از طرفین همچنین دعوت کرد که در مـورد بعضـی
مسائل مربوط به تصحیح درخواستی (رجوع شود به :بخش سوم «ب» زیر) به بحث بپردازند.
دیوان داوری تصمیم گرفته است که این درخواست تصحیح را به ادعاهای شش و هفـت معوقـه منضـم و در
این حکم نهایی به آن رسیدگی کند.
بهعالوه ،طبق تصمیم متخذه در حکم جزئی راجع به موضوع استحقاق طرفین به دریافت هزینههـای داوری
مربوط به پرونده شماره  ،322در این حکم نهایی تصمیم گرفته میشود.
دوم) اظهارات طرفین
الف) اصالحیه

در قسمت قبل ،وجه مشترک دو ادعای شش و هفت ،مبنی بر اینکه آیا اصـالح دادخواسـت بـه منظـور افـزودن
ماشینسازی اراک به عنوان یک خوانده صحیح است یا خیر تشریح گردید .هارنکو از جهت توضیح راجع به آنکـه
در اصل وزارت راه را خوانده (و ماشینسازی را کارگزار ادعایی آن) نام برده اظهار میدارد که به علت وجود رابطه
خریدار و فروشندهای که در رابطه با پاره ای موضوعات دیگر بین وزارت راه و هارنکو وجود داشت ،بـرای خواهـان
این تصور ایجاد شده بود که رابطه مشابهی نیز در مورد معامالت مورد اختالف در ادعاهای شـش و هفـت وجـود
دارد .خواهان میگوید که ماشینسازی اراک در اصل نهتنها در ادعاهای شش و هفت کارگزار نامیده شده ،بلکه در
چهار ادعای دیگر پرونده شماره  322نیز بهعنوان خوانده ،طرف دعوا قرار گرفته بـود و بنـابراین ،طـرف جدیـدی
اضافه نشده و مسأله بیشتر به صورت توضیح مجاز ادعا میباشد.
هارنکو همچنین تأکید میکند که اصالحیه را در اوایل مرحله رسیدگی تسلیم کرده و در نتیجه ،هم بـه وزارت راه
و هم به ماشینسازی اراک فرصت کافی برای دفاع داده است و اظهار میدارد که ثبت اصـالحیه توسـر رؤسـای
مشترک دفتر دیوان ظاهراً به مفهوم پذیرش آن از طرف دیوان میباشد.
هارنکو در اظهاریه مورخ او آوریل  30( 3320فروردینماه  )3184خود نتیجه میگیـرد کـه طبـق مـاده 02
قواعد دیوان «اصالحیه دوم» وی «مجاز» بوده و در این مرحله نهایی نباید پذیرش قبلی دیوان و ثبـت اصـالحیه
با ممانعتی مواجه شود.
موضع ماشینسازی اراک این است که نمیتوان با ثبت اصالحیهای ،وی را در پارهای از ادعاها ،خوانـده قـرار
داد؛ زیرا بعد از  33وانویه  03( 3320دیماه  )3182ادعای جدیدی قابل اقامه نیسـت .طبـق نظـر ماشـینسـازی
اراک ،تغییر درخواستی در مورد حاضر ،مشمو ماده  02قواعد دیوان درباره اصالحیهها نبوده ،بلکه ایـن عمـل بـه
مفهوم «وارد کردن یک خوانده جدید است که ادعا را از حیطه صالحیت دیوان خار میکند» .به نظـر وزارت راه
نیز اصالحیه مجاز نیست.
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ب) صالحیت

در مورد ادعای هفت ،از نظر صالحیت ،یک مسأله باقی است و آن اینکه ادعای مزبور ،ادعای غیرمستقیمی است
که از طرف شرکت فرعی هارنکو در آلمان غربی ،یعنی هارنیشفگر گ.ام.ب.ها طرح شده اسـت .دیـوان در حکـم
شماره 344ـ322ـ 1مورخ  31ووییه  00( 3324تیرماه  ) 3181خود ،اظهـار هـارنکو دایـر بـر کنتـر ادعـایش بـر
هارنیشفگر گ.ام.ب.ها به مفهوم بند  0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی را پذیرفت و ضمن سایر مطالب اشعار
داشت که هارنکو سوگندنامههایی تسلیم نموده که اثبات میکند ...که از سا  3322تاکنون بین  03تا  20درصـد
سهام واجد حق ریی شرکت فرعی خود در آلمان غربی («گ.ام.ب.ها») را در دست داشته و «شواهدی در رد این
حقایق وجود ندارد» .لکن خواندگان اظهار میدارند که چون هارنکو به هر صورت بیش از  20درصد سهام شرکت
یاد شده را مالک نیست ،بنابراین ،حداکثر مستحق دریافـت  20درصـد هرگونـه وجهـی اسـت کـه (هارنیشـفگر)
گ.ام.ب.ها که ممکن است استحقاق دریافت آن را داشته باشد .بنا بر اظهار خواهان ،در مقررات ذیـربر ،نکتـهای
دا بر این که ادعای غیرمستقیم یک تبعه ایاالت متحده بر مبنای مالکیت نسبی شرکت فرعی خارجی وی تعریف
شده باشد ،وجود ندارد.
ج) ادعاها
ادعای ششم

هارنکو بدواً مبل  812،011دالر امریکا و بهره آن را از وزارت راه مطالبه کرده بود؛ ولی اینک مبل  024،443دالر
امریکا و بهره آن را از «ماشینسازی اراک یا وزارت راه» در ارتباط با عـدم افتتـاح اعتبـار اسـنادی طبـق شـرایر
قرارداد ادعایی با هارنکو جهت خرید  02دستگاه جراثقا مطالبه میکند و رقم خسارت مـورد درخواسـت هـارنکو
شامل هزینه نگهداری و هزینههای ادعایی دیگر است.
ادعای مطروح علیه وزارت راه بدواً بر این تئوری مبتنی بود که وزارت راه ماشینآالت مورد بحث را با استفاده
از ماشینسازی اراک بهعنوان کارگزار خود خریداری کرد .در آخرین اظهاریه هارنکو (مـورخ او آوریـل 30/3320
فروردینماه  )3184نقش ادعایی ماشینسازی اراک به نقش «یک طرف تشریفاتی» و«صوری» در معامله تقلیـل
داده شده ،زیرا طبق قوانین ایران ،ماشینسازی اراک منحصراً حق کسـب پروانـه ورود جراثقـا هـای مـد 802
ای.تی.سی .و دبلیو  122را داشته است و وزارت راه خود مستقیماً در کلیه مراحل الزم و از جمله انعقـاد قراردادهـا
دخالت داشته است .طبق اظهار خواهان ،این واقعیت که در نظر بود «مالکیت رسمی» از طریق ماشینسـازی بـه
وزارت راه منتقل شود ،در ماهیت اقتصادی و حقوقی معامله ،به صورت یک معامله فیمابین هـارنکو و وزارت راه،
تأثیر ندارد.
مدارکی که خواهان برای اثبات نقش ادعایی وزارت راه بهعنوان خریدار ،باالخ بـه آنهـا اسـتناد مـیکنـد
نامهای است که هوارد نیدلز تامس اند برگن دوف (اچ.ان.تی.بی) مهندسین طراحی و مشـاوران سـاختمانی وزارت
راه به هارنکو و ماشینسازی اراک نوشته و در آن درخواست اطالعات کتبی درباره جراثقـا هـای مـورد بحـث را
کرده و نیز پیشنهادهای فروش مربوط به جراثقا ها است که از آن به بعد بهعنوان ماشینسازی اراک ارسا شده
و ســفارشهــای خریــد ماشــینســازی در مــورد همــان پیشــنهادات و شــمارههــای ســفارش خریــد و همچنــین
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سوگندنامههای جان سی شورز که در آن تاریخ نماینده خواهان در تهران بود.
هارنکو اظهار میدارد که نه میتواند ادعای وزارت راه را دایر بر اینکه ماشینسـازی اراک اختیـار نداشـته از
طرف وزارت راه عمل کند ،تأیید و نه میتواند آن را انکار نماید .اگر معلوم شد ایـن ادعـا صـحت دارد خواهـان از
ماشینسازی اراک مطالبه خسارت میکند که در آن صورت ،بهعنوان اصیل عمل کرده است .همـانطـور کـه در
فوق توضیح داده شد هارنکو درخواست نموده است که ادعایش را بر همین اساس اصالح نماید.
وزارت راه اظهار میدارد که نه مستقیماً و نه با استفاده از ماشینسازی اراک بهعنوان کارگزار خود ،قراردادهای
ادعایی را منعقد نکرده است .ماشین سازی اراک ،عالوه بر اعتراض به اصالحیه ،استدال مـیکنـد کـه قـراردادی
برای خرید جراثقا ها منعقد نکرده است .ماشینسازی اراک مضافاً هرگونه رابطه قراردادی و حقوقی بـا وزارت راه
در مورد موضوعات مطروح در ادعاهای شش و هفت را انکار کرده و میگوید اگـر مـذاکرهای هـم در کـار بـوده،
مستقیماً بین وزارت راه و هارنکو صورت گرفته است.
ادعای هفتم

طبق اظهار هارنکو ،ماشین سازی اراک (طبق تئوری اصلی خواهـان ،وزارت راه از ماشـینسـازی اراک بـهعنـوان
کارگزار خود استفاده کرده است) قراردادی جهت خرید  14دستگاه جرثقیل با گ.ام.ب.ها منعقد ،ولی با عدم افتتاح
اعتبار اسنادی ،آن قرارداد را نقض نمود .خواهان در اصل ،خساراتی را به مبل  0،018،123دالر امریکا بـه عـالوه
بهره مطالبه کرده بود ،ولی مبل درخواستی را به  0،282،020دالر امریکا که شامل زیانهای متحملـه بـه خـاطر
فروش مجدد و هزینه نگاهداری است ،به عالوه بهره متعلقه ،تقلیل داد.
طبق اظهار هارنکو ،یا وزارت راه از طریق ماشینسازی اراک ویا ماشینسازی اراک خود بهعنوان اصیل عمـل
کرده و قرارداد خرید  14دستگاه جراثقا را با گ.ام.ب.ها منعقد ،ولی با عدم افتتـاح اعتبـار اسـنادی آن را نقـض
نموده است .ادعاهای تخییری هارنکو علیه وزارت راه و ماشینسازی اراک ،مبتنـی بـر اسـتدالالتی اسـت مشـابه
استدالالتی که در رابطه با ادعای ششم ارائه گردید.
خواندگان ،وزارت راه و ماشینسازی ،نیز در پاسخ به این ادعا همان استدالالت مذکور در مورد ادعای ششم را
تکرار میکنند.
سوم) درخواست تصحیح حکم
الف) ادعای دوم و حكم دیوان درباره آن

ادعای دوم هارنکو راجع به  32درصد مانده قیمت خرید مرتبر با چند فقره قرارداد خرید منعقـده بـین خواهـان و
ماشینسازی اراک در سا های  3328و  3322است که حسب ادعا پرداخت نشده است .مبلغی که در اصل مطالبه
شده  301،202/23دالر امریکا و بابت اصل مبل واجباالدای  38فقره برات مدتدار است که ماشینسـازی اراک
آنها را قبو کرده ،ولی نپرداخته است .البته هارنکو مبل بیمه  30فقره از بروات پرداخت نشده را بعداً از اکسپورت
ایمپورت بنک ایاالت متحده («اگزیم بنک») دریافت کرد و بانک اخیر نیز بهنوبهخود ادعاهـای مطروحـه خـود در
دیوان را ضمن مصالحهنامهای که با بانک مرکزی ایران در خار از دیوان منعقد نموده ،تصفیه نموده است.
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خواهان اظهار میدارد که مبل بیمهای که از اگزیم بنک دریافت کرده معاد  30درصد ارزش اسمی  30فقره
برات بود و باقیمانده آن ،یعنی مبل  200،8/20دالر امریکا پرداخت نشده است .بر این اساس ،هارنکو ادعای خـود
را به نحوی تقلیل داده که رقم یاد شده و همچنین مبل  11،110/84دالر مربوط به ارزش چهار برات باقیمانده را
دربر گیرد .بدین ترتیب ،کل اصل مبل مورد مطالبـه هـارنکو 13،183/13 ،دالر اسـت .دیـوان حکمـی بـه مبلـ
 11،110/84دالر به نفع خواهان صادر و ادعای مبل  8،200/20را رد کرد .در این مـورد ،دیـوان در حکـم جزئـی
صادره به شماره 344ـ322ـ( 1در صفحه  04متن انگلیسی و صفحه  03متن فارسی) به شرح زیر اشعار داشت:
ماشین سازی همچنین مدعی است که طبق مصالحهنامه اگزیم بنک ،کلیه دعاوی مطروح توسـر هـارنکو در
ادعای دوم تصفیه شده است .دیوان داوری ،مصالحهنامه اگزیم بنـک را مسـتقالً بررسـی کـرده و در نتیجـه ایـن
بررسی ،بر این نظر است که در مورد  30فقره براتی که هارنکو حسب ادعا فقر  30درصد ارزش اسـمی آنهـا را
بابت بیمه از اگزیم دریافت کرده ،بانک مزبور به موجب مصالحهنامه کل مبل اسمی هریـک از  30فقـره بـرات را
وصو نموده است .علیهذا ادعای  30فقره برات یاد شده را باید به موجب مصالحهنامه اگزیم بنـک تصـفیه شـده
محسوب کرد .لکن چهار فقره برات دیگری که هارنکو مطالبه میکند ،مشخصاً از مصالحهنامه مستثنا گردیدهاند.
ب) درخواست خواهان

هارنکو در درخواست مورخ  32اوت  08( 3324مردادماه  )3181خود جهت تصحیح حکم دیوان اظهار میدارد کـه
عدم صدور حکم به مبل  8،200/20دالر به نفع وی اشتباه بوده و طبق ماده  18قواعد دیوان باید تصحیح گردد.
خواهان اظهار میدارد که در تفسیر مصالحهنامه منعقده بین اگزیم بنک و بانک مرکزی که کل مبل  30برات
را شامل میشده «دیوان ظاهراً زیرنویس مصالحهنامه ،مبتنی بر اینکه قسـمت بیمـه نشـده (و در نتیجـه جبـران
نشده) براتهای هارنکو در ادعای دوم صراحتاً از مصالحهنامـه مسـتثنا گردیـده ،را نادیـده گرفتـه اسـت .در ایـن
زیرنویس توضیح داده شده است که مصالحهنامه مزبور از نظر براتهای بیمه شده در ادعای دوم 0 ،درصـد مبلـ
بیمه شده بروات را که  8،200/20دالر است در بر نمیگیرد».
هارنکو همچنین اظهار میدارد که هم وی هم ماشین سازی اراک در طی جریانات رسیدگی توافق کرده بودند
که مبل فوقالذکر جزئی از مصالحه نامه نباشد و این تفسیر را خود اگـزیم بنـک نیـز تأییـد کـرده اسـت .هـارنکو
درخواست میکند که دیوان حکم مزبور را تصحیح و حکمی به مبل  8،200/20دالر بـه عـالوه  32درصـد بهـره
متعلقه از تاریخ سررسید هر برات ،به نفع خواهان صادر نماید.
دیوان داوری در دستور مورخ او مارس  32( 3320اسفندماه  )3184خود ضمن سایر مطالب (رجوع شود بـه:
قسمت  3فوق) از طرفین خواست راجع به اینکه «درخواست تصحیح بهموقع ثبـت شـده و طبـق قواعـد دیـوان
تصحیح حکم مجاز میباشد یا خیر» اظهارنظر نمایند.
هارنکو در اظهاریه مورخ او آوریل  30( 3320فروردینماه  )3184خود و نیز در سوگندنامه وکیـل خـود کـه
بدان پیوست بود ،در مورد این سؤاالت به بحث پرداخته است .طبق اظهار هارنکو ،وکیل وی حکم جزئی دیوان را
در تاریخ  32ووییه  02( 3324تیرماه  )3181دریافت نموده و درخواست را در تـاریخ  32اوت  08( 3324مردادمـاه
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 )3181به ثبت رسانده است.
خواهان ضمن تأکید راجع به این مطلب که نماینده رابر ایاالت متحده کـه حکـم را ارسـا نمـوده ،نماینـده
هارنکو نبوده است ،اظهار میدارد که درخواست ،همانطور که ماده  18قواعد دیوان مقرر نموده «ظـرف سـی روز
پس از دریافت حکم» به ثبت رسیده است .طبق اظهار خواهان «به موجب مکانیزم ماده  18قواعد دیوان در مورد
تصحیح اغالط انشایی و امالیی در حکم نیز درخواست هارنکو مجاز بوده است».
وزارت راه و ماشینسازی اراک در اظهاریههای مورخ  04آوریل  4( 3320اردیبهشتماه  )3184خود در مـورد
درخواست تصحیح اظهارنظری نکردند.
چهارم) دالیل صدور حکم
الف) موضوعات مقدماتی

دیوان داوری در حکم جزئی شماره 344ـ322ـ 1خود نظر داد که خواهان ،طبق مفهوم بند  3ماده هفت بیانیه حل
و فصل دعاوی ،تبعه ایاالت متحده بوده و «دعاوی اتباع» را طبق مفهوم بند  0ماده هفـت همـان بیانیـه تعقیـب
میکند .دیوان داوری همچنین نظر داد که به موجب بیانیه حل و فصل دعاوی نسبت به کلیه خواندگان صالحیت
رسیدگی دارد.
با توجه به وضعیت خاص این پرونده ،ظاهراً برای مجاز دانستن اصـالحیه دوم خواهـان در مـورد دادخواسـت
وی ،دالیل کافی وجود دارد .اما با توجه به ریی دیوان در مورد ماهیت دعوا ،تصمیم درباره موضوع اصالحیه اثری
بر نتیجه پرونده مطروحه در دیوان ندارد .بنا بر همان دالیل ،دیوان نیازی نمیبیند کـه در مـورد موضـوع خـاص
صالحیت رسیدگی به ادعای هفتم تصمیمی بگیرد.
ب) ماهیت
(یک) سابقه امر
ادعای ششم

به دنبا مذاکراتی که در ماههای آوریل و مـه  3322بـهویـژه بـین نماینـدگان هـارنکو و وزارت راه و همچنـین
نمایندگان ماشینسازی اراک در مورد وسایل مورد نیاز احتمالی وزارت راه برای یک پرووه راهسازی صورت گرفت،
هارنکو سه پیشنهاد به صورت پروفرما به تاریخ  02مه  8( 3322خردادماه  )3102برای جراثقـا هـای مـد 802
ای.تی.سی .به ماشینسازی اراک تسلیم کرد.
اولین پیشنهاد به پنج دستگاه جراثقا مربوط میشد که قرار بود در ووئن و ووییه  3322حمل شـود .دومـین
پیشنهاد برای پنج دستگاه جراثقا دیگر بود که قرار بود در ماههای اوت تا اکتبر  3322حمل گردد .پیشنهاد سـوم
شامل شش جراثقا میشد و زمان حمل آنها در فاصله ماههای سپتامبر  3322تـا وانویـه  3323در نظـر گرفتـه
شده بود .در هر سه پیشنهاد قید شده بود که  32درصد مبل باید به صورت اعتبار اسنادی یـا معـاد آن در موقـع
سفارش پرداخت گردد .ماشین سازی اراک حق داشت سفارش خود را بدون پرداخت جریمه لغو نماید ،مشـروط بـر
آنکه لغو سفارش حداکثر تا تاریخهای مشخصی بین او اوت تا او دسامبر  3323صورت گیرد.
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ماشینسازی اراک در تاریخ  32ووئن  02( 3322خردادماه  )3102یک سفارش خرید امضا شده کـه متضـمن
مفاد پیشنهاد ماه مه هارنکو در مورد پنج دستگاه جراثقا بود برای هارنکو ارسـا داشـت .در مـاه اوت دو شـماره
سفارش خریدی که شامل دو پیشنهاد دیگر هارنکو میشد به اطالع هارنکو رسید.
هارنکو جراثقا ها را ساخت و  30دستگاه از آنها را به بندر حمل کـرد و بـه ماشـینسـازی اراک اطـالع داد
جرثقیلها تا دریافت اعتبار اسنادی در بندر نگاهداری خواهند شد .هارنکو بعد از دریافت تلکس مورخ  31دسـامبر
 00( 3322آذرماه  )3102ماشینسازی ،مبنی بر آنکه «هیچ معامله دیگری در مورد این پـرووه راهسـازی امکـان
ندارد» به فروش مجدد جراثقا ها به اشخاص ثالث اقدام کرد.
ادعای هفتم

در رابطه با همان پرووه راهسـازی وزارت راه کـه در ادعـای ششـم مـورد بحـث قـرار گرفـت ،هـارنکو از طـرف
گ.ام.ب.ها ،سه پیشنهاد در تاریخ  02مـه  8( 3322خردادمـاه  )3102بـرای جراثقـا هـای مـد دبلیـو  122بـه
ماشین سازی تسلیم کرد .سه پیشنهاد مذکور غیر از تعداد جرثقیلهای منـدر در آنهـا و تـاریخهـای حمـل کـه
آخرین آنها دسامبر  3322بود با یکدیگر تفاوتی نداشتند .طبق شرایر پرداخت مندر در پیشنهادها ،ماشینسازی
اراک متعهد بود  32درصد بهای خرید را به صورت اعتبار اسنادی یا معاد آن همزمان با سفارش خود بپردازد.
در ماه اوت شمارههای سه سفارش خرید موضوع پیشنهادهای گ.ام.ب.ها که مجموعـاً  14دسـتگاه جراثقـا
دبلیو  122را شامل میشد به هارنکو و گ.ام.ب.ها اطالع داده شد .گ.ام.ب.ها در تاریخ  8و  2سپتامبر 30( 3322
و  38شهریورماه  )3102با اعالم وصو و امضای سه فقره سفارش خرید ،آنها را به ماشینسازی مسترد داشت.
گ.ام.ب.ها جراثقا ها را ساخت و  32دستگاه از آنها را حمل کرد .بعد از دریافت تلکـس مـورخ  31دسـامبر
 00( 3322آذرماه  )3102ماشینسازی توسر هارنکو ،مشعر بر آنکه معامله دیگری در مورد این پـرووه راهسـازی
امکان ندارد گ.ام.ب.ها به فروش مجدد جراثقا ها اقدام کرد.
دو ) یافتههای دیوان

به علت تشابه موضوعات و مسائل حقوقی ادعاهای ششم و هفتم ،استدالالت زیر هر دو ادعا را شامل میشود.
وزارت راه وجود قراردادهای معتبری بین آن وزارت و هارنکو را انکـار مـیکنـد .دیـوان الجـرم ایـن انکـار را
میپذیرد .گرچه مذاکرات طرفین به مرحله نسبتاً پیشرفتهای منتهی شده بود ،لکن شواهد کافی وجود ندارد که آن
مذاکرات به توافقی منجر شده باشد .طبق سوگندنامههای شورز که در تاریخ  30ووییـه  04( 3321تیرمـاه )3180
ثبت شده ،وزارت راه در ماه مه  3322قصد داشت برای خرید  02دستگاه جراثقـا  مـد  802اف.تی.سـی .و 14
دستگاه مد دبلیو  122که موضوع ادعای هفتم است قصدنامهای صادر نماید .آقای کاسلند در یک نامه داخلی به
تاریخ  3ووئن  33( 3322خردادماه  )3102به آقای دبلیو پی هوبن اطالع داد که از نماینده محلی توزیـع هـارنکو،
شرکت ماشینآالت عمرانی ،شنیده است «که وزارت راه قصدنامهای کـه نسـخهای از آن را شـرکت ماشـینآالت
قبالً دیده صادر کرده ،مبنی بر آنکه وزارت راه برای طرح موریسون کنودسن کفراران  02دستگاه جراثقـا  مـد
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 802ای.تی.سی .و  14دستگاه مد دبلیو  122سفارش خواهد داد» .معهذا دلیلی وجود ندارد که چنین قصدنامهای
را وزارت راه هرگز بهطور قطع برای هارنکو صادر کرده باشد .نه نسخهای از آن قصدنامه جزء مدارک منظور شده
و نه آقای شورز ،نماینده اصلی هارنکو در تهران در آن تاریخ اظهار میدارد که آن را دیده باشد.
اگر قصدنامه صادر نشده باشد ،در صورت نبودن مدارک معارض ،به طریق اولی دالیل کمتری وجود دارد کـه
بتوان نتیجه گرفت مذاکرات هارنکو و وزارت راه منتهی به یک قرارداد قطعی شده است.
دلیل و مدرکی نیز وجود ندارد که ماشینسازی آنطور که خواهان بدواً ادعا مـیکـرد ،چنـین قـراردادی را در
مقام کارگزار وزارت راه منعقد کرده باشد .در واقع ،هارنکو در اظهاریه تکمیلی خود کـه در او آوریـل 30( 3320
فروردینماه  )3184ثبت نمود ،نقش ماشینسازی را بهعنوان یک «کانا ارتباطی طرفین» و یک طرف «صوری»
یا «تشریفاتی» معامله تشریح میکند که قرار بود ،نه به عنوان یک کارگزار یا به دستور یکـی از دو طـرف ،یعنـی
ال ایـن نقـش
وزارت راه و هارنکو ،بلکه براساس قـراردادی بـین آن دو سـفارش هـای خریـد را صـادر کنـد .ذیـ ً
ماشینسازی تشریح خواهد شد .دیوان در این مرحله نتیجه میگیرد که ادعـای مطـروح علیـه وزارت راه بایـد بـه
خاطر فقد دلیل مردود شناخته شود.
نکتهای که باقی مانده این است که آیا میتوان ماشینسازی را طبق شق دوم استدال هارنکو بهعنوان یـک
اصیل ،مسئو شناخت یا خیر .به نظر میرسد کـه در واقـع ،ماشـینسـازی سـفارشهـای خریـد و شـمارههـای
سفارشهای خریدی که به پیشنهادهای هارنکو مربوط میشد را برای هارنکو ارسا داشت .معموالً چنـین تبـاد
اسنادی را میتوان به معنای تکمیل قراردادهای الزامآور شناخت (رجوع شود به :ادعای پنجم در صفحه  43حکـم
جزئی).
چون نمیتوان وجود قراردادهای ادعایی بین وزارت راه و هارنکو را اثبات کرد ،شق دیگر ایـن اسـت کـه آن
قراردادها بین ماشین سازی و هارنکو منعقد شده باشند؛ لکن از نظر معامالت مورد بحـث ،وضـعیت ماشـینسـازی
به عنوان یک کانا ارتباطی بین وزارت راه و هارنکو ،واجد خصوصیاتی است که این تردید را ایجاد میکند که آیـا
میتوان ماشینسازی را ریساً مسئو دانست یا خیر.
مدارک موجود در دیوان ،به ویژه آنچه که خواهان در اظهاریه مورخ او آوریل  30( 3320فروردینماه )3184
خود ارائه داده ،نشان میدهد که ماشینسازی در معامالت مذکور نه بهعنوان کارگزار وزارت راه و نه بهعنوان یک
اصیل مستقل عمل نمیکرد .قرار بود نقش ماشینسازی در قراردادهای احتمالی ،نقـش یـک خریـدار «صـوری»
باشد که طبق موافقنامه ای که قرار بود بین وزارت راه و ماشینسازی منعقد شود ،مالکیـت را بـه خریـدار واقعـی،
یعنی وزارت راه انتقا دهد .قرار نبود ماشینسازی جراثقا ها را جزء موجودی انبار خود منظور کرده ویا آنها را در
اختیار شخ دیگری غیر از وزارت راه قرار دهد.
طبق اظهار خواهان ،ماشینسازی بایـد دخالـت مـی داشـت؛ زیـرا حـق انحصـاری کسـب پروانـههـای ورود
جرثقیلهای مورد بحث را او واجد بود .هارنکو در اظهاریه مورخ او آوریل  30( 3320فـروردینمـاه  )3184خـود
این امر را به نحو زیر تشریح میکند:
از آنجا که به موجب قوانین ایران ماشین سازی از یک موقعیت خاص و ممتـازی برخـوردار بـود ،بـا هـارنکو
گ.ام.ب.ها و وزارت راه رابطه حقیقی و حقوقی منحصربهفردی داشت .ماشینسازی برای اخذ پروانههای واردات
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میبایست رسماً مالک جرثقیلهای  802ای.تی.سی .و دبلیو  122و به همین نحو بـرای اجـرای دسـتور حمـل و
انجام کارهای جزئی و غیرحرفهای در محل مونتاو نیز رسماً مالک جراثقا ها باشد.
طرفین اصلی تشخی دادند که رابطه فروشنده و خریدار بین آنها در صورتی که ماشینسازی اجرای معامله
را تسهیل نمیکرد قابل برقرار شـدن نبـود و ماشـین سـازی آمـادگی داشـت بـرای بـه جریـان انـداختن معاملـه،
مسئولیتهای هردو طرف را به عهده گیرد و زحماتش نیز جبران گردید.
بدین ترتیب ،قرار بود ماشینسازی به عنوان یـک رابطـه تشـریفاتی الزم در انجـام معاملـه بـین وزارت راه و
هارنکو عمل کند ،بیآنکه ریساً هیچ نقش مستقلی داشته باشد .مسلماً ماشینسازی قرار نبود بهعنوان یک اصـیل
مستقل قراردادها را منعقد کند ،بلکه قرار بود در صورتی وارد صحنه شود که قرارداد بین وزارت راه و هارنکو منعقد
شده باشد و نه اینکه سفارشها یا شمارههای خرید را منحصراً به ابتکار یکی از آنها ارسا کند .همانطـور کـه
در فوق نتیجه گیری شد ،مدارک کافی وجود ندارد که نشان دهد وزارت راه هرگز قراردادی با هارنکو منعقد نمود تا
ماشین سازی بتواند (براساس آن) اقدام نماید .از طرف دیگر ،قرائنی وجود دارد که هارنکو فعاالنه سعی میکـرد از
طریق ماشینسازی معامله را به انجام برساند .بنابراین ،طبق سوگندنامه مورخ  30ووییه  04( 3321تیرمـاه )3180
آقای شورز ،نامه او مه  33( 3322اردیبهشتماه  )3102ماشین سازی به اچ.ان.تی.بی (مهندسـین مشـاور وزارت
راه) و ارائه سابقه و اطالعات در مورد وسایل به نامبردگان با همکاری ماشینسازی و هارنکو تهیه شده بود .یـک
نامه داخلی هارنکو به تاریخ او ووئن  33( 3322خردادماه  )3102نیز که آقای کاسلند به آقـای هـوبن نوشـته و
قبالً بدان اشاره شد ،نشان میدهد که ماشینسازی صرفاً بعد از مذاکرات با هارنکو قبو کرد سفارشهای مربوط
را ارسا نماید .نامه مزبور حاکی از آن است که ماشینسازی بعد از آنکه قصدنامه ادعـایی وزارت راه بـه اطـالع
وی رسید ،علیرغم آنکه «در مورد سفارش آن تعداد وسایل بینهایت نگران بود» نهایتا قبو کرد کـه  0دسـتگاه
جراثقا  مد  802ای.تی.سی .و  32دستگاه جرثقیل دبلیو  122را بهطور قطع و همچنـین  30دسـتگاه جراثقـا 
 802ای.تی.سی .و  32دستگاه دبلیو  122را به صورت مشروط سفارش دهد» .سـپس در تـاریخ  32ووئـن 3322
( 02خردادماه  )3102ماشینسازی سفارش خریـد  0دسـتگاه جراثقـا   802ای.تی.سـی .را ارسـا کـرد .مـابقی
جرثقیلها جزء شمارههای سفارش خریدی که نماینـده آن در تهـران ،آقـای شـورز ،در اوت  3322تسـلیم نمـود،
منظور شده بود.
بدین ترتیب ،تسلیم سفارشهای خرید و شمارههای سفارش خرید توسـر ماشـینسـازی بـیشتـر در نتیجـه
اطالعاتی صورت گرفت که هارنکو به ماشینسازی داده بود و ناشی از قراردادی بین هارنکو و وزارت راه نبود کـه
در آن نقش ماشینسازی بهعنوان «یک کانا ارتباطی طرفین» در معامله در نظر گرفته شده باشد .معالوصـف بـا
توجه به مدارک موجود ،ماشین سازی تعمداً از نقشی که برایش تعیین شده بود فراتر نرفت و راغب نبود جراثقا ها
()1
را سفارش دهد ،مگر آنکه وزارت راه و هارنکو به توافق رسیده باشند و تنها بعد از آنکه هارنکو به وی اطالع
 .1خواهان در اصالحیه دوم دادخواستی که هارنیشفگر کورپوریشن در دوم مه  30( 3321اردیبهشتماه  )3180ثبت نمود ،اظهار داشـت
(صفحه  )4که ماشینسازی قبل از آن که اجازه وزارت راه را به صورت تعهد خود وزارت راه راجع به خرید جرثقیلها دریافت کنـد ،مایـل
نبود ریساً جرثقیلهای موضوع ادعاهای  8و  2را سفارش دهد.
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داد که چنین توافقی حاصل شده یا حداقل قرار است به مرحله نهایی برسد و آن هم با تردید ،سفارش غیرمشروط
خود را جهت خرید  0دستگاه جرثقیل  802ای.تی.سی .تسلیم نمود .در مورد مابقی جراثقا ها ،یک تلکس داخلی
هارنکو به تاریخ  2اوت  32( 3322مردادماه  ،)3102یعنی موقعی که مهلت لغو دستور خرید برخی جرثقیلها قبالً
منقضی شده بود ،نشان میدهد که در آن تاریخ یا حوالی آن ،آقای شورز شمارههای سفارش خریـد مربـوط را بـه
وسیله تلفن اطالع داده بود .ظاهراً کار ساخت مابقی جراثقا ها متعاقباً شروع شد ،لکن انـدکی بعـد از آن در یـک
تلکس دیگر هارنکو به تاریخ  01اوت ( 3322او شهریور  )3102ذکر شـده کـه وزارت راه بـه وسـیله تلفـن بـه
هارنکو اطالع داده است که خرید جراثقا هـا را «تصـویب و امضـا کـرده» و بـرای آنکـه ماشـینسـازی بتوانـد
سفارشهای ماشینآالت را تسلیم کند با ماشینسازی تماس حاصل خواهد شد.
این امر نشان میدهد که تا تاریخی که ماشینسازی سفارش خرید را تسلیم کرد یا شمارههای سفارش خریـد
تسلیم گردید ،وزارت راه به عقد قراردادی که در نظر بود بین وزارت راه و هارنکو منعقد شود رضایت نداده بود .در
واقع ،همانطور که در فوق ذکر شد ،راجع به اینکه وزارت راه هرگز چنین قراردادی را منعقد کـرده باشـد ،دلیـل
کافی وجود ندارد و این خود بدان معنا است که توافق پیشبینی شده فیمابین ماشینسازی و هارنکو جهت اجرای
قرارداد فی مابین وزارت راه و هارنکو ،یک شرط اساسی را فاقد بوده است .در نظامهای مختلف حقوقی ،این اصـل
مورد قبو عام است که یک اشتباه اساسی در شرایطی که بر آن اساس ،یک طـرف ،قـراردادی را منعقـد کـرده،
زمانی میتواند رافع مسئولیت آن طرف باشد که طرف دیگر حداقل از آن اشتباه مطلع بوده یـا مـیبایسـت مطلـع
بوده باشد (رجوع شود به:
K. Zweigert & H. Kotz' An Introduction to Comparative Law: The Institutions of
Private Law: 82-93, 1977).

با اینکه دالیل مذکور در فوق در پرونده حاضر ،لزوماً قرارداد را از آغاز باطل نمیسازد ،بـا ایـن حـا  ،دیـوان
داوری معتقد است که خالف اصل حسننیت است اگر به هارنکو اجازه داده شود که بعداً علیـه ماشـینسـازی بـه
قراردادی استناد کند که شرایر اساسی انعقاد آن بههیچوجه محقق نگردید (رجوع شود به :بخش  040قانون مدنی
آلمان درباره  .)Treu und Glaubenبنابراین ،ادعاهای شش و هفت علیه ماشـینسـازی نیـز مـردود شـناخته
میشوند.
ج) درخواست تصحیح حكم

خواهان در درخواست خود به ماده  18قواعد دیوان استناد میکند که بند یک آن به شرح زیر است:
هریک از طرفهای داوری می تواند ضمن اطالع به طرف دیگر ،ظرف سی روز پس از دریافت حکم ،از دیوان
داوری تقاضا کند که هرگونه اشتباه محاسبه ،غلرهای انشایی و امالیی یا اشتباهاتی از این دست را تصحیح کند.
دیوان داوری میتواند به ابتکار خود ظرف سی روز پس از ابالغ حکم ،چنین تصحیحاتی را به عمل آورد.
بدین ترتیب ،درخواست تصحیح باید «ظرف سی روز بعد از دریافت حکم» به عمل آمد.
در مورد حاضر ،متن انگلیسی حکم جزئی مورد بحث در  31ووییه  00( 3324تیرماه  )3181ثبـت و در تـاریخ
 38ووییه  00( 3324تیرماه  )3181به نماینده رابر ایاالت متحده امریکا ابالغ شده است .متن فـارسی حکـم در
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تاریخ  8دسامبر  30( 3324آذرماه  )3181ثبت گردید و درخواست خواهان جهت تصحیح حکم در تـاریخ  32اوت
 08( 3324مردادماه  )3181به دفتر دیوان واصل و ثبت گردید.
طبق بند  1ماده  0قواعد دیوان «دریافت (یک سند) توسر نماینده رابر دولت مربـوط بـه منزلـه دریافـت آن
توسر طرفهای داوری خواهد بود» (همچنین رجوع شـود بـه :هـود کورپوریشـن علیـه ایـران ،تصـمیم شـماره
14ـ322ـ ،1او مارس  32/ 3320اسفندماه  .)3181نظر به آنکه ابالغ متن انگلیسی حکم جزئی به نماینده رابر
ایاالت متحده در محاسبه تاریخی که خواهان امریکایی حکم را دریافت نمود ،تعیـینکننـده بـوده ،دیـوان نتیجـه
میگیرد که حکم جزئی شماره 344ـ322ـ 1در تاریخ  38ووییه  00( 3324تیرماه  )3181توسر خواهـان دریافـت
گردیده است .تقاضای تصحیح حکم در تاریخ  32اوت  08( 3324مردادماه  )3181ثبـت گردیـده و در نتیجـه بـه
مفهوم ماده « 18ظرف سی روز بعد از دریافت حکم» به ثبت نرسیده است .بنابراین و نظـر بـه ایـنکـه خواهـان
توضیح کافی در توجیه تأخیر خود ارائه نداده است ،دیوان درخواست تصـحیح را بـه دلیـل تـأخیر در ثبـت مـردود
میشمارد.
با توجه به مراتب فوق ،دیوان الزم نمیداند به این موضوع بپردازد که آیا اشتباه ادعایی دارای چنـان مـاهیتی
است که بتوان آن را طبق ماده  18قواعد دیوان تصحیح کرد یا خیر.
د) هزینهها

هریک از طرفین مسئو پرداخت هزینههای داوری خود میباشد.
هـ) حكم

به دالیل پیشگفته ،دیوان داوری به شرح زیر حکم صادر مینماید:
ادعاهای شماره شش و هفت و همچنین درخواست تصـحیح مربـوط بـه ادعـای شـماره دو مـردود شـناخته
میشوند.
هریک از طرفین مسئو پرداخت هزینههای داوری خود میباشد.
الهه به تاریخ  26آوریل  3880برابر با  6اردیبهشتماه 3164
نیلس منگارد ،رئیس شعبه سه
ریچارد ام .ماسک
نظر مخالف

پرویز انصاری معین

پرونده شماره 11ـ شعبه 1
حکم شماره 311ـ11ـ1
خواهان :آر.جی .رینولدز توباکو کامپنی
خواندگان :دولت جمهوری اسالمی ایران و شرکت دخانیات ایران
تاریخ3162/8/36 :
حکم جزئی

حاضران

از طرف خواهان :آقای سی .استیفن هرد ،وکیل
آقای پیتر جی .ون اوری ،آقای رابرت اف ،هرمن ،آقای پیتر ام .تولر ،آقای حمید صبی
از طرف خواندگان :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده رابر دولت جمهوری اسالمی ایران
آقای نعمتاهلل مختاری ،مشاور حقوقی نماینده رابر
آقای حسن معادی ،وکیل شرکت دخانیات
آقای مصطفی شیعهاالئمه ،آقای حسین هنربخش ،اعضای هیأت مدیره شرکت دخانیات
آقای منصور احمدی ،نماینده فنی شرکت دخانیات
آقای کریم پرتوی ،مشاور حقوقی شرکت دخانیات
سایر حاضران :آقای آرتور دابلیو ،رواین،آقای جان کروک ،نمایندگان رابر ایاالت متحده امریکا
خانم جیمیسون سلبی ،قائممقام نماینده رابر ایاالت متحده امریکا
اول) جریان دعوا

خواهان ،آر.جی .رینولدز توباکو کامپنی («رینولدز یـا خواهـان») در تـاریخ  38نـوامبر  00( 3323آبـانمـاه )3182
()1
ادعای خود را علیه شرکت دخانیات ایران («شرکت دخانیات») و دولت ایران به ثبت رساند.
خواهان خواستار مبل  882،034،18/88دالر امریکا به اضافه بهره گردیده که حسب ادعـا بابـت محصـوالت
دخانی فروخته شده ،طلبکار میباشد .خواهان بعداً ادعا کرد که حق دریافـت هزینـههـای ناشـی از جریـان داوری
حاضر را دارد.
خوانده ،شرکت دخانیات ،الیحه دفاعیه خود را در تاریخ  34آوریـل  00( 3320فـروردینمـاه  )3183بـه ثبـت
رسانده و ضمن آن شش فقره ادعای متقابل علیه رینولدز مطرح کرد.
خواهان در تاریخ  08مه  0(3320خردادماه  )3183جوابیهای برای ادعاهای متقابل ثبت و تقاضا کرد که پـنج
فقره او ادعاهای متقابل به دلیل عدم صالحیت مردود شناخته شود .در الیحهای که خواهان در تاریخ  34فوریـه
 00( 3321بهمن  )3183ثبت کرد تقاضای خود را تغییر داده و مدعی گردید کـه فقـر چهـار فقـره از ادعاهـای
 .1اشارهای هم به مسئولیت وزارت معادن ایران و بانک مرکزی رفته بود ،اما خواهان هرگز ادعا علیه این واحدها را پیگیری نکرد.
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متقابل خار از صالحیت دیوان قرار دارد.
دیوان داوری در تاریخ  8اوت  30( 3320مردادماه  ،)3183تاریخ تشکیل جلسه استماع مقـدماتی را  02اکبتـر
 02( 3320مهرماه  )3183تعیین و در ضمن مقرر داشت که دیوان مایل است «اسـتدالالت نهـایی طـرفین را در
مورد مسأله صالحیت رسیدگی به دعاوی متقابل استماع نماید تا بتواند در آن باره تصمیم گیرد» .دیوان داوری به
طرفین دستور داد که درباره این مسأله لوایح کتبی به ثبت رسانند .در جلسه استماع مقدماتی ،شرکت دخانیات بـر
آن شد که یکی از دعاوی متقابل خود را اصالح کرده و ادعای متقابل جدیدی بدانها بیفزاید .شرکت دخانیات در
تاریخ  03اکتبر  03( 3320مهرماه  )3183اصالحیههای پیشنهادی بر ادعای متقابل خود را به ثبت رسـاند .دیـوان
داوری در تاریخ  00نوامبر ( 3320او آذرماه  )3183دستوری صادر و طی آن ،ادعای متقابل جدید را به دلیل عدم
ثبت به موقع رد و لکن اصالحیه مربوط به یکی از ادعاهای متقابل موجـود را قبـو کـرد .دیـوان داوری پیشـنهاد
خواهان را دایر بر اینکه مابقی ادعاهای متقابل مردود شناخته شده ،بدون اینکه حقی از خوانـده در مـوارد دیگـر
تضییع گردد ،رد کرد.
جلسه استماع در روزهای  3و  32مه  33( 3321و 02اردیبهشتمـاه  )3180برگـزار و طـرفین ادلـه شـفاهی
وکتبی خود را ارائه داده و در زمینههای حقوقی و ماهوی به استدال پرداختند .بعد از اسـتماع ،از خواهـان دعـوت
شد که الیحه بعد از استماعی در باب استحقاق ادعایی خویش جهت طرح دعوا در دیوان تسلیم نمایـد و خواهـان
الیحه مزبور را در تاریخ  2ووییه  38( 3321تیرماه  )3180تسلیم نمود .خواندگان در تاریخ  01دسامبر ( 3321دوم
دیماه  )3180یک الیحه توجیهی در پاسخ به الیحه خواهان به ثبت رساندند.
از آنجا که در اثنای این مدت ،داور منصوب جمهوری اسالمی ایران که در استماع مذکور شرکت کـرده بـود،
از سمت خود استعفا داد ،دیوان به استناد ماده  34قواعد دیـوان داوری طـی دسـتور مـورخ  03دسـامبر 12(3321
آذرماه  )3180مقرر نمود که جلسهای برای ادامه استماع استدالالت شـفاهی در او مـارس  33( 3324اسـفندماه
 )3180تشکیل گردد .پس از برگزاری این جلسه ،موضوع تحت رسیدگی قرار گرفت.
نماینده رابر جمهوری اسالمی ایران ،طی اظهاریهای که در  33ووییه  02( 3324تیرمـاه  )3181ثبـت شـد،
موضوع صالحیت را که قبالً توسر خواندگان مطرح شده بود (رجوع شود به :زیر) از نو به میان آورد؛ بدین قرار که
آیا طبق بند  0ماده هفتم بیانیه حل و فصل دعاوی فقر شرکت امریکایی که در یـک شـرکت خـارجی مسـتقیماً
صاحب سهم است ،می تواند ادعای آن شرکت را تحت عنوان ادعای غیرمستقیم خود در دیـوان مطـرح سـازد ،یـا
اینکه شرکت مادر یا سایر شرکتهای کنتر کننده شرکت امریکایی مورد بحث نیز میتوانند انفراداً ویـا مجتمعـاً
ادعای شرکت خارجی را به عنوان ادعای غیرمستقیم خود اقامه نمایند .چون نماینده رابر معتقد است کـه موضـوع
مــذکور در ایــن پرونــده ،بــاالخ در رابطــه بــا شــرکتهــای دیســک (شــرکتهــای داخلــی فــروشهــای
بینالمللی)« ،)Domestic International Sales Corporationبا موضوع مطروح در سایر پروندهها دارای
وجه مشترک و رابطه کلی» است و با توجه به اینکه موضوع مزبور ،از نظر اجـرای صـحیح بیانیـههـای الجزیـره
دارای اهمیت خاصی است ،لذا نماینده رابر تقاضا نمود که موضوع ،جهت رسیدگی به دیوان عمومی احالـه شـود.
نظر به اینکه نتیجهگیری های دیوان در زیر در رابطه با صالحیت دیوان جهـت رسـیدگی بـه ادعاهـای خواهـان
مبتنی بر اوضاع و احوا این پرونده بخصوص و وضعیت این شرکت دیسـک بخصـوص ،یعنـی آر.جـی .رینولـدز
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توباکو اینترنشنا اکسپورت اینکورپوریتد است و بنابراین ،هیچگونه نظری را درباره موضوع کلی تفسیر کـه مـورد
اشاره نماینده رابر است ،منعکس نمیکند ،لذا دیوان ارجاع پرونده را بـه دیـوان عمـومی ،کـالً یـا جزئـاً مناسـب
نمیداند.
هنوز در این باره که بهره اصل مبل حکم صادره بـه نفـع خواهـان ،بایـد از تـاریخی مقـدم بـر تـاریخ ثبـت
دادخواست محاسبه گردد ،اکثریتی در دیوان حاصل نشده است .این موضـوع کـه ممکـن اسـت متضـمن مقـادیر
معتنابهی پو باشد ،به مطالعه و رسیدگی بیش تری ،از جمله از لحاظ حقوقی ،نیاز دارد .بنابراین ،دیوان داوری بـه
استناد بند 3ماده  10قواعد دیوان بر آن است که در مورد کلیه موضوعات دیگر مطـروح در پرونـده ،حکـم جزئـی
صادر نموده و صالحیت خود را نسبت به آن بخش از ادعای خواهان که به بهره مربوط میشود ،محفوظ نگه دارد.
مسأله مرتبر دیگری که الزم است در حکم نهایی حل گردد ،سرشکن کردن هزینههـای داوری بـین طـرفین در
ارتباط با موضوع بهره است که صالحیت رسیدگی بدان حفظ شده است.
داور منصوب ایاالت متحده در دیوان داوری که از تاریخ  30وانویه  00( 3324دیماه  )3180از سـمت خـود
در دیوان استعفا داده به موحب قواعد دیوان در استماع مورخ او مارس  33( 3324اسـفندماه  )3180و در صـدور
حکم جزئی حاضر شرکت نمود.
دوم) صالحیت رسیدگی به ادعای خواهان
 .3اظهارات طرفین

خواهان در باب استحقاق خود جهت طرح دعوا در دیوان اظهاراتی به شرح زیر در رابطه با مدتهای ذیـربر ارائـه
کرده است:
رینولدز یک شرکت امریکایی است که کلیه سهام آن به آر.جی .رینولدز اینداستریز اینکورپوریتـد تعلـق دارد.
شرکت اخیر یک شرکت امریکایی است که سهامش بهطور عام داد و ستد میشود .در تاریخهای ذیربر  33درصد
سهام با حق ریی آر.جی .رینولدز اینداستریز اینکورپوریتد متعلق به سـهامدارانی بـود کـه اسـامی آنهـا در دفـاتر
شرکت ثبت شده و دارای نشانی در ایاالت متحده بوده اند .خواهان صاحب کلیه سهام شـرکت سوئیسـی رینولـدز
توباکو کامپنی میباشد .خواهان صاحب کلیه سهام شرکت امریکایی موسوم به آر.جی .رینولدز توبـاکو اینترنشـنا
اکسپورت اینکورپوریتد نیز هست .این شرکت به صورت یک شرکت داخلی فروشهـای بـینالمللـی («دیسـک»)
تشکیل شده است .شرکت مذکور بهنوبهخود صاحب کلیه سهام شرکت سوئیسی دیگری بـه نـام آر.جـی .رینولـدز
توباکو اینترنشنا اس .ا .است.
خواهان اظهار می دارد که آر.جی .رینولدز توباکو اینترنشنا اکسپورت اینکورپوریتد شرکتی است غیرفعـا کـه
هیچگونه داد و ستدی ند اشته و غیر از مالکیت سهام آر.جی .رینولدز توباکو اینترنشنا اس.ا .که اسـماً بـه نـام آن
ثبت شده ،هیچ نوعی دارایی دیگری ندارد و صرفاً برای به تعویق انداختن پرداخت مالیاتهـای موضـوعه ایـاالت
متحده بر درآمد شرکت تابعه خارجی بر پا شده است.
بنا به اظهار خواهان ،شرکت دیسک فیالواقع فقر اسماً وجود داشته و در حکم «پوستهای» است (برای یـک
شرکت دیگر) که هیچگونه کنترلی بر شرکت تابعه خارجی ندارد .این واقعیت که سهام شرکت سوئیسی به شرکت
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دیسک تعلق داشته ،بدان معنا نیست که خواهان به موجب بیانیه حل و فصل دعاوی ،حق اقامه این دعوا را ندارد.
شرکت دخانیات اظهار میدارد که دیوان به دالیل زیر صالحیت رسیدگی به این ادعا را ندارد:
الف) خواهان تابعیت امریکایی خود را اثبات نکرده است ،ب) آر.جـی .رینولـدز توبـاکو اینترنشـنا اکسـپورت
اینکورپوریتد قادر به اقامه این دعوا بوده و علیهذا خواهان نمیتواند ایـن دعـوا را مطـرح نمایـد ،و ) در قـرارداد
شرطی وجود دارد که اختالفات را به داوری در ایران احاله میکند.
خواهان اظهار میدارد که تبعه ایاالت متحده بوده و طبق تفسیر خودش از بنـد  0مـاده هفـت بیانیـه حـل و
فصل دعاوی و همچنین به این علت که آر.جی .رینولدز توباکو اینترنشنا اکسپورت اینکورپوریتد ،طرف مناسـبی
جهت طرح دعوا محسوب نمیشود ،ادعا یک ادعای غیرمستقیم و به مورد یک تبعه ایاالت متحده است.
خواهان اضافه میکند که شرط داوری مورد استناد شرکت دخانیات جزء هیچیک از قراردادهـای خریـدی کـه
مبنای ادعا است نبوده و در هر حا  ،چنان شرطی نافی صالحیت دیوان نمیباشد .چنانچه دیـوان داوری آر.جـی.
رینولدز توباکو اینترنشنا اکسپورت اینکورپوریتد را طرف مناسب بخشی از ادعا بشناسد ،خواهان بر آن است که با
معرفی شرکت مزبور بهعنوان خواهان دیگر ،ادعا را اصالح نماید.
 .2یافتههای دیوان

ادله و مدارکی که خواهان ارائه نموده ،نشان میدهد که در مواقع ذیربر بـیش از  33درصـد سـهامداران آر.جـی.
رینولدز اینداستریز اینکورپوریتد که یک شرکت امریکایی است ،دارای نشانی در ایاالت متحـده بـوده و حـداکثر 2
درصد سهام با حق ریی آن شرکت متعلق به سهامدارانی بوده که مالک  0درصد یا بیشتر سهام آر.جـی .رینولـدز
اینداستریز اینکورپوریتد بودهاند .آر.جی .رینولدز اینداستریز اینکورپوریتد مالک کلیه سهام خواهان است .بدینسان
می توان منطقاً استنباط کرد که پنجاه درصد یا بیشتر سـهام خواهـان بـهطورمسـتقیم یـا غیرمسـتقیم در دسـت
شهروندان ایاالت متحده است و بنابراین ،خواهان طبق بند  0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،تبعـه ایـاالت
متحده میباشد.
ادله و مدارکی که خواهان تسلیم نموده ،دا بر این است کـه رینولـدز سـیگارت کورپوریشـن یـک شـرکت
سوئیسی است که سهامش تماماً به رینولدز تعلق دارد و آر.جـی .رینولـدز توبـاکو اینترنشـنا اس.آ .یـک شـرکت
سوئیسی است که کلیه سهامش که در دفاتر ثبت شده ،متعلق به رینولدز توباکو اینترنشنا اکسپورت اینکورپوریتد
است که خود یک شرکت امریکایی است که رینولدز صاحب سهام آن است.
جزء بالنسبه کوچکی از ادعا متعلق به رینولدز سیگارت کورپوریشن بوده و بقیه آن به آر.جی .رینولـدز توبـاکو
اینترنشنا اس .آ .تعلق دارد.
بند  0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی مقرر میدارد که ادعاهای اتباع ایاالت متحده ،شامل ادعایی است
که به طورمستقیم یا غیرمستقیم ،از طریق مالکیت سرمایه و سایر عالیق مالکانـه در مـورد اشـخاص حقـوقی ،در
مالکیت این اشخاص بودهاند ،مشروط بر اینکه منافع مالکانه چنین اتبـاعی ،مجتمعـاً در زمـان اقامـه ادعـا بـرای
کنتر شرکت یا شخ حقوقی دیگر در حد الزم بوده و نیز مشروط بر آنکه شرکت یا شخ حقوقی ،خـود در
چارچوب این بیانیه ،حق اقامه دعوا نداشته باشد.
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از آنجا که رینولدز در مواقع ذیربر مالک کلیه سهام رینولدز سیگارت کورپوریشن بوده ،لذا میتواند بـهطـور
غیرمستقیم آن بخش از ادعا را که متعلق به رینولدز سـیگارت کورپوریشـن اسـت اقامـه نمایـد .تشـکیل شـرکت
اخیرالذکر طبق قوانین کشور سوئیس بدان معنا است که طبق شرط مذکور ،آن شرکت «خـود حـق اقامـه دعـوا»
ندارد .تابعیت سوئیسی رینولدز سیگارت کورپوریشن ،بدین معنا نیست که مالکیت غیرمستقیم ادعا توسر خواهـان
منتفی است (رجوع شود به :آر .ان .پامروی و سایرین علیه دولت جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 02ـ42ــ،1
 2ووئن  3321برابر با  32خردادماه 30 3180ـ.)33
از سوی دیگر ،این مسأله روشن نیست که رینولدز ،به همین ترتیب مـی توانـد ادعاهـای متعلـق بـه آر.جـی.
رینولدز توباکو اینترنشنا اس .آ .را بدان جهت که سهام این شرکت اسماً متعلق به رینولدز نبوده ،بلکـه بـه یـک
شرکت امریکایی دیگر ،یعنی آر.جی .رینولدز توباکو اینترنشنا اکسپورت اینکورپوریتد (دیسک) تعلـق دارد ،اقامـه
نماید .صرف اینکه یک شخصیت حقوقی شکل یک شرکت داخلی فروش بینالمللی دارد ،مانع از آن نمیشود که
چنین شخصیتی از اهلیت قانونی تعقیب و اقامه دعوا در دادگاهها یا دیوانها محروم گردد.
معهذا برای اینکه دیسکی (شرکت داخلی فروشهای بینالمللی) ،مانند سایر اتبـاع امریکـا ،بـه موجـب بنـد
0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،حق اقامه ادعای غیرمستقیمی را داشته باشد ،الزم است که شرایر دیگری
احراز گردد.
بند  0ماده هفت مذکور در فوق ،از جمله مقرر میدارد که چنانچه خواهان ادعایی را بهطـور غیرمسـتقیم« ،از
طریق مالکیت سرمایه ویا سایر عالیق مالکانه در اشخاص حقوقی ،در مالکیت داشته ،در صورتی مـیتوانـد اقامـه
دعوا کند که این قبیل منافع مالکانه در زمان بروز ادعا ،جهت کنتر شرکت یا شخ حقوقی دیگر کافی بـوده و
نیز شرکت ویا شخ حقوقی دیگر ،خود در چارچوب شرایر این بیانیه ،حق اقامه دعوا نداشته باشد» .از آنجـایی
که رینولدز توباکو اینترنشنا اس .آ .بهعنوان یک شرکت سوئیسی مالک ادعـا ،خـود نمـیتوانسـت ادعـایی را در
دیوان اقامه کند ،شرط سوم احراز شده است.
در پرونده حاضر ،دیسک ،مالک اسمی شرکت تابعه سوئیسی است .بهطور کلی میتوان فرض کرد که کنتر ،
تابع مالکیت اسمی است .معهذا علیرغم چنین مالکیـت اسـمی دیسـک ،در ایـن مـورد بخصـوص شـرکت تابعـه
سوئیسی را کنتر نمیکرده ویا قدرت کنتر آن را نداشته است.
منظور از تأسیس این دیسک بخصوص صرفاً این بوده که رینولدز بتوانـد مالیـاتهـای بـر درآمـد حاصـل از صـادرات
شرکت را طبق قوانین ذیربر ایاالت متحده ،به تعویق اندازد (رجوع شـود بـه .)26U.S.C. & 992 :یـک شـرکت داخلـی
فروشهای بینالمللی (دیسک) مجبور به رعایت تشریفات شرکتهای عادی نبوده و در واقع ،فقر اسماً موجودیت دارد)2(.
در رابطه با این دیسک بخصوص ،ادله و مدرک حاکی است که اعضای هیأت مدیره آن ،مسئولین یا مدیران
شرکتهای مختلف وابسته به رینولدز بوده و شرکت یا ادارات یا نوشت افزار یا کاغذ مارکدار ویا کارمندی نداشـته
و در حقیقت ،این دیسک به هیچگونه تجارت یا کسب وکاری دست نزده ،موجودی انبار نداشـته و شـرکت فعـالی
 .2رجوع شود به:

U.S. Treas. Regs.§ 1992-1 (a); 1971 U.S. Code Cong. & Ad. News, 92 nd Cong, 1 st Sess.1989-99.
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نیست.
بنابراین ،این دیسک عمالً موجودیت مستقلی نداشته و از سوابق چنین برمیآید که چیزی جز بخشی از اداره
( 3 )3
مالیاتی شرکت خواهان ویا شرکت مادر خواهان نبوده است .بدینسان دیسک حاضر هرگز به هیچ نحـوی در
فروش دخانیات که از طریق آر.جی .رینولدز توباکو اینترنشنا اس.آ .صورت گرفته ،شرکت نداشته است.
ادله و مدارک موجود در دیوان نشان میدهد که در اینگونه موارد شرکت تابعه سوئیسی بـه مجـرد دریافـت
سفارشی از شرکت دخانیات ،مستقیماً و بدون دخانیات دیسک مراتب را به خواهان اطالع میداده و سپس خواهان
(غیر از مواردی که کاالها توسر یک شرکت تابعه سوئیسی دیگر ،یعنی رینولدز سیگارت کامپنی تولیـد مـیشـد)،
محصوالت را تولید و مستقیماً و نه از طریق دیسک جهت دخانیات به آر.جـی .رینولـدز توبـاکو اینترنشـنا اس.آ.
میفروخت.
بالنتیجه ،دیسک مورد نظر بههیچ وجه شرکت تابعه سوئیسی را کنتر نمیکرد ،بلکـه ایـن رینولـدز بـود کـه
صاحب شرکت سوئیسی محسوب میشد و از هر حیث آن را تحت کنتر داشت.
تحت این اوضاع و احوا  ،دیوان داوری می تواند این دیسک بخصوص را نادیده گرفته و چنین نتیجـهگیـری
کند که رینولدز طبق بند  0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی «عالیق مالکانه» الزم در شرکت تابعه سوئیسـی
را داشته و کنتر آن را در دست دارد و لذا میتواند ادعای آر.جی .رینولدز توباکو اینترنشنا اس.آ .را بهعنوان یک
ادعای غیرمستقیم اقامه نماید.
باید توجه داشت که حتی اگر دیسک یک طرف ضروری دعوا هم محسوب میشد تحت اوضاع و احوا ایـن
پرونده ،چهبسا که دیوان برای افزودن آن بهعنوان خواهان ،اجازه اصالح دادخواسـت را مـیداد (رجـوع شـود بـه:
امریکن اینترنشنا کامپنی اینکورپوریتد و سایرین علیه جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 31ـ0ـ 33 ،1دسامبر
 3321برابر با  02آذرماه .)3180
نظر به اینکه دیوان ریی خود را به موضوع صالحیت مطروحه در پرونده حاضر محـدود سـاخته ،لـذا لزومـی
ندارد نه به این مسأله بپردازد که آیا دیسک تحت اوضاع و شرایر دیگری به موجب بند  0ماده هفت بیانیه حل و
فصل دعاوی واجد شرایر اقامه ادعای غیرمستقیم است یا خیر و نه به مسأله گستردهتر تفسیر آن بند که نماینـده
رابر ایران در اظهاریه مورخ  33ووییه  02( 3324تیرماه  )3181خود بدان اشاره کرده است (رجوع شود به :فوق).
در اینکه شرکت دخانیات ،یک مؤسسه ،سازمان یا واحد تحت کنتر دولت ایران است ،اختالفنظری نیست.
به موجب بند  3ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،وجود قید داوری بین طرفین در موافقتنامـههـای ذیـربر،
سالب صالحیت این دیوان نیست ،زیرا به موجب بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،چنین قیدی رسیدگی به
)

 .3در (پرونده) شرکت فرکار علیه هانسون دیسک )Farkar Company v. Hansoon DISC 583 F. 2d 68 (2nd Cir 1987
هانسون کامپنی کوشید با این استدال  ،که فرکار قرارداد فروش کاالها را با هانسون دیسک منعقد ساخته و نـه بـا هانسـون کـامپنی ،در
میآید که هانسون دیسک بـه همـان
قبا شرکت فرکار که یک شرکت ایرانی است ،از خود رفع مسئولیت کند .از سوابق دادگاه چنین بر 
اندازه بی اهمیت بوده است که دیسک در پرونده فعلی .دادگاه ایاالت متحده ،در پرونده فرکار ضمن این نتیجهگیری که هانسون کـامپنی،
شخصیت ثانوی هانسون دیسک است ،اعالم کرد که «پوشش حقوقی شرکت آنچنان نازک بود کـه حتـی نیـاز بـه شـکافتن نداشـت»،
Farkar at 71
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هرگونه اختالف ناشی از قرارداد را در صالحیت انحصاری دادگاههای صالحه ایرانی قرار نمیدهد (رجوع شود بـه:
درسر اینداستریز اینکورپوریتد علیه دولت جمهوری اسالمی ایران و سایرین ،قرار اعدادی شماره 3ــ488ــ دیـوان
عمومی مورخ  0نوامبر  34 ،3320آبانماه .)3183
از این رو ،دیوان داوری صالحیت رسیدگی به ادعای خواهان را دارد.
سوم) شرح ماوقع دعاوی و دعاوی متقابل

رینولدز و شرکتهای تابعه آن ،انواع مختلف سیگار از جمله سیگار «وینستون» و سایر دخانیات را تولیـد و توزیـع
میکنند .خوانده ،شرکت دخانیات ،بهطور مرتب طی چند سا و تا چند ماه از سا  ،3323محصوالت مزبـور را از
رینولدز و شرکتهای تابعه آن خریداری میکرد.
عالوه بر آن ،شرکت دخانیات و آر.جی .رینولدز (یـوروپ) اس.آ( .کـه اسـم آن بعـد ًا بـه آر.جـی .رینولـدز توبـاکو
اینترنشنا اس.آ .تبدیل شد) در سا « 3322قراردادی برای اعطای پروانه و کمـکهـای فنـی منعنقـد کردنـد».
آر.جی .رینولدز توباکو یوروپ طبق قرارداد («قرارداد پروانه») حق اسـتفاده از شـیوههـای فنـی و عالئـم تجـاری
رینولدز را به شرکت دخانیات واگذار کرد و به آن شرکت اجازه داد که سیگارهای وینستون را در ایران بـه فـروش
رسانده یا توزیع نماید و موافقت کرد که در رابطه با تولید ،فروش و تبلی سیگارهای وینستون به شرکت دخانیـات
مساعدت کند.
شرکت دخانیات در ازای آن ملزم بود که بابت سیگارهایی که به فروش میرفت حقاالمتیاز بپردازد .قـرارداد بـه
مدت سه سا منعقد شده و از زمانی آغاز می گردید که شرکت دخانیـات شـروع بـه تولیـد سـیگارهای وینسـتون
میکرد .پس از انقضای مدت مزبور ،هریک از طرفین میتوانست با دادن اخطار یکساله ،قرارداد پروانـه را فسـخ
نماید.
چهارم) ماهیت ادعای خواهان
 .3اظهارات خواهان

اظهارات خواهان به شرح زیر است:
خواهان طی سا های  3322و  3323توسر شـرکتهـای تابعـه سوئیسـی خـود ،یعنـی آر.جـی .رینولـدز توبـاکو
اینترنشنا اس.آ .و رینولدز سیگارت کورپوریشن ،سیگار و سایر محصوالت دخانی به شرکت دخانیـات فروختـه و
تحویل میداد.
رینولدز توباکو اینترنشنا اس.ا .در تاریخ  2مه  32( 3323اردیبهشتماه  )3102صورتحسابی بابت فروش این
قبیل محصوالت تا تاریخ  12آوریل  32(3323اردیبهشتماه  )3102جهت شرکت دخانیات ارسا نمود .مبل کـل
قابل پرداخت  8414201001/12دالر امریکا ذکر شده بود .شرکت دخانیات در تـاریخ 12ووییـه  2( 3323مردادمـاه
 )3102پاسخ داد کـه بـدهی آن شـرکت تـا تـاریخ  12آوریـل  32(3323اردیبهشـتمـاه  )3102جمعـاً بـال بـر
 0310801332/10دالر امریکــا بــوده اســت .اخــتالف ایــن دو مبلـ مربــوط بــه تعــدادی صورتحســاب بــه مبلـ
 418231200/28دالر امریکا (که طبق اظهار شرکت دخانیات به آن شرکت واصل نشده) و به کسورات دیگری بود
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که شرکت دخانیات در آن باره توضیحات کافی نداده بود.
بعداً رونوشت صورتحسابهای مفقوده مزبور جهت شرکت دخانیات ارسا گردید .در فاصله بین  2مـه 3323
( 32اردیبهشتماه  )3102و  12ووییه  2( 3323مردادمـاه  )3102شـرکت دخانیـات بابـت  0310801332/10دالر
مطالبات معوق مبل  0313221232/32دالر امریکا پرداخت و مبل  021011/01دالر بابت تخفیفهای دیگر کسـر
کرد.
بنــابراین ،شــرکت دخانیــات تصــدیق کــرده بــود کــه تــا  12ووییــه  2( 3323مردادمــاه  )3102جمعـاً مبلـ
 1212001002/80دالر امریکا (که شامل  418231200/28دالر مربوط بـه صورتحسـابهـای مفقـوده و کسـورات
بالتوضیح دیگر نمی شد) به رینولدز بدهکار است .شرکتهای رینولدز از ماه مه  3323به بعد چند محمولـه دیگـر
سیگار به بهای متجاوز از  00میلیون دالر امریکا برای شرکت دخانیات ارسا کردنـد .بعـد از  12ووییـه 2( 3323
مرداد  )3102شرکت دخانیات مبال دیگری به رینولدز پرداخت کرد که بهطور تقریب مجموعاً به  02میلیـون دالر
امریکا بال میشد و این رقم به بستانکار حسب شرکت دخانیات منظور گردید.
خواهان مدعی است که شرکت دخانیات بابت فروش و تحویل محصوالت دخانی مبل  1810341882/88دالر
امریکا به وی بدهکار است .از این مبل  1010131428/88دالر امریکا مبتنی بر یک صورتحساب کلی است که در
تاریخ  13اکتبر  3( 3323آبـانمـاه  )3102فرسـتاده شـده و ادعـای مربـوط بـه  2001323دالر بقیـه ،مبتنـی بـر
صورتحسابی است که بعداً در تاریخ  3نوامبر  32( 3323آبانماه  )3102بابت ارسا سیگار بیشتری صادر گردیده
است .خواهان اظهار میدارد که صورتحساب مزبور هنوز پرداخت نشده است.
خواهان همچنین طبق یک شرط مندر در فرم تأیید سفارش که به گفتـه خواهـان شـرط مزبـور بخشـی از
قراردادهای مختلف را تشکیل میدهد ،بابت اصل مبل ادعا در تاریخ  00نوامبر ( 3323او آذرماه  )102ـ چـه در
این تاریخ معلوم شد که شرکت دخانیات حاضر به پرداخت بدهی خود نیست ـ بهـره ،از جملـه بهـره مرکـب نیـز
مطالبه میکند .به نظر خواهان پرداخت بهره مرکب طبق شرط مزبور الزامی است .خواهان در پاسخ بـه مـدافعات
شرکت دخانیات (رجوع شود به :بخشهای زیر) در باب ادعای مربوط به بهره میگوید که از حـق دریافـت بهـره
اعراض نکرده است و شرط مربوط به بهره که در قرارداد آمده ،یکطرفه نبوده ،پرداخت وجوه به حسابهای بانکی
خواهان یا شرکت تابعه آن در سوئیس میسر بوده و از آنجا که شرکت دخانیات از فروش سیگار سود هنگفتی بـه
دست آورده ،عدم صدور حکم پرداخت بهره ،غیرعادالنه خواهند بود.
 .2اظهارات خواندگان

شرکت دخانیات سرانجام تصدیق نمود که در ازای محصوالت دخانی که تحویل گرفته ،مبلغی باقی مانده کـه بـه
رینولدز پرداخت نشده است ،اما این مبل فقر بال بر  1414221028/01دالر است .شرکت دخانیات مدعی است که
به دالیل چندی از جمله پرداخت قبلی ،عدم دریافت اجناس و اجحاف بایـد  312281483/41دالر امریکـا از مبلـ
مورد ادعا کسرشود .معهذا شرکت دخانیات اظهار میدارد که با توجه به ادعای متقابل ،هیچگونه بدهی وجود ندارد.
شرکت دخانیات منکر این است که اصوالً بهرهای باید پرداخت شود .استدال شرکت دخانیات این است که شرط
مورد استناد خواهان الزامآور نمیباشد؛ زیرا آن شرط به اطالع شـرکت دخانیـات نرسـیده ،هرگـز درگذشـته اجـرا
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نگردیده و یکطرفه بوده و در مورد مبال بدهی اختالف وجود داشته است .عالوه بر این ،شرکت دخانیـات مـدعی
است که چون در اثر دستور انسداد داراییهای ایران ،طبق دستور اجرایـی مـورخ  34نـوامبر  01( 3323آبـانمـاه
 )3102رئیس جمهوری امریکا ،از پرداخت وجوه توسر شرکت دخانیات ممانعت بـه عمـل آمـده ،لـذا هـیچگونـه
بهرهای نباید پرداخت گردد .شرکت دخانیات در دنباله جلسه استماع استدال کرد که تا صدور ریی دیوان عمـومی
راجع به مسأله بهره در پرونده شماره «الف» ،33پرداخت بهره نباید تجویز شود.
 .1یافتههای دیوان در مورد ادعای مربوط به اصل مبلغ

()4

صرفنظر از ادعاهای متقابل ،در مـورد میـزان بـدهی شـرکت دخانیـات تـا مبلـ  1414221028/01دالر بابـت
محصوالت دخانی که شرکتهای تابعه رینولدز به وی فروخته و تحویل دادهاند ،اختالفنظـری نیسـت .در مـورد
مبل  483،228،3/41دالر امریکا ،یعنی بقیه ادعای مربوط به اصل مبل  ،شرکت دخانیات منکر مسئولیت خـویش
است .صورتحسابها و سوابق مختلف پرداختها مؤید موضع خواهان است.
ادعا نشده است که شرکت دخانیات ظرف مدت معقولی به صورتحساب مـورخ  13اکتبـر  3( 3323آبـانمـاه
 )3102ویا به صورتحساب بعدی مورخ  3نوامبر  32 ( 3323آبانماه  )3102رینولدز اعتراض کرده است.
فی الواقع ،هیچ دلیل و مدرکی وجود ندارد که این مبال بخصوص تا هنگامی که خواهان قصد خود را دایر بـر
طرح این ادعا در دیون اعالم کرد ،مورد ایراد واقع شده بوده اند .با توجه بـه ایـن امـر ،اکنـون بـر عهـده شـرکت
دخانیات است که کلیه واقعیات مؤید ادعای خود را مبنی بر اینکه مبل  314831228/41دالر امریکا باید از ادعای
خواهان کسر شود ،ارائه دهد .لکن شرکت دخانیات ادله و مدارک کافی در مورد ایـن موضـوع ارائـه نـداده اسـت
(رجوع شود به :تایم اینکورپوریتد علیه جمهوری اسالمی ایران و سایرین ،حکم شـماره 313ــ388ــ 0مـورخ 03
ووئن  2 ،3324تیرماه .)3181
از این رو ،دیوان باید نتیجه بگیرد کـه شـرکت دخانیـات مبلـ  1810341882/88دالر امریکـا بابـت قیمـت
محصوالت دخانی به رینولدز بدهکار است.
هیچگونه دلیل و مدرکی در دست نیست که طبق آنها غیر از شرکت دخانیات دولت جمهوری اسالمی ایران
هم مسئو مستقیم شناخته شود و هیچگونه اوضاع و احوالی که صدور حکم علیه آن دولت را ایجـاب نمایـد نیـز
وجود ندارد .از این رو ،ادعا علیه جمهوری اسالمی ایران رد میشود.
 .4یافتههای دیوان در مورد ادعای بهره

خواهان استدال میکند که وی براساس شرایر زیر که در فرم تأیید سفارش مورد اسـتفاده در رابطـه بـا کـاالی
موضوع ادعا منعکس است ،استحقاق دریافت بهره را دارد:
خریدار (شرکت دخانیات) موافقت میکند که بهرهای به نرخ متوسر سه ماهه «لیبور» (نـرخ بـانکی بهـره در
 .4مبل  02،804،343دالر پرداختی یکجا که شرکت دخانیات بدان اشاره کرده است ،به بستانکار شرکت دخانیات در صورتحسـابهـایی
منظور شده که جزء صورتحسابهای پرداخت نشده مورخ  13اکتبر  3(3323آبانماه  )3102تسلیمی خواهان نبودهاند.
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لندن )London Interbank Offering Rate :به ترتیب مندر در تایمز مالی لنـدن ( Financial Times

 )of Londonبه اضافه دو درصد در سا بابت کلیه وجوه و برای مدتی که پرداخت این قبیل وجوه بعد از مـدت
مورد توافق به تأخیر افتد ،به فروشنده بپردازد .غفلت گهگاه یا مداوم فروشنده از مطالبه بهره بهعنـوان اعـراض از
آن تلقی نخواهد شد.
فرم تأیید سفارش مقرر می دارد که قانون سوئیس حاکم بر فروش باشد .طبق قوانین سوئیس ،نرخ بهره مورد
توافق در قرارداد ،نسبت به طرفهای قرارداد الزماالجرا است( .بند  0ماده  324قانون تعهدات سوئیس) .خواهـان
اظهار می نماید که قید مزبور بهره مرکب را مجاز میشمارد .خواهان همینطور برای توجیه مطالبه بهـره مرکـب،
مخصوصاً به سود هنگفت شرکت دخانیات از محل فروش سیگارهایی که بـه ازای آنهـا پرداخـت نشـده ،اشـاره
نموده است.
معهذا به نظر دیوان داوری ،دالیل خاصی وجود ندارد که از رویههای بـینالمللـی کـه معمـوالً صـدور حکـم
پرداخت بهره مرکب را مجاز نمیشناسد ،تخطی شود .همانطور که یکی از صاحبنظران متـذکر شـده اسـت« ،در
قلمرو موضوع خسارات در حقوق بینالملل ،قواعد معدودی وجود دارد که از قاعـده غیرمجـاز بـودن بهـره مرکـب
محرزتر باشد»
III. M. Whiteman, Damages in International Law, 1997, (1943).

با اینکه میتوان عبارت «کلیه وجوه» را طوری تفسیر کرد که شامل بهره و لذا مجاز شـمردن بهـره مرکـب
شود ،دیوان به دلیل ابهام متن ،قید مورد بحث را در پرتو قاعده بینالمللی که هم اکنون ذکر شد تفسیر نموه و لذا
بهره مرکب را منتفی میداند.
طبق اصو حقوق قراردادها که عموماً مورد قبو قرار گرفته است ،نرخ بهره تعیین شـده در قـرارداد معمـوالً
نسبت به طرفین الزماالجرا است .این درست است که «یک دیوان داوری بینالمللی نبایـد آن قسـمت از شـرایر
قرارداد را که متضمن پرداخت بهره بسیار نامعقو بوده و جنبه رباخواری دارد ،اجرا کند» ( Whiteman Supra
)at 1981؛ لکن نشانه و قرینهای در دست نیست که نرخ بهره مورد بحـث طبـق قـانون قـرارداد ،یعنـی قـانون
سوئیس ،جنبه رباخواری داشته باشد .بهعالوه ،گو اینکه نرخ بهره مقرر در قرارداد از نرخی که دیوان در نبود ایـن
قبیل شرایر قراردادی تعیین میکند ،بـاالتر اسـت ،بـا ایـن حـا  ،آنقـدر از آن میـزان بـاالتر نیسـت کـه آن را
«نامعقو » سازد .این واقعیت که قید مذکور بخشی از توافق بـین دو شـرکت عظـیم و از لحـاظ تجـاری برابـر و
مستقل بوده ،حاکی است که نرخ تعیین شده نباید خیلی نامعقو  ،تلقی شود .شرکت دخانیات ،هـیچگونـه دلیـل و
مدرکی در مورد نامعقو بودن نرخ بهره حاضر ،ارائه نداده است.
استدال شرکت دخانیات ،مبنی بر اینکه قرارداد یکطرفه بوده و لذا (قید) بهره قابل اجـرا نیسـت ،نیـز فاقـد
اعتبار است ،زیرا که قراردادها بین یک فروشنده یا یک مصرفکننده ویا بین طرفهای نابرابر منعقد نشـده ،بلکـه
قراردادهای چندین میلیون دالری بود که بین دو سازمان مهم و از لحاظ تجاری پیچیده ،انعقاد یافته است.
بهعالوه ،شرکت دخانیات استدال میکند که چون حسب ادعا در نتیجه دستور اجرایی مورخ  34نوامبر 3323
( 01آبانماه  )3102رئیس جمهوری ایاالت متحده مربوط به انسداد داراییهای ایـران از پرداخـت ممانعـت شـده
است ،لذا باید از پرداخت بهره معاف گردد .معهذا مقررات موضوعه متعاقب دستور اجرایـی مـذکور ،صـریحاً وجـوه
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دیگر را که به منظور تأدیه بدهیها وارد ایاالت متحده میشد ،از انسداد مستثنا کرده بـود ( 31U.S. Code of

 .)Federal Regulations § 535. 904بهعالوه ،خواندگان ادله و مدارک کافی در اثبات ایـن موضـوع ارائـه
نکرده اند که اقدام به انسداد توسر ایاالت متحده ،ایران را به طرز مؤثری از دالرهای امریکـایی کـه حسـب ادعـا
برای پرداخت الزم بوده ،محروم ساخته است.
صرفنظر از دسترسی داشتن به دالرها ،داراییهای مسدود شده ایران ،اعم از اینکه در آن زمان بهره به آنها
تعلق میگرفت یا نه ،به حسابهای بهرهدار واریز گردید .عالوه بـر آن ،صورتحسـاب مـورخ  3نـوامبر 32( 3323
آبانماه  )3102که در سوابق تسلیمی به دیوان موجود است ،حاکی است که پرداخت قرار بود به بستانکار حسـاب
شرکتهای تابعه سوئیسی خواهان در «کردیت سوئیس» ونو «به دالر امریکا یا معـاد آن بـه مـارک آلمـان یـا
فرانک سوئیس» انجام گیرد .این فرض منطقی است که خواهان آماده بود پرداخت بخشهای دیگـر ادعـایش را
نیز طبق ترتیبات مشابهی بپذیرد؛ چه کلیه پرداختها قرار بود به شرکتهای تابعـه سوئیسـی وی صـورت گیـرد.
بنابراین ،با پرداخت بهره هیچ تبعیضی در مورد شرکت دخانیات اعما نشده ویا آن شرکت از پرداخت بهره در این
مورد معاف نیست.
باالخره این استدال که حکم به پرداخت بهره تا صـدور ریی دیـوان عمـومی در پرونـده «الـف» ،33مجـاز
نیست ،نمیتواند بر نتیجهگیریهای باال تأثیر گذارد .هیچ تاریخی برای استما ع پرونـده «الـف» 33تعیـین نشـده
است .قبالً هنگامی که موضوع بهره بهطور غیررسمی در دیوان عمومی مطرح گردید ،نظر غالب این بـود کـه تـا
تعیین تکلیف نهایی موضوع توسر دیوان عمومی ،هر شعبه باید موضوعات مربوط به بهره در پرونـدههـای تحـت
رسیدگی را بنا به صالحدید و ریساً حل نماید .شعب سهگانه همواره به این ترتیب عمل کردهاند .اقـدام خـالف آن
بدان معنا میبود که برای مدت نامعلومی از کار دیوان جلوگیری به عمل آید ،چه عمـالً در هـر پرونـدهای ،بهـره
مطالبه شده است .بنابراین ،خواهان ،طبق شرایر مندر در قرارداد ،استحقاق دریافت بهره ساده را دارد .بـه علـت
نوسان نرخ لیبور ،نرخ واقعی بهره بستگی به تاریخی دارد که بهره از آن تاریخ محاسبه میشود .به عقیده خواهان،
بهره باید «از  00نوامبر ( 3323او آذرماه  )3102محاسبه شود ،زیرا شرکت دخانیات با عدم پرداخـت مبلـ 34/3
میلیون دالر امریکا بابت مبال معوقه در آن تاریخ ،از پرداخت بدهی سر بـاز زد» .معهـذا تـا آنجـا کـه از مـدارک
موجود نزد دیوان پیدا است ،تا تاریخ  38نوامبر  00( 3323آبانماه  ،)3182یعنی هنگامی که دادخواست در دیـوان
ثبت شد ،تقاضایی برای پرداخت بهره از تاریخ مزبور به عمل نیامده بود .همینطـور از مـدارک موجـود چنـین بـر
میآید که طبق رسم معمو طرفین طی سالیان متمادی روابر تجاریشـان ،رینولـدز از مطالبـه بهـره خـودداری
ورزیده و حتی با وجود قصور شرکت دخانیات در پرداخت بهموقع بدهی ،وجوه پرداختی را پذیرفته بود.
بدینسان باید رفتار طرفین ،همراه با ن صریح شرط مربوط به بهره ،مبنی بر اینکه «غفلت گهگاه یا مداوم
فروشنده از مطالبه بهره ،بهعنوان اعراض از آن تلقی نخواهد شد» ،در نظر گرفته شود.
نظر به اینکه اکثریت دیوان با پرداخت بهره بابت اصل مبل به خواهان حداقل از تاریخ  38نوامبر 00( 3323
آبانماه  )3182موافق است ،دیوان داوری طی این حکم جزئی مقرر میدارد که بهره ساده بـه خواهـان پرداخـت
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شود .بهره مزبور از تاریخ  38نوامبر  00( 3323آبانماه  ،)3182به نرخ  31/04درصـد در سـا  ،یعنـی 33/04
درصد معاد نرخ متوسر سه ماهه لیبور در فاصله بین سه ماه آخر سـا  3323و سـه مـاه دوم سـا  ،3324بـه
اضافه  0درصد بابت اصل مبل توسر شرکت دخانیات قابل پرداخت است.
همانطور که قبالً گفته شد ،دیوان درخصوص این موضوع که آیا خواهان استحقاق دریافت بهره از تاریخ
 00نوامبر ( 3323او آذر  )3102تا  38نوامبر  00( 3323آبانماه  )3182را نیـز دارد یـا خیـر ،صـالحیت خـود را
محفوظ نگاه میدارد .دیوان متذکر میگردد که صدور حکم پرداخت بهره به خواهان برای این مدت ممکن اسـت
به علت نوسان ارقام لیبور در سه ماه مربوطه ،مستلزم تجدیدنظر در متوسر نرخ لیبور مورد عمل در اینجـا باشـد.
دیوان داوری صالحیت خود را جهت انجام چنین تجدیدنظرهایی در حکم نهایی ،در صورت لـزوم ،محفـوظ نگـه
میدارد.
پنجم) ادعاهای متقابل خوانده شرکت دخانیات
 .3اظهارات شرکت دخانیات

شرکت دخانیات شش فقره ادعای متقابل مطرح میسازد.
او  ،شرکت دخانیات اظهار میدارد ،از آنجا که آن شرکت یکی از مشتریان مهم رینولـدز بـوده ،مـیبایسـت
سیگارهای وینستون به بهایی ناز تر از قیمت بازار به وی فروخته میشد .شرکت دخانیات به  33در صد تخفیفـی
که در سا  3323دریافت داشته ،استناد و استدال میکند که چنین تخفیفی نشان میدهد که برخالف انتظار ،به
جای تخفیف در قیمت ،به شرکت دخانیات اجحاف شده و لذا آن شرکت حق دارد که بابت سا های قبل تخفیـف
مشابهی دریافت نماید .به موجب ایـن ادعـای متقابـل ،شـرکت دخانیـات مبلـ  0210421222دالر امریکـا بابـت
تخفیفهایی مطالبه میکند که طبق ادعا میبایست دریافت کرده باشد.

دوم ،شرکت دخانیات مدعی است که در مورد قیمت توتون مخلـوط سـوسزده عرضـه شـده بـه وی مـورد
اجحاف قرار گرفته است .بابت این اجحاف ادعـایی شـرکت دخانیـات مبلـ  210381043/02دالر امریکـا مطالبـه
مینماید.
سوم ،شرکت دخانیات مدعی است که رینولدز پارهای مشخصات فنی و فرمو ها و فنون محرمانه را که طبق
قرارداد پروانه ملزم بود در اختیار شرکت دخانیات قرار دهد در اختیار آن شرکت قرار نداد .شـرکت دخانیـات مبلـ
 012221222دالر امریکا بابت نق ادعایی قرارداد پروانه خسارت مطالبه میکند.
چهارم ،شرکت دخانیات ادعا می کند که رینولدز برای استفاده از توتـون ایـران در مخلـوط توتـون وینسـتون،
کوشش معقولی را که طبق قرارداد ملزم به اعما آن بود ،به عمل نیاورد .بنابراین ،شرکت دخانیات از ایـن بابـت
خسارتی به مبل  112221222دالر امریکا مطالبه مینماید.
 .5در مورد بهره ساده ،با استفاده از نرخ متوسر بهره ،همان نتایجی حاصل میشود که با استفاده از هریک از نرخهای سه ماهه ذیـربر
لیبور به دست میآید .لذا برای سهولت کار ،دیوان نرخ متوسر را جهت استفاده در محاسبه برگزیده است.
. case blend strips
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پنجم ،شرکت دخانیات مدعی است که رینولدز بازار ایران را با سـیگارهای وینسـتون بـا مخلـوط سـوس زده
اشباع کرده و دست به برنامههای تبلیغاتی نامشروع زده و از آن رهگذر صنعت دخانیات ایران را نابود کرده اسـت.
شرکت دخانیات به شرطی در قرارداد پروانه اشاره میکند که طبق آن «رینولدز در منطقه مشـمو پروانـه جهـت
فروش سیگارهای وینستون دست به تبلیغات نخواهد زد .»...شرکت دخانیات بابت این اقدامات ادعـایی مبلـ 02
میلیون دالر امریکا خسارت میخواهد.
ششم ،شرکت دخانیات مدعی است که رینولدز با حمل مقادیر معتنابهی سیگار به کشورهای همجـوار ایـران،
برخالف یکی از شروط مندر در قرارداد پروانه ،دایر بر اینکه« :رینولدز تا حدی که مقدور و مشروع باشد ،سـعی
خواهد کرد که از ورود غیرقانونی کلیه فرآورده هـای خـود بـه منطقـه مشـمو پروانـه جلـوگیری کنـد» ،قاچـاق
سیگارهای غیرقانونی وینستون را به ایران تسهیل کرده است .از این بابت ،شرکت دخانیـات خسـارتی بـه میـزان
 3212221222دالر امریکا مطالبه میکند.
 .2اظهارات خواهان

خواهان به این دالیل که شرکت دخانیات هرگز به قیمت هـای مطالبـه شـده اعتـراض نکـرده و ایـن قیمـتهـا،
قیمتهای عادالنه بوده و اکنون شرکت دخانیات نمیتواند به قیمتهای مزبور معترض باشد و در هر حا  ،چـون
شرکت دخانیات مخار را به مصرفکننده منتقل کرده ،لذا متحمل هیچگونه خسارتی نشده ،مسئولیت بـه موجـب
ادعای متقابل او را رد میکند .خواهان به دالیل مشابهی منکر مسئولیت بابت ادعای متقابل دوم نیز هست.
خواهان اظهار میدارد که چهار فقره ادعای متقابل باقیمانده مربوط به قرارداد پروانه از همان قرارداد ،معاملـه
یا رویدادی که موجد موضوع ادعا است ناشی نشده و لذا طبق بند  3ماده دوم بیانیه حل و فصـل دعـاوی ،دیـوان
داوری صالحیت رسیدگی به ادعاهای متقابل مزبور را ندارد .در حـدی کـه احتمـاالً دیـوان داوری خـود را جهـت
رسیدگی به ادعاهای متقابل فوقالذکر صالح شناسد ،خواهان مسئولیت بابت این ادعاهای متقابل را رد میکند.
خواهان متذکر شده است که خوانده در رابطه با ادعای نقض ،طبق قرارداد پروانه عمـل نکـرده و هرگـز تـا
موقعی که پاسخش را در اینجا ثبت نکرده بود به نقضهای ادعایی اشاره ننموده و خواهان بههـیچوجـه قـرارداد
پروانه را نقض نکرده و نیز اینکه قرارداد پروانه در دسامبر سا  3323توسر شرکت دخانیات فسخ گردیده و لـذا
نقضهای ادعایی پس از آن وارد نیست .خواهان مضافاً اظهار میدارد تنها دلیلی که شرکت دخانیات در نامه خـود
برای فسخ ذکر کرده این است که به «علت وضع فوقالعاده در کشور» قادر به اجرای قرارداد نیست.
 .1یافتههای دیوان داوری در مورد صالحیت رسیدگی به ادعاهای متقابل

بند  3ماده دوم بیانیه حل و فصل دعاوی شرایر مربوط به تعیین اینکه چه ادعای متقـابلی در حیطـه صـالحیت
دیوان قرار میگیرد را مشخ میکند.
طبق این شرایر ادعای متقابل نهتنها باید متوجه خواهان باشد ،بلکه الزم است که از همان «قـرارداد ،معاملـه یـا
رویدادی که موضوع ادعای خواهان را تشکیل داده» نیز ناشی شود .موضوع ادعا در این پرونده قراردادهای فروش
محصوالت دخانی است .محتوای دو فقره او ادعای متقابل به شرح مذکور در فوق این است که شرکت دخانیات
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میبایست در معامالتی که مبتنی بر این قراردادها است قیمتهایی کمتر از آنچه از وی دریافـت شـده ،پرداخـت
مینمود.
اختالفی در این نیست که ادعاهای متقابل مذکور متوجه خواهان است .بدینسـان دو ادعـای متقابـل مـورد
بحث حائز شرایطی است که در باال در مورد صالحیت بدانها اشاره شد.
از سوی دیگر ،چهار فقره باقیمانده ادعای متقابل مربوط به نقض ادعایی قرارداد پروانه اسـت .بـا توجـه بـه
اینکه ادعای اصلی خواهان به قراردادهای فروش محصوالت دخانی مربوط میشود ،این ادعاهای متقابـل رابطـه
مستقیم مشابهی با موضوع ادعا ندارند .اگرچه بخشهایی از ادعای خواهان مربوط به مبال بدهی بابت مـواد خـام
دخانی و کاغذ سیگار است که به شرح مندر در قرارداد پروانه به شرکت دخانیات تحویل گردیده ،بـا ایـن حـا ،
اساس ادعا ،حتی از این لحاظ ،قراردادهای مستقل فروش است نه قرارداد پروانه .نـه واقعیـات ادعـا و نـه ادلـه و
مدارک مربوط به آن ،میتواند اختالفات مربوط به نقض ادعایی قرارداد پروانه را رفع کند.
گرچه ممکن است که در بعضی موارد معامله واحدی مرکب از دو یا چند قرارداد باشد ،با این حـا  ،در مـورد
حاضر ،بین قرارداد پروانه و قراردادهای مستقل فروش «آنچنان رابطه مستحکمی موجود نیست که طبـق بیانیـه
حل و فصل دعاوی آنها را به صورت یک معامله واحد درآورد» (رجوع شود به :موریسـون ـ کنودسـن پاسـیفیک
لیمیتد و وزارت راه و ترابری و دیگران ،حکـم شـماره 341ــ302ــ 1مـورخ  31ووییـه  00/3324تیرمـاه .3181
همچنین رجوع شود به :امریکن بل اینترنشنا اینکورپوریتد و دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران و سـایرین ،قـرار
اعدادی شماره 43ـ42ـ 1مورخ  33ووئن  03/3324خردادماه .)3181
بالنتیجه ،بین ادعا و چهار فقره ادعای متقابل مورد بحث هیچگونه رابطهای وجود ندارد که این نتیجهگیری را
توجیه نماید که اسباب طرح ادعاهای متقابل از «همان قرارداد ،معامله یا رویدادی» ناشی میشود که مورد اسـتناد
خواهان بوده است.
لذا دیوان داوری چنین نتیجه می گیرد که در حـالی کـه جهـت رسـیدگی بـه دو فقـره ادعـای متقابـل دارای
صالحیت است ،نسبت به چهار فقره بقیه ادعای متقابل فاقد صالحیت میباشد.
 .4یافتههای دیوان در مورد ماهیت ادعاهای متقابل

شرکت دخانیات در ادعای متقابل او مدعی است که یکی از مشتریان خوب رینولدز بوده و  33درصد تخفیفی که
در سا  3323به وی داده شده ،دلیل بر گرانفروشی در گذشته است .این تخفیف ظاهراً به این علت داده شد که
شرکت دخانیات مبال عظیم بدهی خود بابت خریدهای قبلی محصوالت را پرداخت نکرده بود .خواندگان معترفنـد
که تخفیفهای مزبور برای یک مرتبه و مربوط به خریدهای سا  3323بود .تخفیفی که تحت اوضـاع و احـوا
خاصی داده میشود ،لزوماً دلیل بر گرانی غیر عادی قیمت معمولی کاال نیست .در این مورد ،مدارک ،بیشتر ایـن
ادعای خواهان را تأیید میکند که شرکت دخانیات سا ها قیمتی کمتر از آنچه که خواهـان از مشـتریان خـود در
سایر بازارها دریافت مینمود ،پرداخت میکرد .بهعالوه ،هیچ اصل قانونی حکم نمیکند که فروشـنده بایـد بـرای
«بهترین مشتری» ،تخفیف قائل شود .همینطور ،هیچگونه دلیل و مدرکی نیست که شرکت دخانیـات هرگـز بـه
قیمتهای سیگار اعتراض کرده باشد .در واقع ،شرکت دخانیات ،اساساً بدهی خود را بابت سیگارها قبو کرده و از
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آن بابت پرداختهایی هم صورت داده بود.
از این رو ،ادعای متقابل مربوط به گرانفروشی ادعایی سیگار قابل تأیید نیست.
به دالیل مشابهی ،ادعای متقابل دوم بابت گرانفروشی مخلوط توتون سوسزده ،فاقد وزن و اعتبـار اسـت.
دلیل و مدرکی نیست که نشان دهد قیمتهای مورد بحث در سا  3320بهطور آزادانه مورد مذاکره و توافق واقع
نشده است .ظاهراً قیمتها به مدت چهار سا نافذ بوده است .شرکت دخانیات فقر به مظنهای که در سا 3321
برای همان سا داده شده استناد میکند.
معهذا مظنه دادن برای یک سا نمیتواند به خودی خود ارتباط و مناسبتی با فروشهایی کـه سـا هـا بعـد
انجام شده است ،داشته باشد .هیچ نشانه و قرینهای حاکی از این در دست نیست که قیمتهای مـورد مطالبـه بـه
دلیل دیگری قابل اجرا نبوده است.
از این رو ،دو فقره ادعای متقابل بابت گرانفروشی محصوالت قابل تأیید نیست.
به دالیل مذکور در فوق ،به ماهیت چهار فقره ادعای متقابل دیگر رسیدگی نمیشود.
ششم) هزینههای داوری

با توجه به نتیجهگیری های باال ،تصمیم دیوان این است که به استناد مواد  12و  42قواعد دیـوان داوری در ایـن
حکم جزئی مقرر دارد مبل  001222دالر امریکا بهعنوان هزینههای داوری به خواهان پرداخت گردد.
هفتم) حکم جزئی

دیوان بدینوسیله به شرح زیر حکم صادر میکند:
ادعا در مواردی که علیه خوانده ،دولت جمهوری اسالمی ایران ،مطرح شده است ،رد میشود.
ادعاهای متقابل مردود شناخته میشوند.
خوانده ،شرکت دخانیات ایران ،متعهد است و باید مبل سی و شش میلیون و دویسـت و نـود و چهـار هـزار و
ششصد و شصت و هفت دالر و شصت و شش سنت ( 1810341882/88دالر امریکا) به اضـافه بهـره سـاده مبلـ
مذکور به نرخ سیزده ممیز پنجاه و چهار ( )31/04درصد در سا ( 180روز) از تاریخ  38نوامبر  0( 3323آبـانمـاه
 )3182تا تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت از محل حساب تضمینی را به بانک امین بدهـد ،بـه خواهـان،
آر.جی .رینولدز توباکو کامپنی ،بپردازد.
خوانده ،شرکت دخانیات ایران ،مضافاً متعهد است و باید مبل بیست و پـنج هـزار دالر امریکـا ( 001222دالر
امریکا) بابت هزینههای داوری خواهان در رابطه با حکم جزئی حاضر به نامبرده بپردازد.
وجوه مزبور باید از محل حساب تضمینی مفتوح طبق بند  2بیانیه مورخ  33وانویه  03( 3323دیمـاه )3103
دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر پرداخت شود.
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بدینوسیله حکم جزئی حاضر جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان داوری تسلیم میگردد.
دیوان داوری صالحیت خود را برای رسیدگی به موضوعات تعیین بهره و هزینههای داوری مربوطـه محفـوظ
نگاه میدارد.
الهه ،به تاریخ  13ژوییه  3884برابر با  8مرداد 3161
نیلس منگارد ،رئیس شعبه سه
ریچارد ام .ماسک
نظر موافق

پرویز انصاری معین

نظر جداگانه پرویز انصاري معين
به نام خدا

حکم حاضر که بر مبنای آن میلیونها دالر از پو های متلعق به ایران به یک خواهان امریکـایی کـه هـیچگونـه
اهلیت و سمتی در اقامه این دعوا نداشته است انتقا خواهد یافت ،نمونه دیگری از سوء تفسیر بیانیه حل و فصـل
دعاوی است ،سوء تفسیری که حقوق خواندگان ایرانی را آشکارا تضییع مینماید.
شکی نیست که پروندههایی که با حسننیت مورد شور واقع شده و استدالالت حقوقی و منطقـی طـرفین در
آنها مورد توجه قرار گرفته باشد ،میبایست در موقع مقتضی قطعیت یافته و احکام مربوط به آنها توسـر کلیـه
داوران امضا گردد؛ حتی اگر احکام صادره ویا استدالالت مندر در آنها مورد مخالفت شدید داوران مذکور باشـد،
اما هنگامی که در مورد پروندهها نه براساس قانون ،بلکه بر مبنای نظرات و تمایالت از پیش تعیـین شـده اتخـاذ
تصمیم میشود ،دلیلی برای امضای احکام صادره و از رهگذر پیوستن به یک جریان غیرعادالنه و غیرقانونی وجود
ندارد .یادداشت مختصر زیر برای نشان دادن ماهیت تصمیم اکثریت در پرونده حاضـر کفایـت مـیکنـد .بررسـی
مشروحتر این پرونده و تخلف اکثریت از وظیفه خود ،در موقع مقتضی تسلیم خواهد شد.
سه موضوع مهم در پرونده حاضر ،عبارت بودهاند از3 :ـ صالحیت0 ،ـ ادعاهای متقابل ،و1ـ بهره.
( )3صالحیت ـ به تصریح بند  0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،یک تبعه ایـران یـا ایـاالت متحـده در
صورتی میتواند ادعایی را که بهطور غیرمستقیم از طریق مالکیت سرمایه یا سایر عالیق مالکانه در یک شخصیت
حقوقی در اختیار داشته نزد این دیوان مطرح سازد که آن شخ حقوقی ،من جمله حق اقامه ادعا طبـق شـرایر
بیانیه حل و فصل دعاوی را نداشته باشد.
خواهان پرونده حاضر ،آر.جی .رینولدز توباکو کامپنی است که در ایاالت متحده به ثبت رسیده است .خواهـان
مذکور در ابتدا اظهار داشته که مالک  322درصد سهام دو شرکت سوئیسی است که طرف قراردادهای منعقـده بـا
خوانده ،یعنی شرکت دخانیات ایران ،بودهاند .خواهان با تکیه بر این نکته که دو شرکت سوئیسی ریساً حـق اقامـه
دعوا در این دیوان را ندارند ،بدواً چنین استدال کرده که وی شرایر ذیربر بیانیه حل و فصل دعاوی را بهعنـوان
مالک غیرمستقیم ادعاهای مطروحه احراز کرده است .اقامه دعاوی غیر مستقیم توسر یک شرکت ثبـت شـده در
ایاالت متحده براساس مالکیت سهام یک شرکت خارجی ،فینفسه قابل ایراد بوده و بهوضوح نـاقض نـ و روح
()1
بیانیه حل و فصل دعاوی است.
لکن صرفنظر از این مطلب ،موضوع مهمتر این است که طی رسیدگیها این پرونده روشن گردیده که سهام
یکی از دو شرکت سوئیسی متعلق به خواهان نبوده ،بلکه به شرکت دیگری که خود در ایـاالت متحـده بـه ثبـت
رسیده و موسوم به آر.جی .رینولدز توبا کنو اینترنشنا اکسپورت اینکورپوریتد ،است ،تعلق دارد کـه ظـاهراً سـهام
شرکت اخیرالذکر نیز بهنوبهخود متعلق به خواهان میباشد.
 .1مشروح این ایراد را میتوان ،فیالمثل ،در الیحه مورخ 13وانویه  33(3321بهمن  )3183جمهوری اسـالمی ایـران کـه در رابطـه بـا
پرونده شماره  444به ثبت رسیده ،مالحظه کرد.
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به عبارت دیگر ،ادعای غیرمستقیم یک شرکت ثبت شده در ایاالت متحده که خود ظاهراً حق اقامه دعـوای
خود را داشته است به وسیله شخصیت حقوقی کامالً مستقل دیگری نزد دیوان طرح گردیده است .این امـر طبعـاً
مورد اعتراض خواندهها واقع شده که طبق استدال آنها خواهان هیچگونه حق و اهلیتـی بـرای طـرح و تعقیـب
دعوای حاضر نداشته است.
خواهان ،در پاسخ اظهارداشته که آر.جی .رینولدز توباکو اینترنشنا اکسپورت اینکورپوریتد یک شرکت معمولی
نیست ،بلکه موجود خاصی است که در حقوق ایاالت متحده امریکا به «شرکت داخلی فـروشهـای بـینالمللـی»
یا«دیسک» موسوم بوده و فاقد اهلیت اقامه دعوا به نام خود میباشد .برهمین مبنا ،از طرفین دعوا خواسـته شـده
تا صرفاً نسبت به موضوع مذکور ،یعنی موضوع اهلیت شرکتهای «دیسک» برای اقامه دعوا یا طرف دعـوا واقـع
شدن ،اظهارنظر نموده و مدارک خود را در این زمینـه بـه دیـوان تسـلیم نماینـد .ادلـه و مـدارک تسـلیمی و نیـز
بحثهای کلی مربوط به پرونده ،این نکته را به وضوح مسجل نموده که حتی به فرض حکومت قوانین امریکـا در
این مورد ،شرکتهای «دیسک» طبق قواینن مزبور اهلیت دارند تا دعاوی خود را به نام خـود در مراجـع قضـایی
مطرح و تعقیب نمایند و در نتیجه ،ادعای غیرمستقیم حاضر میبایسـت صـرفاً توسـر صـاحب واقعـی آن ،یعنـی
آر.ج ی .رینولدز توباکو اینترنشنا اکسپورت اینکورپوریتد و نه توسر دیگران ،نزد دیوان مطرح و تعقیب میگردیده
است .علیرغم این واقعیت ،همان داورانی که در پرونده «الـف» 0قاطعانـه اعـالم نمـوده بودنـد کـه ایـن دیـوان
«نمیتواند صالحیتی وسیعتر از آنچه که طرفین بیانیههای الجزایر با تراضی با یکـدیگر مشخصـاً بـدان تفـویض
کردهاند ،برای خود قائل شود» و بر همین مبنا رسیدگی به چند هزار دعـوای مطروحـه توسـر ایـران را خـار از
صالحیت دیوان دانستند ،به محض درک این نکته که تبعیت از شرط صریح بیانیه حل و فصـل دایـر بـر تحدیـد
صالحیت دیوان در این مورد ظاهراً به زیان منافع یک خواهان امریکایی است ،از رعایت آن امتناع ورزیدند.
اکثریت در غیاب هرگونه راهحل دیگری ،پیشنویس حکم حاضر را تهیه و ضمن آن برای اولین بار استدال
نمود آر.جی .رینولدز توباکو اینترنشنا اکسپورت اینکورپوریتد شرکت «دیسکی» اسـت ،متفـاوت از دیسـکهـای
دیگر و از آنجا که این شرکت حائز شرط دیگر بیانیه حل و فصل دعاوی ،یعنی شرط مربوط بـه کنتـر شـرکت
فرعی خود نیست ،بنابراین ،اهلیت اقامه دعوا به نام خود را نداشته است .نادرستی این استدال که از نظر حقـوقی
اشتباه و از نظر واقعی گمراهکننده است ،بهطور جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت ،لکن نکته اینجا است که
در دادرسی حاضر ،موضوع کنتر شرکت فرعی اصوالً تا زمان صدور حکم مطرح نبوده است .به همین دلیـل ،نـه
طرفین دعوا این موضوع را از نظر واقعی و حقوقی مورد بررسی و بحث قرار دادهاند و نه داوران آن را مـورد شـور
قرار داده اند .بالعکس ،اکثریت این موضوع جدید را در آخرین لحظه بهعنوان وسـیلهای بـه کـار گرفتـه تـا منـافع
فرضی یک خواهان امریکایی را به هر قیمتی که شده تضمین نماید.
در اجرای همین هدف ،اکثریت با درخواست دیگر اینجانب برای احاله این موضوع مهم صالحیتی به هیـأت
عمومی دیوان موافقت ننموده است و حا آنکه چنین درخواستی از حقوق مسلم هر داوری بوده و در موارد دیگر
هرگاه چنین تقاضایی توسر داوران امریکایی حتی در موضوعات کم اهمیتتر به عمل آمده با آن موافقت گشـته
است.
( )0دعاوی متقابل ـ اکثریت با اتخاذ همین روش ،خواندگان را در رابطه با دعاوی متقابلشـان متضـرر نمـوده
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است .توضیح آنکه در طی جریان رسیدگی و شور ،تنها موضوع متنازعٌفیه در ارتباط با صالحیت دیوان نسبت بـه
ادعاهای متقابل خواندگان این بوده که آیا «قرارداد لیسانس» منعقده بین طرفین جزئی از مبانی دعاوی مطروحـه
توسر خواهان را تشکیل میدهد یا خیر.
بدیهی است که در صورت پاسخ مثبت ،خواندگان طبق ن صریح بیانیه حل و فصل دعاوی ،محق بـودهانـد
تا دعاوی متقابل خود را که ناشی از «قرارداد لیسانس» مزبور باشد در این دیوا ن مطرح نمایند .اکثریـت بـا درک
این نکته که نادیده گرفتن ادله و مدارک قاطع خواندگان در این مورد و در مورد ماهیت دعاوی متقابل بهسـادگی
ممکن نیست ،مجدداً در آخرین لحظه به نظر جدید و عجیبی متشبث شده که طبـق آن ،طـرح ادعاهـای متقابـل
ناشی از «بخشهای غیر مهم» دعاوی اصلی خار از صالحیت دیوان محسوب و از این رو ،محکوم به رد هستند.
اکثریت نظر عجیب دیگری را نیز در این مورد مطرح میسازد ،بدین قرار که هرگـاه واقعیـات یـا ادلـه و مـدارک
تسلیمی در مورد اصل ادعاها کافی برای رفع اختالفات مربوط به ادعاهای متقابل نباشند دیوان صالحیتی نسـبت
به ادعاهای متقابل مذکور نخواهد داشت .مالحظه می شود کـه چگونـه در جهـت تضـمین منـافع یـک خواهـان
امریکایی ،ن صریح بیانیه حل و فصل دعاوی به نفع فرضیههای واهی که طرفین فرصت برمال ساختن پوچی و
بطالن آنها را نیافتهاند ،کناره گذارده میشوند.
( )1بهره ـ و باالخره در رابطه با «نرخ قراردادی بهره» نیز قویترین استدال خوانـدگان بـهسـادگی توسـر
اکثریت نادیده گرفته شده است .توضیح آنکه تنها دلیل که خواهان در تأیید ادعای خود دایر بر وجود قرارداد بین
طرفین در زمینه نرخ بهره ارائه نموده ،یک فرم «تأیید سفارش» است .امـا همـانطـور کـه خوانـدگان اسـتدال
کردهاند ،حتی اگر بتوان فرم «تأیید سفارش» مذکور را به عنوان یک توافق معتبـر حقـوقی بـین طـرفین در نظـر
گرفت ،معذلک از آنجا که خواهان به جای رجوع به داوری در ونو که در فرم مزبور تصریحاً مورد توافـق طـرفین
قرار گرفته ،نسبت به اقامه دعوای خود در یکی از دادگاههای امریکایی اقدام نمـوه اسـت ،توافـق مـذکور را ابتـداً
نقض کرده است.
نتیجه آن که خواهان که خود بدون دلیل موجه و ابتدئاً یک شرط صریح و عمده فرم «تأیید سـفارش» مـورد
نظر را نقض کرده است و اینک نمیباید مجاز به استناد به شرط دیگری از همان توافق شناخته شود .همـانطـور
که ذکر شد ،اکثریت ترجیح داده است تا در حکم خود حتی اشارهای نیز به این استدال کامالً قانعکننده خواندگان
ننماید.
فرض بر این است که احکام داوری میبایست پس از شور کـافی داوران در مـورد موضـوعاتی کـه در دعـوا
مطرح بوده و مورد بحث و استدال طرفین قرار گرفته باشند ،صادر گردند .حکم حاضر علیه خواندگان مبتنـی بـر
استدالالت غیرموجه نسبت به موضوعاتی است که به دلیل عدم ارتباط با نکات مورد اخـتالف در دعـوا اصـوالً از
جانب طرفین مورد بحث و استدال واقع نشده و طبعاً مورد شور نیز قرار نگرفتهاند.
حکم مذکور به همین دلیل فاقد ارزش قانونی و باطل است.
اینجانب نظر مخالف تفصیلی خود را در موقع مناسب ثبت خواهم نمود.
پرویز انصاری معین

پرونده شماره 11ـ شعبه سه
حکم شماره 311ـ11ـ1
خواهان :آر.جی .رینولدز توباکو کامپنی
خواندگان :دولت جمهوری اسالمی ایران و شرکت دخانیات ایران
تاریخ3161/6/21 :

نظر موافق ریچارد ام .ماسک

من با ریی جزئی دیوان در این پرونده موافقم.
جریان رسیدگی

شرکتهای تابعه خواهان (خواهان و شرکتهای تابعه آن که من بعد «رینولـدز» خوانـده مـیشـوند) بـه خوانـده
شرکت دخانیات ایران («شرکت دخانیات») ،یک شرکت عمده و متعلق به دولت که ظاهراً انحصار تجارت سـیگار
را در ایران دارد ،سیگار و محصوالت دخانی میفروختند.
نظر به استقبا عامه از سیگارتهای رینولدز در ایران ،شرکت دخانیات بـه خریـد آنهـا عالقـهمنـد بـوده و
پرداخت بهای آنها همچنین سایر شرایر مندر در فرمهای سفارش خرید رینولـدز را پذیرفتـه و سـیگارتهـای
مزبور را با سود به مصرفکنندگان ایرانی میفروخته است.
شرکت دخانیات ،بدون هیچ دلیـل مشـهودی ،بهـای سـیگارتهـای خریـداری شـده را نپرداخـت .رینولـدز
صورتحساب و صورت وضعیتهایی ارسا داشته و از شرکت دخانیات درخواست کرده بـود کـه وجـه را پرداخـت
نماید .هیچگونه دلیل و مدرکی از اعتراض شرکت دخانیات به صورتحسابها ،تا هنگامی که معلوم شد ادعایی نزد
این دیوان ثبت خواهد شد ،وجود ندارد .حتی آن موقع هم شرکت دخانیـات فقـر بـه مقـدار کمـی از مبلـ ادعـا
معترض بود .ظاهراً پس از نوامبر  3323راجع به پرداخت مذاکراتی صورت گرفـت ،لکـن شـرکت دخانیـات حتـی
()1
مبالغی را که خود تصدیق کرده بود واجباالدا است ،تأدیه نکرد.
با توجه به ادله و مدارک ،ادعاهای متقابل فاقد اعتبار بودند .فـیالواقـع ،ادعاهـای متقابـل ،حتـی اگـر کلیـه
انتسابات مندر در آن صحیح میبودند واقعیتهایی را بیان نمیکنند که قانونـاً موجـد ادعاهـای معتبـری باشـند.
مضافاً قرینه و نشانهای در دست نیست که شرکت دخانیات هرگز پیش از ثبت ادعاهای متقابل در دیوان ،هیچیک
از ادعاهای مطروح در دعاوی متقابلش را با رینولدز مطرح کرده باشد.
 .1داور مخالف اظهار داشته که آغاز اقدام قضایی توسر رینولدز در دادگاههای ایاالت متحده ،علیرغم قید داوری مندر در سفارشهای
خرید ،نقض قرارداد بوده که این بهاصطالح نقض قرارداد بهعنوان دفاع در برابر ادعا اقامه میشود .خواندگان میتوانستهانـد تقاضـا کننـد
که حکمی جهت ارجاع موضوع به داوری و توقیف اقدامات قضایی صادر شود .عدم استفاده از حق داوری میتوند اعراض از آن حق تلقی
شود .توافق طرفین به داوری ،الزاماً توافق به عدم مراجعه به دادگاه نبوده است .عالوه بر این ،عدم رعایت قید داوری ،نقض اصل قـرارداد
نیست که طرف دیگر را از اجرای آن معذور دارد.
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در این پرونده مسا ئل فنی مشکلی مطرح نبود .تعداد شهود کم بود .پرونده اساساً متضمن مبلـ بـدهی بابـت
سیگار و محصوالت دخانی و موضوعات چندی بود که عمدتاً جنبه حقوقی داشته و شـامل صـالحیت و ادعاهـای
متقابل میشدند.
ادعا در تاریخ  38نوامبر  00( 3323آبانماه  )3182ثبت شد .استماع مقدماتی در اکتبر  3320برگـزار گردیـد.
استماع کامل پرونده در مه  3321انجام شد .در او مارس  33( 3324اسـفندماه  )3180جلسـه اسـتماع دیگـری
تشکیل شد .تعدادی الیحه و اظهاریه توسر طرفین تسلیم شد .این لوایح و اظهاریـههـا هـر موضـوعی را کـه در
دیوان مورد بحث واقع شده بود شامل میشدند .مهلت خواندگان جهت ثبـت مطالـب و مدارکشـان بارهـا تمدیـد
()2
شد و دیوان بهطور وسیع در مورد این پرونده شور کرد.
رسیدگی به این پرونده که می توانست در یک دادگاه قضایی بهفوریت فیصله یابد ،حدود دو سا و نه ماه بـه
طو انجامیده و هنوز پایان نیافته است .این مطلب کـه مبلـ خواسـته نسـبت ًا هنگفـت اسـت پرونـده را پیچیـده
نمیساخته ویا مستلزم رسیدگیها یا زیان بیشتر نبوده است.
()3
هرگونه کوششی به عمل آمد تا رسیدگی به این پرونده به تأخیر افتد .چنین رویهای ،گرچه پسندیده نیست،
بهویژه برای وکالی امریکایی که با تاکتیکهای مدافعین در به تأخیر انداختن جریان دعاوی کامالً آشـنا هسـتند،
موجب تعجب نیست .سیستمهای داخلی ،به علت تراکم کار در دادگاههـا و افـزایش روز افـزون پرونـدههـا ،غالبـاً
قدرت مقابله با این تاکتیکها را ندارند؛ لکن دیوان وقت کافی برای استماع و رسیدگی بـه ایـن پرونـده را داشـته
()5
()4
است .بهعالوه ،شرکت دخانیات فقر در یک پرونده دیگر که در این دیوان مطرح است ،طرف دعوا اسـت و
بدینسان شرکت دخانیات کار سنگینی را بر دوش نداشته است.
من هیچ دلیلی نمیبینم که موضوعی که دیوان بالتصمیم گذارده ،نمیتوانسته اسـت مـورد رسـیدگی واقـع
شود .دیوان می توانست هرگونه اطالعات یا مطالب جدیدی را که میخواست طی جلسات استماع یا در هر زمـانی
طی چند سالی که پرونده در دست رسیدگی بوده ،تقاضا کند .قصور مستمر در رسـیدگی کامـل بـه پرونـده ،قابـل
توجیه نیست.
 .2من با تعدادی از دستورها که رسیدگی به این پرونده را به تأخیر میانداخت مخالفت کردم .رجوع شود به:

1 IRAN-U.S. C.T.R.119 2 IRAN- U.S. C.T.R. 124
3 .IRAN-U.S. C.T.R

(مخالفت با دستورهای ثبت شده در  32ووئن  02( 3321خردادماه  30 ،)3180سپتامبر  03( 3321شـهریورمـاه  01 ،)3180اکتبـر 3321
(او آبانماه  03 ،)3180دسامبر  12( 3321آذرماه .)3180
 .3این مطلب که خواندگان کوشیدهاند رسیدگی به پرونده را به تأخیر اندازند ،حاکی از آن است که شرکت دخانیات اطمینانی نسـبت بـه
اعتبار ادعاهای متقابل خود نداشته است.
 .4این شعبه از اواسر دسامبر  3321در مورد هیچ پروندهای جلسه استماع کاملی برگزار نکرده و تا سپتامبر  3324نیز جلسهای ندارد.
 .5شرکت دخانیات یک پرونده دیگر را تسویه کرد .فیلیپ موریس اینکورپوریتد علیه دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران و علیـه شـرکت
دخانیات ایران ،حکم شماره 33ـ30ـ 03( 1سپتامبر  3320برابر با  12شهریورماه  .)3183مـن از هـیج «ادعـای کـوچکی» علیـه شـرکت
دخانیات ،که طبق بند 1ماده سه بیانیه حل و فصل دعاوی اقامه شده باشد ،اطالع ندارم .متأسفانه پیشرفت این پروندههـا در دیـوان کنـد
است.
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بهعالوه متذکر میشود که اینجانب در مورد تفکیک یک پرونده به بخشهای مختلف و سپس رسیدگی خرد
خرد بدان در مواقع مختلف و احتماالً با اکثریتهای متفاوت ،ایراداتی دارم .نسبت به این رویه ،در پرونده حاضر از
آن جهت رضایت دادهام که از تأخیر بیشتر در تعیین تکلیف مسائلی که طی این حکم جزئی حل شدهاند ،احتـراز
شود.
این مطلب که رسیدگی به چنین پرونده نسبتاً سادهای این قدر به طو انجامیده ،متأسفانه میتواند نشانهای از
وضع جریان رسیدگی در سایر پروندههایی باشد که در دیوان مطرح و متضمن مبال هنگفت و موضوعات مـاهوی
و حقوقی پیچیدهتری هستند.
همگان قبو دارند که تأخیر غیرموجه در رسیدگی نه فقر غیرعاقالنه است ،بلکـه غیرعادالنـه هـم هسـت.
دیوان داوری بینالمللی اعالم داشته است که آن دیوان « همچنان بر ایـن عقیـده بـاقی اسـت کـه رسـیدگی بـه
پروندهها بدون تأخیر غیرموجه ،برای حفظ اعتبار و اجرای صحیح عدالت بینالمللی سودمند است
(Barcelina Traction Light & Power Co., Ltd .(Belgium v. Spain), Second Phase,
1970 I.C.J. 3,30,31).

یک نتیجه گیری که کمیسیون دعاوی مکزیک به دست داد این بود که «این مسأله مهم اسـت کـه اعضـای
کمیسیون در مدنظر داشته باشند که سرعت در رسیدگی دارای اهمیت اساسی است»
(A.H. Feller,The Mexicon Claims Commissions 318, 1935).

در بسیاری از سیستمها وسایل و طرقی در نظر گرفته شده که صدور تصمیمات حقوقی ظرف مدت معـین یـا
معقولی را تضمین کند (رجوع شود فیالمثل به :آییندادرسی مدنی ایران ،ماده  ،843ترجمه صبی.)3321 ،
;Stockholm Chamber of Commerce, Arbitration in Sweden 121, 2nd ed. 1984
California Const.Art. 6, & 19).

طبق بند  33ماده  8قانون اساسی کالیفرنیا« :چنانچه موضوعی  32روز پـس از تسـلیم آن بـه قاضـی جهـت
تعیین تکلیف ،همچنان بالتکلیف مانده باشد» ،حقوقی به قاضی پرداخت نمیشود
(Rules for the ICC Court of Arbitration, Article 18(1); Canon IV(B), Code of
Ethics for Arbitrators in Commercial Disputes (Amer,Bar Assoc. and American
Arb. Assoc 1977); see also Mangard, "A Scandinavian System of Settling
Consumer Disputes Out of Court" In The Art of Arbitration 233, 235 (J. Schultsz
& A. Van Den Berg eds.1982) (arbitration is "fairly speedy").

(داوری جریان «نسبتاً سریعی» است).
دولتین ایران و ایاالت متحده در بند  3ماده سه بیانیه حل و فصل دعاوی ،دیوان را مکلف به «پیشبرد سـریع
کار» نمودهاند.
دیوان داوری برای اجرای تعهد و وظیفهاش مقرر داشته که باید بکوشد ظرف  32روز پس از ختم پرونده حکم
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صادر کند .پس از جلسه استماع مارس  ،3324رئیس شعبه به طرفین اطمینان داد کـه ظـرف  32روز حکـم
صادر خواهد شد.
دیوان با تن در دادن به تقریباً هرگونه تقاضای خواندگان جهت تأخیر ،بدون توجه به غیرموجه بـودن آن ،بـه
ناحق جریان رسیدگی به این پروند را طوالنی ساخته است.
با توجه به مدت زمانی که متأسفانه توسر دیوان صرف این پرونده شده و فرصتهای تقریباً نامحـدودی کـه
طرفین جهت ارائه مدارک داشتهاند ،غیرقابل تصور است که کسی بتواند مدعی شود که یکی از داوران ویا یکی از
طرفین فرصت کافی جهت شرکت کامل در جریان رسیدگی نداشته است.
من نمیخواهم به تفصیل با مالحظات مندر در جوار امضای داور مخالف در ذیل این حکم جزئی به معارضه
برخیزم .عدم تمایل من به این کار نباید بر تصدیق صحت یا اعتبار هیچیک از آن مطالـب تعبیـر شـود .در مـورد
پرونده به طور کامل شور شده است .طرفین در مورد کلیه موضوعاتی که دیوان فیصله داده است مطالب و مـدارک
خود را تسلیم کردهاند .بهعالوه ،یک داور حق ندارد که موضوع یا پروندهای را به دیوان عمومی ارجـاع کنـد .ایـن
موضوعی است که شعبه باید در مورد آن تصمیم بگیرد .دستور شماره  3ریاست،
reprinted in 1 IRAN- U.S. C.T.R. 95.

صالحیت

دیوان داوری بهطور صحیح نتیجه گرفته است که شخصیت حقوقی موسوم به دیسک (شرکت داخلی فروشهـای
بینالمللی) قابل چشمپوشی بوده و بنابراین ،آر.جی .رینولدز توباکو کامپنی طبق بیانیه حل و فصل دعاوی ،خواهان
واقعی است.
رینولدز ،وجود دیسک را افشا ،ولی ضمناً استدال کرد که از لحاظ صالحیت دیسک باید نادیـده گرفتـه شـود.
طرفین تقریباً به مدت یک سا در مورد این موضوع مطلب و مدرک ارائه کردهانـد .در واقـع ،خوانـدگان مطـالبی
ارائه کردهاند که توسر وکالی امریکایی ایشان تهیه شده بود .طرفین و دیوان طی مدتی طوالنی بهطـور مفصـل
به این موضوع رسیدگی کردند .به موضوع خیلی بیش از اندازه الزم توجه شد.
مدارک موجود نزد دیوان نشان داد که آر.جی .رینولـدز توبـاکو اینترنشـنا اکسـپورت اینکورپورتیـد (دیسـک)
حداقل ویا اندکی بیش از حداقل ویژگیهای الزم جهت احراز شرایر یک دیسـک را دارد .یـک شـرکت دیسـک
صرفاً ابزار مجازی بود که به شرکتهای امریکایی که در امر صادرات فعالیت داشتند ،اجـازه مـیداد کـه از لحـاظ
مالیاتی اعالم پارهای از درآمد خود را به تعویق اندازند .همانطور که در مورد یک شرکت دیسک در یـک پرونـده
امریکایی ذکر شده ،دیسک خاص پرونده حاضر یک «پوشش حقوقی» داشته که به قدری نازک بوده کـه احتیـا
3« .6ـ داوران باید ظرف یک هفته پس از ختم استماع ،شورها را آغاز نمایند.
0ـ دیوان کوشش خواهد کرد ظرف  32روز پس از تاریخ ختم پرونده ،حکم صادره کند».
.Iranian Assets Litigation Reporter, December 16 ,1983 , P. 7601
 .7من معتقد بودم که این استماع دوم غیرضروری است و با دستوری که آن استماع را مقرر داشته بود ،مخالفت کردم.
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(Farkar co. v. R.A. Hanson Disc. Ltd., 583 F. 2d 68, 71 (2d Cir.1978).

به نظر من لزومی نداشت که پوشش حقوقی دیسک شکافته شود تا این نتیجهگیری به دست آید که آر.جـی.
رینولدز توباکو کامپنی ،خوانده واقعی است.
بند  0ماده هفتم بیانیه حل و فصل دعاوی مقرر میدارد که ادعاهای اتبـاع ایـاالت متحـده شـامل ادعاهـایی
است که از تاریخ به وجود آمدن ادعا تا تاریخ رسمیت یافتن این بیانیه مستمراً در اختیار اتباع آن کشـور بـودهانـد،
شامل ادعاهایی که به طورغیرمستقیم ،از طریق مالکیت سرمایه ویا سایر عالیق مالی در مورد اشخاص حقوقی ،در
مالکیت این اشخاص بودهاند ،مشروط به اینکه منافع مالکیت چنین اتباعی ،مجتمعـاً در زمـان اقامـه ادعـا بـرای
کنتر شرکت یا شخ حقوقی دیگر در حد الزم بوده و عالوه بر آن ،مشروط بر ایـنکـه شـرکت ویـا شـخ
حقوقی خود در چارچوب این بیانیه ،حق اقامه دعوا نداشته باشد.
آر.جی .رینولدز توباکو کامپنی میتواند ادعاهای آر.جی .رینولدز توباکو اینترنشنا اس .آ(.شرکت سوئیسـی) را
بهعنوان ادعای غیرمستقیم اقامه نماید ،زیرا آر .جی .رینولدز توباکو کامپنی از طریق شـرکت داخلـی فـروشهـای
بینالمللی (دیسک) خود به قدر کفایت مالکیت سهام یا عالیق مالکانه دیگر در آر.جی .رینولدز توبـاکو اینترنشـنا
اس .آ .داشته که بر آن کنتر اعما نماید (مقایسه شود با:
Dow Chemical France, et al. v. Isover Saint Gobain, Interim Award, sept. 23, 1982
(Sanders, Goldman and Vasseur, arbs.), IX Yearbook Commercial Arbitration 131,
136-137, 1984).

داشتن چنین عالیق مالکانه از طریق یک شرکت تابعه تحت مالکیت کامل شرکت مادر ،بههیچوجه از اهمیت
عالیق یا کنتر مورد بحث نمیکاهد.
(Copperweld corp. v. Independence Tube Corp, - U.S.- 52 U.S.L.W. 4821, June 19,
1984),

دیوان عالی ایالت متحده نظر داد که مطابق قوانین ضد تراست هیچگونه تبانی در داخل شرکت مجاز نیسـت.
دیوان عالی با این ریی ،متذکر گردید که هیچ دلیلی وجود ندارد که از نظر مسئولیت (طبق قـوانین) ضـد تراسـت،
« .8قواعد معمولی جهت تعیین اینکه یک واحد ،عنصر الزم یک شخصیت حقوقی را دارد یا نه ،شامل دیسک نمیشود».
ـGordon,"Domestic International Sales Corporations (DISC)" in BNA, Tax Management- (1983). 3 rd A-3
Foreign Income Portfolios No. 264.

در بند 223عنوان هشتم قانون  3324اصالح مالیاتهای ایاالت متحده
))United States Tax Reform Act of 1984
در اکثر موارد ،شخصیت متفاوتی موسوم به شرکت فروشهای خارجی ( )FSCجایگزین دیسک شد .درآمد معوقه به اسـتناد دیسـک ،بـه
میزان زیادی بخشوده شد:
Title 26 U.S.C. && 921 -927.

این مطلب که مفهوم دیسک میتوانست آنچنان تغییر عظیمی یابد که منجر به محو شدن اکثر دیسکها گردد ،خـود گویـای آن اسـت
که شخصیت مورد بحث ،محتوایی نداشته است.
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بین یک شرکت تابعه تحت مالکیت کامل شرکت مادر و یک دیویژن شرکت ،فرقی وجـود داشـته باشـد .از نظـر
تعیین صالحیت در دیوان نیز دلیلی برای قائل شدن چنین فرقی وجود ندارد .همانطور کـه دیـوان عـالی ایـاالت
متحده متذکر میگردد:
در حقیقت شرکت مادر و شرکت تابعه تحت مالکیت کامل شرکت مادر همیشه دارای «وحدت هدف یا منظور
مشترکی» هستند .صرفنظر از این که شرکت مادر زمام امور شرکت تابعه را کامالً در دست داشته باشد یا نه ،آنها
در هدف مشترکی سهیم هستند .هر آنکه شرکت تابعه نتواند در جهت تأمین حداکثر منـافع شـرکت مـادر عمـل
کند ،شرکت مادر میتواند کنتر کامل بر وی اعما نماید.
(52 U.S.L.W, Supra at 4826).

هر شخصیت حقوقی در گروه شرکتهای وابسته به هم که به موجب سـهام یـا مـالکیتش در یـک شـخ
حقوقی بر یک شرکت تابعه غیر امریکایی کنتر داشته باشد ،طبق بیانیه حل و فصل دعاوی باید بتواند ادعای آن
شرکت تابعه را بهعنوان ادعای غیرمستقیم نزد دیوان مطرح سازد.
بیانیه حل و فصل دعاوی در واقع ،مقرر ساخته که فقر در صورتیکه صاحب مستقیم ادعا خـود نتوانـد نـزد
دیوان اقامه دعوا نماید ،صاحب غیرمستقیم ادعا میتوانـد آ ن ادعـا را مطـرح سـازد .صـاحب مسـتقیم ادعـا یـک
شخصیت حقوقی غیرامریکایی است .بیانیه حل و فصل دعاوی ،بین «اشخاص حقوقی» که در آن خواهـان دارای
عالیق مالکانه است و شرکت یا «شخصیت حقوقی دیگر» که صاحب مستقیم ادعا و تحت کنتر است ،ولکن به
دلیل اینکه یک واحد غیرامریکایی است ،قادر نیست نزد دیوان اقامه دعوا کند ،فرق قائـل شـده اسـت .اسـتعما
واوههای گوناگون حاکی از آن است که «اشخاص حقوقی» که سهام به نام آنها نگهداری میشـود نبایـد الزامـاً
«شرکت یا شخ دیگری» که تحت کنتر است و خود قادر به اقامه دعوا نیست ،باشند.
بدینسان مادام که شرکت امریکایی بتواند «از طریق مالکیت سهام سـرمایهای یـا سـایر عالیـق مالکانـه در
اشخاص حقوقی» ،شخصیت غیرامریکایی را کنتر کند ،حتی اگر این کنتر از طریق شرکتهای تابعـه دیگـری
صورت گیرد ،شرکت امریکایی میتواند ادعا را نزد دیوان اقامـه کنـد .آر.جـی .رینولـدز توبـاکو کـامپنی از طریـق
مالکیت سهام سرمایهای در یک «شخصیت حقوقی» یعنی دیسک ،آر.جی .رینولدز توبـاکو اینترنشـنا اکسـپورت
اینکورپوریتد ،یعنی یک شرکت سوئیسی را که «خود حق اقامه دعوا» نزد دیوان نداشت ،کنتر میکرد .بنـابراین،
آر.جی .رینولدز توباکو کامپنی صاحب غیرمستقیم ادعا بود و آن ادعا نیز اعای یک تبعه ایاالت متحـده اسـت کـه
دیوان صالحیت رسیدگی به آن را دارد.
اظهار خواندگان ،مبنی بر این که فقر سهامدار واقعی امریکایی یک شـرکت غیرامریکـایی مـیتوانـد ادعـای
غیرمستقیم آن شرکت غیرامریکایی را اقامه کند ،بیمعنا است .چنین تفسیری مفید هـیچگونـه فایـدهای نبـوده و
قالب را بر محتوا چیره میکند .اینکه بیش از یک شخ حقوقی در گروه شرکتهای وابسته به هم قادر به اقامه
ادعا باشد ،به معنای امکانپذیر بودن طرح مضاعف ادعاها ویا جبران مضاعف خسارت نیست .این مطلب که بیانیه
حل و فصل دعاوی مقرر نموده که می توان ادعای مستقیم یا غیرمستقیمی را مطرح ساخت بدین معنـا اسـت کـه
طرفین بیانیه تصدیق کرده اند که ممکن است یک ادعا متعلق به بیش از یک شخ باشد ،ولکن فقر یکی از آن
اشخاص میتواند در این دیوان ادعا را مطرح سازد.
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از این رو ،من بر این عقیدهام که خواهان نه فقر به موجب دلیلی کـه دیـوان ذکـر نمـوده ،بلکـه بـه اسـتناد
استنباط من از بیانیه حل و فصل دعاوی نیز طرف واقعی دعوا است .دیوان صریحاً به ایـن مسـأله تفسـیر فیصـله
نداده است.
گرچه من با این نتیجه گیری دیوان موافقم که دیوان نسبت به ادعاهای متقابل گوناگون صالحیت نداشته ،با
این حا  ،بر عقیده خود راسخم که اگر ادعایی بر قراردادی استوار باشد ،دیوان برای رسیدگی به ادعای متقابلی که
از آن قرارداد ناشی نمیشود صالحیت ندارد ،ولو اینکه ادعای متقابل از معاملهای ناشی شود که قرارداد بخشی از
آن را تشکیل دهد (امریکن بل اینترنشنا اینکورپوریتد علیه دولت جمهوری اسالمی ایران و سایرین ،قرار اعدادی
شماره 43ـ42ـ( 1نظر موافق و مخالف ریچارد .ام ماسـک 33 ،ووئـن  3324برابـر بـا  03خردادمـاه  .)3181داور
مخالف ،در مطالب خود بر ارتباط و مناسبت این واقعیت ایراد میگیرد که نه واقعیتها و نه ادله و مـدارک مربـوط
به ادعا تکلیف هیچ یک از موضوعات مرتبر با قرارداد پروانه را که موضوع ادعاهای متقابلی است که دیوان نسبت
به آن اعالم عدم صالحیت کرده ،روشن نمیسازد .دیوان به این واقعیت ،بهعنوان یکی از عوامل متعدد مؤید ایـن
نتیجهگیریاش اشاره میکند که ادعاهای متقابل ،ناشی از همان معاملهای که موضوع ادعا است نمیباشند.
نتیجه

اینجانب با حکم جزئی دیوان در پرونده حاضر موافقم.
ریچارد ام .ماسک
ششم اوت  3884برابربا  30مردادماه 3161

پرونده شماره 11ـ شعبه سه
حکم شماره 311ـ11ـ1
خواهان :آر.جی .رینولدز توباکو کامپنی
خواندگان :دولت جمهوری اسالمی ایران و شرکت دخانیات ایران
تاریخ3161/32/36 :
حکم نهایی

حاضران
از جانب خواهان :آقای سی .استیفن هرد ،وکیل ،آقای پیتر جی .وان اوری ،آقای رابرت اف .هرمن ،آقای پیتـر

ام .شولر ،آقای حمید صبی
از جانب خواندگان :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده رابر جمهوری اسالمی ایران
آقای نعمتاهلل مختاری ،مشاور حقوقی نماینده رابر
آقای حسن معادی ،وکیل شرکت دخانیات
آقای مصطفی شیعه االئمه ،آقای حسین هنربخش ،اعضای هیأت مدیره شرکت دخانیات
آقای منصور احمدی ،نماینده فنی شرکت دخانیات
آقای کریم پرتوی ،مشاور حقوقی شرکت دخانیات
سایر حاضران :آقای آرتور رواین ،آقای جان کروک نمایندگان رابر ایاالت متحده امریکا
خانم جیمیسون سلبی ،قائممقام نماینده رابر ایاالت متحده امریکا
اول) تاریخچه پرونده

دیوان داوری در تاریخ ششم اوت  30( 3324مردادماه  ) 3181حکمـی جزئـی بـه نفـع خواهـان آر.جـی .رینولـدز
توباکوکامپنی علیه خوانده شرکت دخانیات ایران («دخانیات») به شماره 1ـ10ـ ،340صادر کـرد .حکـم مزبـور بـه
مبل  18،034،882/88دالر و بابت فروش و تحویل محصوالت دخانی و مقداری بهـره و هزینـههـا بـود .دیـوان
ضمن اشاره به تنها موضوع باقیمانده در پرونده اعالم کرد:
همان طورکه قبالً گفته شد ،دیوان درخصوص این موضوع که آیا خواهان استحقاق دریافت بهره از تـاریخ 00
نوامبر ( 3323او آذرماه  )3102تا  38نوامبر  00( 3323آبانمـاه  )3182را نیـز دارد یـا خیـر ،صـالحیت خـود را
محفوظ نگاه میدارد .دیوان متذکر میگردد که صدور حکم پرداخت بهره به خواهان برای این مدت ،ممکن است
به علت نوسان ارقام لیبور در سه ماه مربوطه ،مستلزم تجدیدنظر در متوسر نرخ لیبور مورد عمل در اینجـا باشـد.
دیوان داوری صالحیت خود را جهت انجام چنین تجدیدنظرهایی در حکم نهایی ،در صورت لـزوم ،محفـوظ نگـه
میدارد.
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دیوان طی دستور مورخ  2اوت  38( 3324مردادماه  )3181خود از طرفین دعوت کرد که «حـداکثر تـا تـاریخ
 30اکتبر  01( 3324مهرماه  )3181هرگونه الیحه توجیهی و مدرکی که میخواهند دیوان درباره موضوع بهره بـه
شرح مذکور در حکم جزئی خود در پرونده حاضر (که دیوان صالحیت رسیدگی به آن را برای خود محفـوظ نگـاه
داشته است) در نظر گیرد به ثبت رسانند».
خواهان ،آر.جی .رینولدز توباکو کامپنی ،در تاریخ  30اکتبر  01( 3324مهرماه  )3181الیحهای تحـت عنـوان
«الیحه مؤید ادعای مربوط به بهره متعلقه پیش از دادرسی» ثبت کرد.
درخواستهای خواندگان جهت تمدید مهلت ثبت مدارکشان ،طی دستور مـورخ  32اکتبـر  08( 3324مهرمـاه
 )3181و  02نوامبر ( 3324هفتم آذرماه  )3181دیوان مورد موافقت قرار گرفته و در دستور اخیر ،مهلت ثبت لوایح
توجیهی خواندگان تا  34دسامبر  01( 3324آذرماه  )3181تمدید گردید.
خواندگان الیحه خود را در تاریخ  34دسامبر  01( 3324آذر  )3181نزد دیوان به ثبت رساندند.
دیوان ضمن دستور مورخ  2فوریه ( 3320بهمنماه  )3181خود به شرح زیر مقرر نمود:
با توجه به این که خواهان در مورد موضوع یاد شده (بهره) ،الیحهای در تـاریخ  30اکتبـر  01( 3324مهرمـاه
 )3181به ثبت رساند ،در حالیکه خوانده ،شرکت دخانیات ایران ،پس از دو بار تمدیـد مهلـت ،الیحـه خـود را در
تاریخ  34دسامبر  01( 3324آذرماه  )3181ثبت نمود و نیز با توجه به اینکه اظهاریه شـرکت دخانیـات ایـران ،در
واقع ،حاوی استدالالت و ادله و مدارک معارض با نکات مطروح در الیحه خواهان مـیباشـد و بنـابراین ،ممکـن
است خواهان بخواهد فرصتی جهت اظهارنظر در مورد الیحه شرکت دخانیات داشته باشد ،لذا بدینوسـیله دیـوان
داوری از خواهان دعوت مینماید اینگونه نظرات را حداکثر تا تاریخ  00فوریه  8( 3320اسفندماه  )3181به ثبـت
رساند.
خواهان در تاریخ  03فوریه ( 3320دوم اسفندماه  )3181نظرات مجدد خود را ثبت نمود.
دوم) حکم قبلی

دیــوان طــی حکــم جزئــی خــود در ایــن پرونــده چنــین نتیجــهگیــری کــرد کــه« :شــرکت دخانیــات مبلــ
 18،034،882/88دالر بابت محصوالت دخانی که بهای آنها پرداخت نشده ،به رینولدز بدهکار است».
خواهان ادعا کرد که بر مبنای شرایر مندر در فرم قبو سفارش که در رابطه با کاالهای موضوع ادعا مـورد
استفاده واقع شده ،وی استحقاق دریافت بهره را دارد:
خریدار (شرکت دخانیات) موافقت میکند که بهرهای به نرخ متوسر سه ماهه «لیبور» (نـرخ بـانکی بهـره در
لندن)  )Offering Rate) London Interbankبه ترتیب مندر در تایمز مالی لندن ( Financial Times
 )of Londonبه اضافه دو درصد در سا بابت کلیه وجوه و برای مدتی که پرداخت این قبیل وجوه بعد از مدت
مورد توافق به تأخیر افتد ،به فروشنده بپردازد .غفلت گهگاه یا مداوم فروشنده از مطالبه بهره بهعنـوان اعـراض از
آن تلقی نخواهد شد.
خواهان از تاریخ  00نوامبر ( 3323او آذرماه  )3102یعنی تاریخی که بنا به اظهار خواهـان ،معلـوم شـد کـه
دخانیات بدهیاش را نخواهد پرداخت ،خواستار بهره گردیده است.
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دخانیات منکر گردید که اصالً بهرهای باید پرداخت شود و استدال میکرد که شرط مورد استناد خواهان ،بـه
دالیلی از جمله اینکه شرط مزبور هرگز در گذشته اجرا نشده ،الزماالجرا نبوده است.
دیوان داوری چنین نتیجهگیری کرد که خواهان مستحق دریافت بهره سـاده طبـق شـرط منـدر در قـرارداد
است و متذکر شد که «به نظر خواهان بهره باید از تاریخ  00نوامبر ( 3323او آذرماه  )3102محاسبه شود؛ زیـرا
که شرکت دخانیات از آن تاریخ با عدم پرداخت  34/3میلیون دالر از مبال بدهی ،در آن تاریخ از پرداخـت بـدهی
سر باز زد».
دیوان همچنین خاطرنشان ساخت که:
تا آنجا که از مدارک موجود نزد دیوان پیدا است ،تا تاریخ  38نوامبر  00( 3323آبانماه  )3182یعنی هنگامی
که دادخواست در دیوان ثبت شد ،تقاضایی برای پرداخت بهره از تاریخ مزبور به عمل نیامـده بـود .همـینطـور از
مدارک موجود چنین بر میآید که طبق رسم معمو طرفین طی سالیان متمادی روابـر تجـاریشـان ،رینولـدز از
مطالبه بهره خودداری ورزیده و حتی با وجود قصور شرکت دخانیات در پرداخت بهموقع بدهی ،وجـوه پرداختـی را
پذیرفته بود.
دیوان به این نتیجه رسید که این نحوه عمل احتمالی طرفین باید با نحوه انشای خاص شرط مربوط به بهـره
که مقرر میدارد «چنانچه فروشنده گهگاه یا مداوماً بهره را مطالبه نکند ،نباید بهعنـوان اعـراض وی (از دریافـت
بهره) تلقی شود» ،تویماً در نظر گرفته شود .معهذا از آنجا که هنوز راجع بـه ایـن موضـوع اکثریـت آرا در دیـوان
حاصل نشده بود ،دیوان ضمن حفظ صالحیت نسبت به آن بخش از ادعا که مربوط به بهـره پـیش از دادخواسـت
است ،حکمی جزئی در مورد کلیه موضوعات دیگر پرونده صادر نمود.
سوم) اظهارات خواهان

خواهان تصدیق میکند که آر.جی رینولدز توباکو کامپنی («آر.جی.تی») از سا  3322تا سا  ... 3322از مطالبـه
بهره از شرکت دخانیات «خودداری» ورزید .معالوصف خواهان میگوید که معهذا «آر.جی.آر.تی» درست هفت روز
پس از نقض تعهد شرکت دخانیات نسبت به پرداخت (بدهیاش) به آر.جی.آر.تی ،.رسماً ضمن دعوایی کـه در 03
نوامبر ( 3323هشتم آذرماه  )3102در یکی از دادگاههای ایاالت متحده اقامه کرد ،از دخانیات مطالبه بهره نمود.
خواهان اظهار میدارد که در هریک از صورتحسابها ،منجمله صورتحسابهای مربـوط بـه کاالهـای مـورد
بحث ،به «شرایطی کلی فروشی» مندر در (ظهر) فرم قبو سفارش اشاره شده است .خواهان استدال مـیکنـد
که آن بخش از شرط بهره که در فرم قبو سفارش مندر و به شرح زیـر اسـت« :چنانچـه فروشـنده گهگـاه یـا
مداوماً بهره را مطالبه نکند نباید بهعنوان اعراض وی (از دریافت بهره) تلقی شود» ،دستکم بدان معنا اسـت کـه
این عدم مطالبه بهره به صورت مداوم یا هرچند یک بار نافی  ...حق مطالبه بهره در آتیه نیسـت .خواهـان اظهـار
می نماید که حکم جزئی دیوان با این نحوه تفسیر منطبق است؛ زیرا که حکم صادره به بهره متعلقه به بعـد از 38
نوامبر  00( 3323آبانماه  ،)3182یعنی تاریخ مطالبه بهره در دادخواست مربوط میشود .بالنتیجه ،خواهان مـدعی
است که مطالبه بهره توسـر وی در تـاریخ  03نـوامبر  2( 3323آذرمـاه  )3102در دادگـاههـای ایـاالت متحـده،
بهروشنی وی را مستحق دریافت بهره مورد مطالبه میکند و نیز اینکه «نحوه عمل طرفین پیش از نوامبر ،3323
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ربطی به استحقاق دریافت بهره پیش از دادخواست توسر آر.جی.آر.تی .ندارد».
عالوه بر آن ،خواهان اظهار میدارد که رویه دیوان در غالب موارد این بوده که حکم بهره را «از تـاریخ بـروز
ادعا ،یعنی تاریخ زیان خواهان یا تخلف یا نقض تعهد خوانده» صادر کند .به نظر خواهان چنین رویهای خاصـه در
مورد حاضر ،اقتضا دارد ،زیرا شرکت دخانیات به مدت پنج سا رینولدز را از پو خود محروم و در نتیجه ،از وجـوه
بدون بهره رینولدز استفاده کرد.»...
چهارم) اظهارات خواندگان

خواندگان ضمن اشاره به اینکه بهره مندر در حکم جزئی دیوان در این پرونده بر مبنای قرارداد بـوده ،اسـتدال
مینمایند که بخش «شرایر کلی» فرم قبو سفارش که حاوی شرط بهره است ،به فرض که به شرکت دخانیات
واصل شده باشد ،به هر حا زودتر از  30اکتبـر  01( 3323مهرمـاه  )3102دریافـت نگردیـده و بنـابراین ،شـامل
معامالت قبلی نشده و «قرارداد رسمی» به شمار نمیرود و صرفنظر از ایرادات دیگر ،حسب ادعا ،حـداقل از یـک
لحاظ توسر خواهان نقض شده و لذا نمیتواند اکنون مورد استناد واقع شود.
خواندگان ادعا مینمایند که «مسأله بهره  ...سا های سا مطرح نشده» و در واقع ،در سا  ،3323خواهـان
نهتنها خواستار بهره نشد ،بلکه کتباً موافقت کرد که  1درصد تخفیف در اصل مبل مـورد ادعـا ،قائـل شـود و نیـز
اینکه نامه مورخ هفتم مه  32( 3323اردیبهشتماه  )3102خواهان ،مبنی بر اینکه نامبرده ممکن است خواسـتار
بهره شود ،مشروط بوده است .بهعالوه ،خواندگان اظهار میدارند که در دادخواست مطروحه خواهان در دادگاههای
ایاالت متحده «نه به شرایر کلی فروش اشاره شده و نه نسخهای از آن به دادخواست منضم بوده است» .بر ایـن
اساس ،خواندگان استدال مینمایند که خواهان در عرضحا خود در دادگاه ایاالت متحده ،بهطور اعـم ،ولـی نـه
«به موجب شرایر کلی فروش» ،مطالبه بهره نموده است.
خواندگان همچنین ادعا میکنند که دیوانهای داوری بینالمللی اجباری به صدور حکـم بهـره نداشـته و «در
تعدادی موارد» از این کار خودداری ورزیدهاند و در صورتی هم که حکم به پرداخت بهره دادهاند ،از تـاریخ صـدور
حکم بوده است .بنا به اظهار خواندگان ،چنین رویهای ،در موردی مثل پرونده حاضر که «خوانده مجبور بوده مدتی
به دلیل جریان داوری» منتظر بماند و لذا امکان بروز وضعیت «فورسماوور» وجود داشته ،بهویژه منطقـی و بجـا
است.
پنجم) دالیل حکم

دیوان قبالً ضمن حکم جزئی خود ،ریی داده است که خواهان استحقاق دارد ،بر مبنای شرط منـدر در «شـرایر
کلی فروش» فرم پذیرش سفارش که در رابطه با کاالهای موضوع ادعا مورد استفاده بوده ،بهره دریافت کند .ادله
و مدارک دیگری که توسر خواهان تسلیم گردیده بهروشنی ثابت میکند که این شرایر از مـدتهـا قبـل یعنـی
حداقل در دسامبر  3322به شرکت دخانیـات اعـالم گردیـده بـود و در صورتحسـابهـای گونـاگون مربـوط بـه
سیگارهای مورد بحث به آن اشاره شده است.
عالوه بر این ،برخی از نسخ صورتحساب های تسلیمی به دیوان توسر شـرکت دخانیـات حـاوی اشـاراتی بـه
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شرایر عمومی است که باز مبین آن است که شـرکت دخانیـات شـرایر عمـومی مزبـور را در طـو معـامالت و
مراودات مورد بحث ،دریافت کرده بوده است .در غیاب هرگونه مدرکی حاکی از اینکه طـرفین صـراحتاً در مـورد
تغییر یا لغو این شرایر توافق کرده باشند ،باید شرایر مزبور را بر کلیه معامالت مورد بحث قابـل اعمـا دانسـت.
فرم پذیرش یاد شده جزئی از قرارداد بین طرفین را تشکیل میداده است.
دیوان داوری ،طی احکام دیگری ،طبق نرخ بهره مورد توافق در قرارداد ،حکم خسارت داده است (فـیالمثـل،
رجوع شود به :ویلیام ا پریرا اسوشیایتس ایران علیه جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره338ــ3ــ 1مـورخ 33
مارس  02/3324اسفندماه  .)3180به عالوه ،در بسیاری موارد ،دیوان از تاریخ نقض تعهد ،حکم به پرداخـت بهـره
صادر کرده است (فی المثل ،رجوع شود به :همان مأخذ ،اینترند اینترنشنا اینکورپوریتد علیه نیروی هوایی ایـران،
حکم شماره 03ـ002ـ ،0مورخ  02ووییه  0/3321مردادماه .)3180
یکی از انواع زیانهای تبعی که هر خواهانی ممکن است متحمل شود از دست رفتن (حق) اسـتفاده از پـولی
است که حقاً در طو مدت بین بروز ادعا و صدور حکم به وی تعلق دارد .فیالواقع ،در چنین مواردی ،خوانده با در
اختیار داشتن حق استفاده از پو خواهان ظرف این مدت ،به ناحق دارا شده است .هرگاه خواهـان مـنغیرحـق از
پولش محروم شود ،ضابطه متداو این است که بابت مبل ادعا ،حکم بهره داده شود.
در مورد حاضر ،دیوان نظر داده است که شرکت دخانیـات حـداقل از نـوامبر  3323توافـق خـود را مبنـی بـر
پرداخت به شرکتهای تابعه خواهان نقض کرده است .لذا جهت جبران خسـاراتی کـه خواهـان بـه علـت نقـض
قرارداد توسر شرکت دخانیات متحمل شده ،باید بهره بهعنوان یکی از عناصر خسارت در حکم منظور شود.
این که خواهان در گذشته در مواقعی که خوانده در پرداخت تأخیر نموده ،بهرهای مطالبه نکـرده معمـوالً حـائز
اهمیت نیست .در گذشته ،پرداختها باالخره انجام میشدهاند .عدم مطالبه بهره در گذشته الزاماً دا بر آن نیسـت
که خواهان در صورت نقض قرارداد در آینده که متضمن خودداری کامل از پرداخت بدهی باشد ،از حق خود نسبت
به بهره اعراض نموده است .این امر ،بهویژه در مواردی مثل مورد حاضر ،صادق است که طرفین صریحاً موافقـت
کردهاند که «عدم مطالبه بهره توسر خواهان نباید به عنوان اعراض وی تلقی شـود» .هـیچ دلیلـی بـرای نادیـده
گرفتن چنین شرط صریحی که مورد توافق طرفین بوده وجود ندارد.
علیهذا براساس وضعیت پرونده حاضر ،نمی توان گفت که خواهان از حق خود نسبت به آن بخش از خساراتی
که تابع ضابطه بهره است ،صرفنظر نموده است.
بهعالوه ،در مه  ، 3323خواهان به خوانده اخطار کرد که چنانچه مبل درشـت قابـل پرداختـی طبـق جـدو
زمانی مربوطه پرداخت نشود ،ممکن است بهره مطالبه گردد .جدو زمانی پرداخت مورد بحث رعایـت نشـد و در
 03نوامبر  2( 3323آذرماه  )3102خواهان در دادگاههای ایاالت متحده شروع به اقامه دعوا نموده و خواستار بهره
شد .در دادگاههای فدرا ایاالت متحده ،الزامی به مشخ کردن مبنا یا طرز محاسبه بهره نیست.
بدینسان تا آن جا که خواهان وظیفه داشته که در مورد مطالبه بهره اخطار دهد ،به وظیفه خـود عمـل کـرده
است.
ضمن یادآوری این نکته که دیوان صالحیت خود در تجدیدنظر در نرخ کلـی بهـره قابـل اعمـا را محفـوظ
داشته ،دیوان داوری بر این نظر است که خواهان استحقاق دارد بهره سادهای به نرخ  30/33درصد ،یعنـی 31/33
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درصد که معاد متوسر نرخ سه ماهه «لیبور» بین سه ماه آخر سا  3323تا سـه مـاه دوم 3324و بـه اضـافه 0
()1
درصد است ،نسبت به مبل  882،034،18/88دالر از تاریخ  12نوامبر  2( 3323آذرماه  )3102لغایت تاریخی که
کارگزار امانی دستور پرداخت از محل حساب تضمینی را بابت حکم جزئـی 340ــ10ــ 1بـه بانـک امـین داده ،از
شرکت دخانیات دریافت نماید .با توجه به اینکه خواهان قبالً بهره سادهای به نرخ  31/04درصد نسبت بـه مبلـ
 18،034،882/88دالر از تاریخ  08نوامبر  00( 3323آبانماه  )3182لغایـت تـاریخی کـه کـارگزار امـانی دسـتور
پرداخت از حساب تضمینی را بابت حکم جزئی 340ـ10ـ 1به بانک امین صادر کرده ،دریافـت نمـوده اسـت ،لـذا
دیوان مبل  30،430،248/03دالر بابت مابقی بهره واجباالدا ،حکم صادر میکند.
هرطرف هزینههای داوری خود را ریساً تقبل خواهد کرد.
حکم نهایی

دیوان بدینوسیله به شرح زیر حکم صادر میکند:
خوانده ،شرکت دخانیات ایران ،متعهد است و باید مبل دوازده میلیون و چهارصـد و دوازده هـزار و هفتصـد و
چهل و شش دالر امریکا و پنجاه و یک سنت ( 30،430،248/03دالر امریکا) به خواهان ،آر.جی .رینولـدز توبـاکو
کامپنی ،بپردازد.
مبل مزبور از محل حساب تضمینی مفتوح طبق بند  2بیانیه مـورخ  33وانویـه  03( 3323بهمـنمـاه )3103
دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر پرداخت خواهد شد.
بدینوسیله حکم نهایی حاضر ،جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  2مارس  3880برابر با  36اسفندماه 3161
نیلس منگارد ،رئیس شعبه سه
به نام خدا
ریچارد ام .ماسک

پرویز انصاری معین
نظر مخالف

 .1تاریخ دقیق نقض قرارداد و اخطار مربوطه روشن نیست و بنابراین ،دیوان بهره را از آخرین روز ماه نوامبر محاسبه میکند.

پرونده شماره 111ـ شعبه سه
حکم شماره 312ـ111ـ1
خواهان :منوچهر حدادی
خوانده :ایاالت متحده امریکا
تاریخ3161/33/33 :
حکم
یک) پیشینه امر

خواهان به عنوان پدر و ولیّ فرزند خود ،آقای ساسان حدادی ،دادخواستی در تـاریخ  32وانویـه  02( 3320دیمـاه
 )3182علیه ایاالت متحده به ثبت رسانید.
خواهان اظهار میدارد که فرزندش در تاریخ  30نوامبر  04( 3322آبانماه  )3102به منظور ادامه تحصیل وارد
ایاالت متحده امریکا شد؛ ولی بعداً دستگیر و به شرحی که آمده تحت شکنجه قرار گرفت .خواهان اظهار مـیدارد
که این وقایع نهایتاً منجر به برگرد اندن وی در یک حالت روانـی بـه ایـران شـد کـه آن حالـت در دادخواسـت و
منضمات آن به طرق گوناگون از قبیل «فقدان حواس»« ،حواس پرتی»« ،پریشانی حـواس»« ،اخـتال رفتـار»،
«بیماری شدید روانی و از دست دادن حالت طبیعی» توصیف شده است.
متن انگلیسی دادخواست حاکی است که دستگیری و شکنجه ادعایی «ظرف یک هفته» بعد از تاریخی در ماه
مه  3323صورت گرفته ،ولی بعداً اظهار شده که این پسر بعد از این شکنجه ادعایی در تاریخ  30ووییه 04( 3322
تیرماه  )3103به تهران وارد شده است .ضمائم دادخواست نشان میدهد که به گذرنامه پسـر نـامبرده در او اوت
 32( 3322مردادماه  )3103در هامبورگ آلمان مهر زده شده و یکی از دادگاههای پژوهش ایران تأییـد کـرده کـه
نامبرده از سپتامبر  3322به اختال روانی مبتال بوده است.
خواسته مورد تقاضای خواهان به شرح زیر است:
 .3پرداخت هزینه اعزام و تحصیل و برگرداندن او از امریکا.
 .0هزینههای مداوا و معالجه.
 . 1خسارات ناشیه از عقب افتادن او از تحصیل و هیچ شدن تحصیالت دبستانی و دبیرستانی او.
 . 4خسارات مادی و معنوی از دست رفتن شخصیت عینی و معنوی او .به معنای دیگـر از دسـت رفـتن یـک
فرزند برای پدر ،جمعاً  222،322،222ریا (یک صد میلیون ریا ).
ایاالت متحده در تاریخ  2ووییه  38( 3320تیرماه « )3183عرضحالی برای صدور قراری در رد ادعا به علـت
عدم صالحیت» به ثبت رسانید و سه دلیل مطرح کرد که باید بهعنوان موضوع مقدماتی در رد ادعا در نظر گرفتـه
شود:
 ...«.3ادعا برحسب ظاهر با شرایر مقرر در بند یک ماده  0موافقتنامه حل و فصل دعاوی ،یعنی ناشی شدن
ادعا از دین ،قرارداد ،سلب مالکیت یا سایر اقدامات مؤثر در حقوق مالکیت ،تطبیق نمـیکنـد و بنـابراین ،ادعـا در
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حیطه صالحیت دیوان داوری قرار نمیگیرد.»...
 .0دعاوی« ،دعاوی» «پسر» میباشد و خواهان حق طرح دعوا ندارد.
 .1در اشاره به آشفتگی و ابهام دادخواست در مورد بروز ادعا در  3322یا  3323اشعار گردیـده «اگـر ادعـا در
تاریخ عقد موافقتنامه (بیانیه حل و فصل دعاوی) پابرجا نبوده ،نمیتواند حائز شرایر صالحیت مقرر در بند  3ماده
 0باشد».
در تاریخ  08نوامبر  0( 3320آذرماه  )3183خواهان جوابیهای به عرضحا ایاالت متحده ثبت نمـود .جوابیـه
مؤید این نکته بودکه تاریخ بازداشت پسر خواهان «در ماه مه  »3322بوده و اشاره به  3323در نتیجـه اشـتباه در
تبدیل سا (شمسی و میالدی) صورت گرفته است .جوابیه به دو فقره ایراد دیگر ایاالت متحده در مورد صالحیت
نپرداخته است.
دو) دالیل صدور حکم

دیوان داوری در صورتی صالحیت رسیدگی به ادعاهای اتباع جمهوری اسالمی ایران علیه ایاالت متحده امریکا را
دارد که «این قبل ادعاها در تاریخ این موافقتنامـه » ( 33وانویـه  03 /3323دیمـاه  )3103پابرجـا بـوده ...و از
دیون ،قراردادها ،...سلب مالکیتها یا سایر اقدامات مؤثر در حقوق مالکیت ...ناشی شود» (بند  3ماده دو بیانیه حل
و فصل دعاوی).
دیوان به منظور رسیدگی به عرضحا ایاالت متحده جهت رد ادعا پس از مطالعـه مـتن فارسـی دادخواسـت،
چنین استنباط مینماید که در دادخواست بر حوادثی که حسب ادعـا در  3322و نـه در  3323بـه وقـوع پیوسـته،
استناد شده است .بنابراین ،به منظور حاضر ،این قبیل ادعاها در تاریخ انعقاد بیانیه حل و فصل دعاوی پابرجا بـوده
است.
معذلک به نظر نمیرسد که هیچ یک از ادعاهای مطروحه را بتوان ناشی از «دیون ،قراردادها ،سلب مالکیتها
یا سایر اقدامات مؤثر در حقوق مالکیت» که مبنای صالحیت دیوان است ،شمرد.
خواهان تا حدودی که به عنوان ولیّ ،به نمایندگی قانونی فرزندی که فاقد اهلیت اقامه دعوا است اقدام میکند
و ادعاها برای صدمات وارده به پسر و هزینهها و مخار ناشی از صدمات مزبور اقامه مـیشـود ،چنـین ادعاهـایی
مشمو مفاد بندهای مذکور در مورد صالحیت نمیگردد.
از طرف دیگر ،تا آن جا که خواهان جبران خساراتی را که در نتیجه از دست دادن یک فرزند به وی وارد شده،
مطرح میکند هیچ گونه مبنایی در این پرونده ارائه نشده که براساس آن فرض شود خواهان بهعنوان پدر در رفـاه
فرزند خود از منافع مالکانه برخوردار بوده که در اثر حجر نامبرده منافع مزبور تقلیل یافته یا اینکه «خسارات مادی
و معنوی» مندر در دادخواست نتایج حادثه دیگری غیر از صدمات شخصی که حسب ادعا به پسر وارد شده ،بوده
است.
در نتیجه ،هرگونه زیانی که پدر متحمل شده نیز خار از محدوده صالحیت دیوان که طبق بیانیه حل و فصل
دعاوی تعیین گردیده ،میباشد.
بنابراین ،دیوان صالحیت رسیدگی به این ادعا را ندارد.

114



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

سوم) حکم

به دالیل پیشگفته ،دیوان داوری به دلیل عدم صالحیت این ادعا را رد میکند.
الهه ،به تاریخ  13ژانویه  3880برابر با  33بهمنماه 3161
نیلس منگارد ،رئیس شعبه سه
به نام خدا
چارلز ان .براوئر
نظر موافق

پرویز انصاری معین
مخالف

پرونده شماره 111ـ شعبه سه
حکم شماره 311ـ111ـ1
خواهان :محمد موسوی
خوانده :ایاالت متحده امریکا
تاریخ3161/33/33 :
حکم
 .3پیشینه دعوا

خواهان که حسب ادعا آخرین عضو هیأت رسمی نیروی دریایی ایران بود که در آوریل  3322پـس از اخـرا بـه
دستور رئیس جمهوری ایاالت متحده ،آن کشـور را تـرک کـرد ،در تـاریخ  33وانویـه  03( 3320دیمـاه )3182
دادخواستی علیه ایاالت متحده در دیوان ثبت نمود.
خواهان ادعا میکند که بعد از ورود به هیوستون در تاریخ  38اکتبر  04( 3323مهرماه  )3102بهعنوان عضـو
هیأت رسمی نیروی دریایی ایران که مأمور رسیدگی به ادعاهای فسخ مربوط به یک قرارداد ویژه شده بود ،قرارداد
اجاره آپارتمانی با اجاره بهای ماهانه  882دالر به مدت شش ماه از تاریخ  03اکتبر  2( 3323آبانماه  )3102تا 12
آوریل  ،3322امضا و ودیعهای به مبل  122دالر بابت آن تودیع نمود.
خواهان مضافاً قراردادی جهت کرایه اثاث برای مدت شش ماه از تاریخ  03اکتبر  2( 3323آبانماه  )3102به
مبل ماهانه  383/03دالر امضا و ودیعهای معاد یک ماه کرایه در آن رابطه پرداخت کرد .ودیعههای دیگری نیـز
حسب ادعا بابت تسهیالت (آب و برق و تلفن) پرداخت شد؛ از جمله ودیعهای به مبل  23دالر که ظاهراً به ساوث
وسترن بل تلفن کامپنی سپرده شده و به عالوه خواهان «کلیه وسایل الزم و متفرقه برای زیست خود و اعضـای
خانوادهاش را ابتیاع نمود».
اگر حتیاالمکان دادخواست به نفع خواهان تفسیر شود ،میتوان گفت که ادعا بابت اعما منغیرحقی اسـت
که از طرف «دولت ایاالت متحده ،اداره مهاجرت و تابعیت و وزارت امورخارجه امریکا ،بخش ایران صورت گرفتـه
است.»...
اوالً خواهان اظهار میدارد که بعد از صدور دسـتور شـماره  30322ریاسـت جمهـوری ،مبنـی بـر «توقیـف»
داراییهای ایران در تاریخ  34نوامبر  01( 3323آبان « )3102تبعیضات بیمورد ،سختیها و ناراحتیهایی بر اتباع
ایرانی مقیم امریکا ...اعما گردید» .وی به عالوه ادعا میکند که در تاریخ  02فوریه ( 3322او اسفندماه )3102
به دفاتر اداره تابعیت و مهاجرت هیوسـتون احضـار گردیـد و «مـورد اهانـت قـرار گرفتـه ،تحقیـر شـده و از وی
عکسبرداری و انگشت نگاری به عمل آمده و یک ماه فرصت ترک داوطلبانه از امریکا (به وی) داده شد.»...
خواهان سپس اشعار میدارد که «در اجرای دستورات سفارت ایران در واشنگتن و بـر طبـق ضـوابر «تـرک
داوطلبانه» و دستورالعمل وزارت خارجه امریکا ،بخش ایران ،در اواسر مـارس  3322همـراه خـانواده خـود شـهر
هیوستون تگزاس را بصوب واشنگتن،دی.سی .ترک نمود .در نتیجه ،به مدت شش هفته زودتر ،قراردادهای اجـاره
آپارتمان و کرایه اثاث را فسخ نموده و نتیجتاً متحمل خسارت از دست دادن ودیعهها شده است».
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ثانیاً ایاالت متحده از تاریخ  2آوریل  32( 3322فروردینماه  )3103روابر سیاسی خود را با جمهوری اسالمی
ایران قطع نمود و رئیس جمهور دستور داد که برخی اتباع ایران از جمله خواهان ظرف  20سـاعت اخـرا شـوند.
خواهان اشعار میدارد که «پس از دریافت اطمینان الزم از وزارت امور خارجه ـ بخش ایران در مورد لغـو دسـتور
«ترک داوطلبانه» اداره مهاجرت و تابعیت تگزاس» و ورود به منطقه واشنگتن،دی.سی .قبالً ودیعههـای دیگـری
بابت اجاره خانه ،آب و برق و تلفن و غیره پرداخت کرده بود .خواهان بدین ترتیب« ،عالوه بر ایـنکـه تقریباًکلیـه
وسایل منز  ،مایملک و اتومبیل خود را «که ظاهراً» در مدت اقامت خود در تگزاس به مبل  01312دالر خریداری
کرده بود رها نمود» ،برای بار دوم حقوق خود را نسبت به همان ودیعهها از دست داد.
خواهان اظهار میدارد که در نتیجه این اعما دولت ایاالت متحده ،وی و خانواده وی متحمل صدماتی شامل
از دست دادن مایملک ،صرف هزینههای جابهجایی ،ناراحتیهای فردی ،از دست دادن وسایل منز و مشکالت و
هزینههای غیرضروری و ناگواریهای روحی و فکری گردیده و وجوه مادی او توسر مسـتودعین مختلـف ضـبر
گردیده است.
خواهان بهعنوان غرامت  12،222دالر بهعنوان بهره مطالبه کرده و اضافه بـر آن خواسـتار «جبـران لطمـات
معنوی ،اعتباری و شهرتی و خواستههای دیگری که منصفانه و مناسب تشخی داده شـود» ،مـیباشـد .مضـافاً
خواهان مدعی است که باید از کلیه دعاوی موجود یا محتمل ناشی از عزیمت عاجل وی از ایـاالت متحـده مبـرا
گردد.
ایاالت متحده در تاریخ  30اکتبر  02( 3320مهرماه  )3183عرضحالی جهت صـدور دسـتور مـردود شـناختن
دعوا به لحاظ عدم حق اقامه آن وسیله خواهان و عدم صالحیت دیوان ثبت نمود .در عرضحا اشعار گردیده ،نظر
به آنکه ادعا بابت  12،222دالر است نمیتواند توسر خواهان طرح گردد ،بلکه طبق بند  1ماده سه بیانیه حـل و
فصل دعاوی باید منحصراً به وسیله دولت جمهوری اسالمی ایران از طرف وی اقامه شود.
ایاالت متحده مضافاً ادعا میکند که ادعا «از دیون ،قراردادها ،سلب مالکیتها یا سایر اقدامات مؤثر در حقوق
مالکیت» به نحو مقرر در بند یک ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ناشی نمیشود و به هر صورت طبـق همـان
ماده ،ادعا «ناشی از اعما ایاالت متحده در برابر رفتار مذکور در بند  33بیانیه عمومی ،یعنی «دستگیری  00تبعه
()1
ایاالت متحده در تاریخ  4نوامبر  31( 3323آبان  )3102و متعاقباً توقیف آنها» میباشد.
دولت جمهوری اسالمی ایران در تاریخ  4وانویه  34( 3321دیماه  )3183جوابیهای در پاسـخ بـه عرضـحا
ایاالت متحده امریکا تسلیم نمود .در جوابیه مذکور فیالواقع سعی شده است ادعای مطروحه بهعنوان ادعایی کـه
ریساً توسر جمهوری اسالمی ایران مطرح شده قلمداد گردد ،لکن به سایر اظهارات مندر در عرضـحا پرداختـه
نشده است.
 .1در عرضحا همچنین ذکرشده «تا آنجا که ادعای شماره  343خواهـان بـه خسـارات متحملـه در اثـر معـامالت خواهـان بـا اتبـاع
خصوصی ایاالت متحده مربوط می گردد ،دعوا بهطوری که در تصمیم دیوان عمومی در پرونده «الـف»( 0مـورخ  03دسـامبر 12 /3323
آذر  )3182تأیید گردید ،از صالحیت دیوان خار است.
1'Iran-U.S. C.T.R. 101.
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به نظر میرسد که زیانها و خسارات ادعایی خواهان تا آنجا که ایاالت متحده امریکا در مورد آنها مسئو قـرار
داده شده ،بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از اقداماتی ناشی میشود کـه رئـیس جمهـوری ایـاالت متحـده صـریحاً
بهعنوان تدابیری در قبا توقیف  00تبعه امریکا در ایران از  4نوامبر  31( 3323آبان  )3102تـا  02وانویـه 3323
( 12دیماه  )3103اتخاذ نمود .دستور اجرایی شماره  30322مورخ  34نوامبر  01( 3323آبانماه  )3102که مـورد
اشاره خواهان است به این سبب صادر گردید که «اوضاع ایران تهدیدی غیرعادی و خارقالعاده نسبت بـه امنیـت
ملی ،سیاست خارجی و اقتصادی ایاالت متحده محسوب میشد» .رئیس جمهوری ایاالت متحده در اعـالم قطـع
روابر سیاسی با ایران در تاریخ  2آوریل  32( 3322فروردین  )3103شخصاً اظهار داشت کـه ایـن اقـدام یکـی از
اقداماتی است که بهعنوان مقابله با رویداد مذکور در فوق صورت گرفته است.
(16 Weekly Compilation of Presidential Documents 611(16th April 1980).

بنابراین ،طبق بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی (که در بند 33بیانیه عمومی به آن اشـاره شـده) ایـن
قبیل ادعاها از صالحیت دیوان خار است؛ زیرا که از اعما ایاالت متحده در قبا آن حادثه ناشی میگردد.
مطرح بودن پرونده شماره «الف» 30در دیوان در حا حاضر و اختالف تفسیری که جمهوری اسالمی ایـران
ارجاع نموده ،هیچگونه تأثیری در این پرونده ندارد .تا آنجا که پرونده «الف» 30به هریک از دسـتورهای اجرایـی
رئیس جمهور ایاالت متحده مورد بحث در این دعوی ارتباط مییابد ،به دلیل ادامه تأثیری است کـه آن دسـتورها
بعد از انعقاد بیانیهها در  33وانویه  03( 3323دیماه  )3103دارند ،ولی در این پرونده ،خساراتی که خواهـان ادعـا
میکند متحمل شده به ماههای مارس و آوریل  3322مربوط است و ماهیتاً مستمر نیست.
بنابراین ،دیوان داوری صالحیت رسیدگی به این ادعا را ندارد.
 .1حکم

بنا به دالیل پیشگفته ،دیوان ادعا را به لحاظ عدم صالحیت مردود میشناسد.
الهه ،به تاریخ  13ژانویه  3880برابر با  33بهمنماه 3161
نیلس منگارد رئیس شعبه سه
به نام خدا
چارلز ان .براوئر

پرویز انصاری معین
مخالف

پرونده شماره 113ـ شعبه یک
حکم شماره 311ـ113ـ3
خواهان :وسترن داینامیکس کورپوریشن
خواندگان :جمهوری اسالمی ایران ،سازمان اتکا
تاریخ3161/32/8 :
حکم
یک) واقعیات و اظهارات

در تاریخ  32وانویه  02( 3320دیماه  )3182وسترن دینامیک کورپوریشن (خواهان) دادخواستی در دیوان ثبـت و
تقاضای خساراتی بابت نقض ادعایی قراردادی که جهت فروش نخود با سازمان اتکا (اتکا) یکی از خواندگان ایـن
پرونده منعقد شده بود ،نمود .اتکا در الیحه دفاعیه خود ضـمن سـایر دفاعیـات ،اظهـار داشـته اسـت کـه ادعـای
مطروحه علیه آن ،از صالحیت دیوان خار است؛ زیرا در قرارداد موضوع ادعا ،صـالحیت انحصـاری دادگـاههـای
ایران پیش بینی گردیده است .اتکا به بند یک ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی استناد مینماید که به موجـب آن
«دعاوی ناشی از قراردادهای تعهدآور فیمابین که در آنها مشخصاً رسـیدگی بـه دعـاوی مربوطـه در صـالحیت
انحصاری دادگاه های صالحه ایران با توجه به موضع مجلس شورای اسـالمی ایـران باشـد» از صـالحیت دیـوان
مستثنا گردیده است.
خواهان در پاسخ به الیحه دفاعیه (خوانده) ،این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.
دیوان داوری در دستور مورخ  03فوریه  32( 3324اسفندماه  )3180خود به طرفین اعالم نمود که با توجه به
قید انتخاب مرجع در قرارداد فیمابین طرفین ،قصد دارد براساس لـوایح و اسـناد تقـدیمی بـه دیـوان نسـبت بـه
صالحیت خود اتخاذ تصمیم نماید .طرفین پرونده هیچگونه الیحه دیگری تسلیم نکردند.
در دسامبر ( 3322آذرماه  )3102خواهان و اتکا قراردادی به منظور فـروش  0222تـن متریـک نخـود منعقـد
نمودند .قرارداد مذکور از طریق مبادله سه تلکس منعقد گردید:
( )3تلکس مورخ  32دسامبر  02( 3322آذرمـاه  ) 3102اتکـا بـه خواهـان کـه در آن ضـمن تشـریح شـرایر
استاندارد خرید اتکا از خواهان دعوت گردیده پیشنهاد فروش ارائه نماید.
( )0تلکس مورخ  00دسامبر ( 3322او دیماه  )3102خواهان به اتکا که در آن پیشنهاد فروش ارائه گردیده
است.
( )1تلکس مورخ  00دسامبر  4( 3322دیماه  )3102اتکا به خواهان که در آن ضمن تأییـد قبـولی پیشـنهاد
فروش اظهار گردیده «سایر شرایر طبق تلکس مورخ  00دسامبر (اتکا) خواهـد بـود» .در ایـن تلکـس همچنـین
اظهار شده که «این قرارداد اینک الزماالتباع است.»...
ضمن سایر شرایر ،در قرارداد پیشبینی گردیده بود که خواهان ضمانتنامهای جهت حسن انجـام کـار تسـلیم
نماید و اتکا متقابالً بابت قیمت خرید ،اعتباری به نفع خواهان افتتاح کند.

حکم شماره 415ـ144ـ4
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خواهان مدعی است که ترتیب صدور ضمانتنامه خود را داده ،ولی اتکا اعتبارنامـه را افتتـاح ننمـوده و از ایـن
طریق قرارداد را نقض نموده است .خواهان اظهار می نماید که در اثر این نقض قرارداد (از جانب خوانده) ،متحمـل
خسارتی معاد  222،222دالر بابت عدمالنفع گردیده که اینک آن را به اضـافه بهـره و سـایر هزینـههـا مطالبـه
مینماید.
خواهان همچنین مدعی است که خسارت مذکور در نتیجه «محدودیتهای ارزی کـه توسـر خوانـده ،دیگـر
یعنی دولت جمهوری اسالمی ایران وضع شـده و ایفـای تعهـدات قـراردادی بـا خواهـان را بـرای سـازمان اتکـا
غیرممکن نموده ،حادث گردیده است».
اتکا اظهار مینماید که «در صورتی که استنباط خواهان در مورد تحقق عقد درست نباشد ،از آنجا که کاالیی
تسلیم یا خدمتی انجام نشده است ،موجبی برای طرح دعوا علیه خوانده وجود ندارد .اما به فرض که اعای خواهان
در مورد تحقق عقد در نتیجه مبادله تلکسهای مذکور در فوق درست باشد» ،در آن صورت ،ادعای خواهـان بایـد
به علت عدم صالحیت دیوان مردود شناخته شود ،زیرا در آن صورت ،حل و فصل اختالفات تابع قیـد زیـر کـه در
تلکس مورخ  32دسامبر  02( 3322آذرماه  )3102در گردیده ،خواهد بود:
«اختالفات و طرق حل آنها :اختالفات محتمل الحدوث باید منحصراً در محاکم ایران به صورت نهـایی
فیصله یابند».
اتکا اظهار می نماید که در تلکس مورخ  00دسامبر  4( 3322دیماه  )3102اتکا ،قید مزبور با اشاره کلـی بـه
شرایر مندر در تلکس قبلی مورد تأکید و تأیید واقع گردیده است.
اتکا مدعی است که این قید انتخاب مرجع رسیدگی در چارچوب مستثنیات بند  3ماده دو بیانیه حـل و فصـل
دعاوی قرار گرفته و بنابراین ،ادعا باید به علت عدم صالحیت دیوان مردود شناخته شود.
خواهان استدال مینماید که مفاد مربوط به حل و فصل اختالفـات در قـرارداد شـامل نقـض کامـل و کلـی
قرارداد ،آن طور که در این مورد ادعا میشود ،نمیگردد .خواهان همچنین مدعی است که به دادگـاههـای ایـران
دسترسی ندارد و عالوه بر آن در دادگاههای مذکور دادرسی به معنای واقعی انجام نمیشود.
دوم) صالحیت دیوان

در تاریخ  0نوامبر  34( 3320آبانماه  )3183دیوان عمومی در مورد نه پرونـده آزمایشـی متضـمن قیـود مختلـف
انتخاب مرجع ،قرارهای اعدادی صادر نمود.
عبارت اصلی مربوط به انتخاب مرجع رسیدگی که در قرارداد مورد بحث دیده میشـود ،عینـاً مشـابه عبـارتی
است که دیوان عمومی در پرونده جور دبلیو دراکر جونیور علیه شرکت معامالت خارجی و دیگران (قرار اعـدادی
()1
شماره 4ـ303ـ دیوان عمومی ،بخش سوم (( )0پیشنهاد فروش سیمان)) مورد رسیدگی قرار داد.
 .1دو جمله زیر که در پرونده «پیشنهاد فروش سیمان» تحت عنوان «اختالفات و طرق حل و فصل» در گردیده ،در پرونده حاضـر در
تلکس مورخ  32دسامبر  02( 3322آذرماه  )3102اتکا تحت عنوان «سوگندنامه» دیده میشود:
«در صورتی که قرارداد منعقد شود ،الزم است که یکی از مقامات ارشد شرکت شما جهت امضا و تسلیم «سـوگندنامه» مـورد
نظر دولت ایران به تهران مسافرت نماید .مقام مزبور باید جهت چنین اقدامی دارای اختیار تام از طرف شرکت شما باشد».
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در پر ونده مزبور دیوان عمومی اظهارنظر نموده که منظور از نحوه انشـای قیـد مزبـور صـراحتاً آن اسـت کـه
اختالفات فیمابین باید جهت رسیدگی به دادگاه های ایران ارجاع گردد و در نتیجـه قیـد مزبـور ،شـرط اسـتثنای
مندر در بیانیه حل و فصل دعاوی را تحقق بخشد که مقرر میدارد« :ادعاهای ناشـی از قراردادهـای فـیمـابین
طرفین که در آنها مشخصاً رسیدگی به دعاوی مربوطه در صالحیت انحصاری دادگاههای صالحه ایران قرار داده
شده باشد ،از صالحیت دیوان مستثنا گردیده است».
دیوان دلیلی نمیبیند که از نحوه انشای قید مرجع رسیدگی مندر در قرارداد حاضر استنتا به عمل آورد.
راجع به ادعای خواهان در مورد تغییر شرایر در ایران ،مسأله مزبور در حکم دیوان عمومی در پرونـده جـور
دبلیو دراکر جونیور (قسمت دوم «قرارداد برنج») مورد بررسی و اظهارنظر قرار گرفته است.
در مورد ادعای مطروح علیه دولت جمهوری اسالمی ایران ،به نظر میرسد که ادعا عمدتاً براساس این اظهـار
مندر در دادخواست عنوان شده باشد کـه «سـازمان اتکـا ممکـن اسـت مایـل بـه انتقـا وجـه طبـق الزامـات
قراردادیاش بوده و محتمالً محدودیتهای پولی وضع شده توسر جمهوری اسالمی ایران مانع از آن شده باشد.
خواهان اضافه مینماید که «اگر چنین باشد ،خواهان معتقد است که عمل جمهوری اسالمی ایـران در حکـم
سلب مالکیت بوده» و مستلزم پرداخت غرامت است .»...خواهان نه در دادخواست اولیـه و نـه در پاسـخ خـود بـه
الیحه دفاعیه (خوانده) دلیلی در تأیید این ادعای مبهم خود راجع به اینکـه «بـه عقیـده او» شـرایر و اوضـاع و
احوا ذیربر چه «میتوانسته» باشد ،ارائه ننموده و همچنین خواهان بعد از اطـالع از دسـتور مـورخ او مـارس
 32( 3324اسفندماه  )3180دیوان دایر بر این که دیوان قصد دارد راجع بـه صـالحیت «براسـاس لـوایح و اسـناد
تسلیمی طرفین» اتخاذ تصمیم نماید ،توضیحات یا دالیل مؤید ادعای خود را به دیوان تسلیم نکرد .دیـوان داوری
نمیتواند صالحیت خود را بر مبنای اینگونه اظهارات غیرمنجز و غیرمستند قرار دهد.
از آنجا که خواهان ادعای خود علیه جمهوری اسالمی ایران را بر این اظهار قرار میدهد که اتکا یک سازمان
فرعی دولت ایران بوده و بنابراین ،اقدامات آن قابل انتساب به آن دولت است (باید توجه داشت که) ادعای مزبـور
نیز ناشی از قرارداد فیمابین خواهان و اتکا بوده و نتیجتاً خار از صالحیت دیوان میباشد.
سوم) نتیجه

دیوان اعالم مینماید که صالحیت رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد فیمابین خواهان و اتکا را ندارد.
بر این اساس ،دیوان ادعاهای مطروح علیه جمهوری اسالمی ایران و سازمان اتکا را مردود میشناسد.
الهه ،به تاریخ  28فوریه  3880برابر با  8اسفندماه 3161
کارل ـ هاینس بوکشتیگل ـ رئیس شعبه یک
به نام خدا
هوارد ام .هولتزمن

محسن مصطفوی

پرونده شماره 211ـ شعبه سه
حکم شماره 311ـ211ـ1
خواهانها :دیک آو دلهور اینکورپوریتد،آندرهیل آو دلهور اینکورپوریتد

خواندگان :شرکت نوسازی و عمران تهران ،دولت جمهوری اسالمی ایران
تاریخ3164/0/34 :
حکم

حاضران
از جانب خواهانها :آقای فرنک فلن ،نایب رئیس دیک آو دلهور اینکورپوریتد

آقای حمید صبی ،آقای کندا  ،مهیر،خانم فرخنده صبی ،آقای دی .رابرتز
آقای ا  .هاپمنز ،وکالی خواهانها ،خانم  .هاروی ،دستیار
از جانب خواندگان :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده رابر دولت جمهوری اسالمی ایران
آقای نعمتاهلل مختاری ،مشاور حقوقی نماینده رابر
آقای یوسف موالیی ،آقای منصور معظمی
آقای محمدحسین صفرزاده ،نمایندگان شرکت نوسازی و عمران تهران
سایر حاضران :آقای جان کروک ،نماینده رابر دولت ایاالت متحده امریکا
آقای جان رینولدز ،مشاور حقوقی نماینده رابر
بخش اول) تاریخچه شکلی پرونده

خواهانها ،دیک آو دلهور اینکورپوریتد («دیک») و آندرهیل آو دلـهور اینکورپوریتـد («آنـدرهیل») (ویـا مجموعـاً
«خواهانها») در تاریخ  34وانویه  04( 3320دیماه  )3182دادخواستی علیـه شـرکت نوسـازی و عمـران تهـران
(«عمران تهران») و دولت جمهوری اسالمی ایران («دولت») به ثبت رساندند.
عمران تهران و دولت گاهی اوقات به جای یکدیگر نام برده شده ویا مجموعاً ویا منفرداً بهعنوان «خواندگان»
نامیده خواهند شد .ادعای مطروح علیه عمران تهران بابت وجوهی است که حسب ادعا به موجـب چهـار قـرارداد
منعقد بین دوم ووییه  3320و نهم سپتامبر  33( 3322تیرماه  3104و  32شهریورماه  )3108در مورد احداث یـک
مجتمع عظیم آپارتمانی پیش ساخته بتونی موسوم به پرووه شهرسازی اکباتـان در منطقـه غـرب تهـران («پـرووه
اکباتان») واجباالدا بوده است.
دادخواست ضمن نام بردن از خواندگان ،حاوی این توضیح بود که منظور از دولت ،بنیـاد مستضـعفان ،بانـک
مرکزی و وزارت مسکن نیز هست .معهذا در دادخواست ادعای مشخصی ،نه علیه دولت و نـه علیـه هـیچیـک از
تقسیمات فرعی ویا سازمان ادعایی آن ،سوای ادعای مطروح علیه عمران تهران ،مطرح نشده بود.
دادخواست شامل درخواستی بود جهت صدور قرار موقت جزئی و در  30آوریل  08( 3320فروردینماه )3183
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خواهانها تذکاریهای در تأیید آن تسلیم نمودند .دیوان طی تصمیم مورخ  34مه  04( 3320اردیبهشتمـاه )3183
خود ،بر این اساس که دالیل کافی در تأیید ضرورت صدور چنین قرار موقتی طبق مفهوم ماده  08قواعـد دیـوان
ارائه نشده ،درخواست مزبور را رد کرد.
در تاریخ  2ووئـن  32( 3320خردادمـاه  )3183لـوایح دفاعیـهای توسـر وزارت مسـکن و شهرسـازی ،بنیـاد
مستضعفان ،بانک مرکزی ،دولت و عمران تهران ثبت گردید .عمران تهران ،در همان تـاریخ دادخواسـت متقـابلی
نیز ثبت و استرداد وجوه پرداختی به خواهان هـا ،خسـارات ناشـی از نقـای ادعـایی در کـار انجـام شـده توسـر
خواهانها ،مبلغی که حسب ادعا به موجب یک ضمانت حسن انجام کار بابت وجه التزام واجباالدا بوده و بهـره و
هزینهها را مطالبه نمود.
در تاریخ او دسامبر  32( 3320آذرماه  ،)3183دولت الیحه دفاعیه دیگری به ثبـت رسـاند .در  02دسـامبر
 2( 3320دیماه  ،) 3183عمران تهران دفاعیه تکمیلی و دادخواست متقابلی را ثبت نمود .دیـک و آنـدرهیل در 2
آوریل  33( 3321فروردینماه  )3180پاسخ خود به ادعای متقابل عمران تهران را ثبت کردند.
در چهارم آوریل  30( 3321فروردینماه  ،)3180خواهانها یک الیحه استماع مقدماتی به ثبـت رسـانده و در
 00آوریل ( 3321دوم اردیبهشتماه  )3180جلسه استماع مقدماتی برگزار شد.
دیوان طی دستور مورخ  8مه  38( 3321اردیبهشتماه  )3180خود به طـرفین دسـتور داد کـه تـا  30ووییـه
 04( 3321تیرماه  )3180کلیه مدارک و لوایحی را که مایلند به آن استناد کنند و تا او اکتبر ( 3321نهم مهرمـاه
 )3180کلیه مدارک یا لوایح معارض را به ثبت رسانند.
روز دوم نوامبر  33( 3321آبانماه  )3180برای برگزاری جلسه اسـتماع تعیـین گردیـد و دیـوان داوری طـی
دستور  00ووییه ( 3321سوم مردادماه  )3180خود ،مهلـت اولیـه ثبـت مـدارک و لـوایح را تـا  4اوت 31( 3321
مردادماه  )3180تمدید کرد.
در او اوت  32( 3321مردادماه  )3180خواهانها الیحه استماع خود را تسلیم نمودند .در چهـارم اوت 3321
( 31مردادماه  )3180بنیاد مستضعفان پاسخ به جوابیه خواهان و دولت الیحـهای را بـه ثبـت رسـاندند .در همـان
تاریخ ،عمران تهران نیز متن فارسی الیحه استماع خو د را ثبت کـرد .مـتن انگلیسـی الیحـه اسـتماع ،همـراه بـا
ضمائم ،در دوم سپتامبر  33( 3321شهریورماه  )3180به ثبت رسید .عمران تهران در این سند ،ادعاهـای متقابـل
جدیدی بابت وجه التزام ،استرداد مدارک و اسناد و بازپرداخت مبال دیگر مطرح نمود.
بهعالوه ،در پنجم سپتامبر  34( 3321شهریورماه  )3180خواهانها الیحه ای در پاسخ به الیحه دولـت ثبـت
نمودند.
در ششم اکتبر  34( 3321مهرماه  )3180عمران تهران مدارک و الیحه معارض خود را تسلیم کرد .خواهانها
نیز یک الیحه تکمیلی استماع در هفتم اکتبر ( 30مهر ماه) به ثبت رساندند.
استماع پرونده در دوم نوامبر  33( 3321آبانماه  )3180با شرکت خواهانها ،دولت و عمران تهران برگزار شد
و ضمن آن طرفین ادله و مدارک و استدالالت خود را شفاهاً و کتباً ارائه نمودند .طبق بند  0ماده  31قواعد دیوان،
یکی از داوران که پس از استماع ماهوی پرونده استعفا کرده بود ،در صدور حکم حاضر شرکت جست.
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بخش دوم) سابقه دعوا

شرکت نوسازی و عمران تهران ،مدتی پیش از سا  ،3320تشکیل شد تا تعداد کثیری آپارتمان با قیمت معقو و
در مدتی کوتاه بسازد .قرار بود نهایتاً  34،222واحد مسکونی در  11بلوک ساختمانی ظرف چند سا ساخته شده و
شهرک مدرنی برای  20222نفر سکنه تحت عنوان پرووه اکباتان ایجاد شود.
در تاریخ دوم ووییه  33( 3320تیرماه  )3104دیک ،آندرهیل و استارت واکن اس.آ«( .استارت») (خواهانها و
استارت گاهی اوقات مجموعاً «پیمانکاران» نامیده میشوند) قراردادی (قرارداد مرحله او یا موافقـتنامـه مرحلـه
او ) با عمران تهران در رابطه با ایجاد و احداث اسکلت بتونی برای حدود  4222دستگاه آپارتمان در هشت بلوک
ساختمانی ،شامل مرحله او پرووه خانهسازی منعقد ساختند .در قرارداد ،دیک ،آندرهیل و استارت ،هرکدام بهطـور
جداگانه مورد اشاره واقع و به هریک تعهدات مجزایی واگذار و همچنین درصد (پورسانتاو) معینـی از حـقالزحمـه
برای هریک تعیین شده است.
قرارداد مرحله او مقرر میداشت که دیک در رابطه با پیها و اسکلت بتـونی کـار سـاختمان ،منهـای نمـای
پیشساخته بتونی« ،کمک ،مشاوره و دانش فنی» ارائه نماید و آندرهیل عهدهدار ارائه کمک ،مشاوره و دانش فنی
در رابطه با نمای پیشساخته بتونی باشد .قرار بود که هر دو تحت «نظارت استارت عمل کنند» که مدیریت کلـی
ساختمان پرووه و به عالوه ،ضمن امور دیگر ،نقش هماهنگ کردن ،نظارت ،راهاندازی یا تجهیـز کـار سـاختمانی
( ،)mobilizationبررسی اطالعات و نقشه های فنی و کمک و راهنمایی در زمینه مدیریت و هماهنـگ کـردن
کار را برعهده داشت.
قرار بود عمران تهران نقشهها و مشخصات معماری و سازهای («ویا نقشهها و مشخصـات») را ارائـه نمایـد.
شرکت نامبرده همچنین مسئو خرید مواد و مصالح و تجهیزات و تأمین کارگر بود .خالصه اینکه عمران تهـران
ریساً بهعنوان آرشیتکت و پیمانکار عمومی خود عمل میکرد.
طبق قرارداد ،کار میبایست ظرف مدت مشخصی تکمیل میشد .عمران تهران تضمین کرده بـود کـه وجـوه
الزم جهت تأمین هزینههای پرووه را داشته و خواهد داشت ،پرداختها را طبق قرارداد صورت خواهد داد ،مصـالح
و کارگر ایرانی الزم را در محل کار داشته و تأمین خواهد کرد و نیز اطمینان داده بود که جوازهای دولتـی الزم را
تحصیل کرده است .به عالوه ،آماده نمودن آپارتمان ها جهت سکونت نیز در حیطه مسئولیت عمـران تهـران قـرار
داشت.
در قرارداد  ،درصدهای مربوطه اجرت قابل پرداخت به پیمانکاران مشخ شده بـود .قـرار بـود دیـک 1/000
درصد «هزینه کار» ،آندرهیل  0/000درصد و استارت  4/30درصد آن را دریافت کند .طبق تعریف عبارت «هزینه
کار» در قسمت شرایر عمومی قرارداد ،این اصطالح شامل «کلیه اقالم هزینه و مخارجی میشود که مستقیماً در
جریان اجرای کار مصرف میگردد» .اقالم خاص تشکیلدهنده «هزینه کار» یک به یک شمرده شـده بـود .قـرار
بود برخی از اقالم «هزینه کار» در محاسبه حقالزحمه پیمانکاران منظور نشـود .عمـران تهـران ملـزم بـود کلیـه
سوابق و مدارک الزم جهت تعیین میزان هزینه کار متحمله در هر ماه را در اختیار پیمانکاران قـرار دهـد .طـرفین
مقرر نموده بودند که به پرداختهایی که سر موعد انجام نشود  2درصد بهره در سا تعلق گیرد.
پرداختها میبایست به طور ماهانه صورت گرفته و تابع جرح و تعدیلهایی باشـد کـه احیانـاً بعـداً ضـروری
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تشخی داده میشد .در سا  ،3328درخواستهـای پیمانکـاران جهـت پرداخـت ،حـاوی روش دیگـری جهـت
احتساب حقالزحمههای ماهانه ،موسوم به «ریز اقالم پرداختها» بود .طبق این روش ،کل هزینه ساختمان برآورد
گردیده و بر آن اساس ،مبل  22دالر برای هر متر مربع تکمیل شده ساختمان تعیین گردید.
پیمانکاران و عمران تهران هر ماه مشترکاً درصد کار انجام شـده را تعیـین مـینمودنـد و درصـد مزبـور پایـه
درخواستهای ماهانه پیمانکاران جهت پرداخت حقالزحمه قرار میگرفت .قرار بود پس از گواهی اتمام کار (یا 32
درصد کار) توسر پیمانکاران ،دفاتر عمران تهران حسابرسی شود تا هزینه واقعی کار محاسـبه و هرگونـه تعـدیل
ضروری در هنگام پرداخت نهایی صورت پذیرد.
()1
طبق قرارداد ،استارت میبایست یک تضمین بانکی به مبل  0،222،222دالر در رابطـه بـا وجـوه تـودیعی
توسر عمران تهران جهت تجهیز پرووه و نیز وجهالضمانی بـه مبلـ  32،222،222دالر بابـت خسـارات احتمـالی
پیش بینی شده در قرارداد تا آن میزان (وجه التزام) در اختیار عمران تهران قرار دهد .قرار بود عمران تهـران مبلـ
 222،022،0دالر بهعنوان تضمین پرداخت حقالزحمه در اختیار پیمانکاران قرار دهد .در نوامبر  ،3320طرفین طی
توافقی ضمانتنامه بانکی و وجهالضمان را آزاد کردند.
دیک ،آندرهیل و استارت همچنین توسر عمران تهران مأمور شدند که کار مشابهی را در مراحل بعدی پرووه
اکباتان انجام دهند .قراردادی برای مرحله دوم متضمن  8222واحد در نوزده دستگاه سـاختمان بـا طرحـی انـدک
متفاوت ،در او اکتبر ( 3328نهم مهرماه ( )3100قرارداد مرحله دوم یا موافقتنامه مرحله دوم) امضا شد .شـروط
این قرارداد اساساً مشابه قرارداد اصلی بود ،لکن میزان حقالزحمهها بـه  0/424درصـد هزینـه کـار بـرای دیـک،
 3/222درصد برای آندرهیل و  1/422درصد برای استارت کاهش داده شد .به شرط پرداخت بهموقع اجرت توسر
عمران تهران ،یعنی ظرف  32روز آخر هر ماه ایرانی 32 ،درصد تخفیف اضافی نیز در نظر گرفته شـده بـود .قـرار
بود میزان این پرداختهای علیالحساب ،طبق روشی به نام بـه ریـز اقـالم پرداخـتهـا ،بـر مبنـای درصـدی از
هزینه هایی که صحیحاً انجام شده ،تعیین شود .بابت هر متر مربع کار تکمیل شده ،رقم  22دالر تعیین شـد .نـرخ
بهره صورتحسابهایی که در موعد خود پرداخت نمیشد در صورت بـروز هرگونـه اخـتالف احتمـالی ،بـه توافـق
طرفین واگذار شده بود .کار ساختمان نیز میبایست ظرف مدت مشخصی خاتمه مییافت.
موافقتنامه دیگری تحت عنوان موافقتنامه مرحله یک «الف» یا قرارداد مرحله یـک «الـف» در او اکتبـر
( 3328نهم مهرماه  )3100امضا شد .این موافقتنامه متضمن احداث ساختمانهای جدیدی در ارتبـاط بـا مرحلـه
او بود .درصد حقالزحمهها همان درصدهای مقرر برای مرحله دوم در نظر گرفته شد .نرخ بهـره مبـال پرداخـت
نشده ،به تصمیم طرفین موکو گردید.
همچنین یک موافقتنامه تخفیف ( )credit agreementدر تاریخ او اکتبر ( 3328نهم مهرماه  )3100امضا شـد
که به موجب آن پیمانکاران موافقت کردند که بابت حقالزحمه های متعلقه بابت کار انجام شده در مـورد قـرارداد مرحلـه
یک و دو ،پس از او اکتبر  3( 3328مهرماه  )3100کالً  0،222،222/-دالر تخفیف قائل شوند .قرار بـود ایـن تخفیـف
طی هشت فقره تخفیـف  000،222دالری سـه ماهـه و یـک فقـره تخفیـف نهـایی بـه میـزان  004،222دالر از کـل
 .1در سراسر متن ،مقصود از دالر ،دالر امریکا است.
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حقالزحمههای استحقاقی در پایان مراحل او و دوم داده شود .این موافقتنامـه تخفیـف جـایگزین موافقـتنامـه قبلـی
مربوط به کاهش  0،222،222/-از حقالزحمهها شد.
شرایر هرسه قرارداد در مورد دامنه کار و حدود وظایف و تعهدات پیمانکاران و عمران تهران ،تقریبـاً یکسـان
است .فقر جنبههای مالی که در باال اشاره شد متفاوتند.
این موضوع نیز مورد بحث است که آیا طرفین موافقتنامه چهارمی را در رابطه با مرحله سوم پـرووه اکباتـان
منعقد ساختند یا نه (رجوع شود به :قسمت چهارم «ب» 3زیر).
کار ساختمان در تمام مراحل ادامه یافت و تا اواخر سـا  ،3322عمـران تهـران حـقالزحمـههـا را براسـاس
تقاضاهای ماهانه تسلیمی توسر پیمانکاران پرداخت کرد؛ لکن هیچ حقالزحمهای بابت مرحله سوم طرح پرداخـت
نشد .کار حتی پس از آن تاریخ نیز ادامه یافت.
در  02فوریه ( 3322او اسفندماه  )3108عمران تهران دستور داد که تمامی کارکنان خارجی مرحله سـوم از
پرووه برکنار شوند و در تاریخ  32آوریل  03( 3322فروردینماه  )3102به پیمانکاران دستور داده شد که به خدمت
 02درصد مابقی کارکنان پرووه خاتمه دهند .مدت کوتاهی پس از امضای موافقتنامهای با عمران تهران در دهـم
ووئن  02( 3322خردادماه  )3102که در قسمتی از آن پیش بینی شده بود که کارگران و کارمندان برکنار شوند ،به
خدمت تمامی کارکنان خاتمه داده شد.
در  32مه  02( 3322اردیبهشتماه  )3102استارت یک سند انتقا حقوق به نفع دیک و آندرهیل امضا و بـه
موجب آن اعالم کرد که:
« کلیه حقوق ،عناوین و عالیق مربوطه خود نسبت به هرگونه عواید از هر قبیل را که تـا ایـن تـاریخ بـه
حیطه وصو شما (دیک و آندرهیل) یا امضاکنندگان زیر درآمده ویا بعداً درآید و مرتبر با دعاوی ناشی از
ویا مربوط به قراردادهایی باشد که در تاریخ دوم ووییه  33( 3320تیرماه  )3104منعقـد شـده ...بـه شـما
واگذار مینماید .این واگذاری شامل کلیه عواید حاصله از هرگونه ادعایی که در وزارت دادگستری ایران به
وسیله آن شرکت ویا امضاکنندگان زیر ممکن است طرح گردد ویا هرگونه دعوای دیگری که در رابطه بـا
طرح اکباتان ممکن است اقامه شود نیز میباشد».
در موافقتنامه مورخ دهم ووئـن  02( 3322خردادمـاه  )3102مقـرر شـده بـود کـه قراردادهـای فـیمـابین
پیمانکاران و عمران تهران به شرط آنکه نامبردگان ظرف  32روز حسابهایشان را تصفیه کننـد ،فسـخ خواهـد
شد .پس از آنکه تصفیهای صورت نگرفت ،موافقتنامه دهم ووئن  02( 3322خردادماه  ،)3102طبق شرایر خود
باطل و کانلمیکن شد و اخطاریههای تخلف ،به شرح موصوف در قراردادهای متعدد ،توسر پیمانکاران در تـاریخ
 02ووئن ( 3322هفتم تیرماه  )3102به عمران تهران ابالغ شد .اخطاریههای مذکور متضمن فسـخ قراردادهـا ،در
صورت عدم پرداخت بود .بدینسان قرار بود قرارداد مرحله یک در  31ووییـه  00( 3322تیرمـاه  )3102و قـرارداد
مرحله یک «الف» و مرحله دو ،در هشتم ووییه  32( 3322تیرماه  )3102فسخ شوند.
اخطاریههای دیگری نیز راجع به سایر تخلفات ادعایی عمران تهران ،توسر پیمانکاران ارسا گردید .در رابطه
با مرحله سوم نیز اخطاریههایی ارسا شد .در  02ووئن  2( 3322تیرماه  )3102پیمانکاران به عمران تهران اعالم
و گواهی کردند که کار مرحله یک و مرحله یک «الف» خاتمه یافتـه و تقاضـا کردنـد کـه دفـاتر عمـران تهـران
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حسابرسی شود تا به موجب قراردادهای مربوط ،تعدیل نهایی حسابها امکانپذیر گـردد؛ لکـن حسابرسـی انجـام
نشد و وجهی نیز به پیمانکاران پرداخت نگردید.
بخش سوم) اظهارات طرفین

خواهانها اظهار میدارند که پیمانکاران یا موکالن و شرکتهای وابسته ایشان ،پیها و روبنـای پـرووههـایی بـه
وسعت پرووه اکباتان را در گذشته احداث کردهاند .شخصیتهای حقـوقی خاصـی کـه بـهعنـوان پیمانکـار عمـل
میکردند ظاهراً برای پرووه مورد بحث تشکیل یافته بودند.
خواهانها ادعا میکنند که در مفهوم بیانیه حل و فصل دعاوی ،تبعه ایاالت متحده هستند .ایشـان همچنـین
مدعیاند که عمران تهران به عنوان یک واحد تحـت کنتـر دولـت ایـران تـابع صـالحیت دیـوان داوری اسـت.
خواهانها اظهار میدارند هنگامی که وزارت مسکن و شهرسازی آقای معظمی را در تـاریخ  31نـوامبر 00( 3323
آبانماه  )3102به عنوان مدیرعامل موقت (عمران تهران) منصوب کرد ،شرکت مزبور تحت کنتر دولت در آمـد و
از آن زمان کماکان تحت کنتر دولت باقیمانده است .عمران تهران با استناد به اینکه یک سازمان ،تشکیالت ،یا
واحد تحت کنتر دولت ایران نبوده ،بلکه یک شرکت مستقل است ،منکر صالحیت دیوان نسبت به خود میباشد.
عمران تهران همچنین بر اعتبار و نفاذ سند انتقـا حقـوق مـورخ  32مـه  02( 3322اردیبهشـتمـاه )3102
استارت ایراد گرفته است .خواهانها اظهار می نمایند که واگذاری مزبور تمامی ادعا را از تـاریخ بـه وجـود آمـدن،
یعنی در فاصله  02ووئن و  32ووییه  2( 3322تا  02تیرماه  )3102و در واقع ،پـس از واگـذاری ،در اختیـار آنهـا
قرار داده است.
عمران تهران استدال میکند که طرح آن بخش از ادعا که قابل انتساب به استارت است نزد دیـوان داوری
صحیح نیست ،زیرا واگذاری ادعایی فوق نافذ نبوده و حتی اگر هم نافذ میبود ،از آنجا که اسـتارت یـک شـرکت
سوئیسی است ،ادعا طبق بیانیه حل و فصل دعاوی بهطور مستمر در اختیار اتباع ایاالت متحده نبوده است.
در رابطه با ماهیت دعوا ،خواهانها استدالالت زیر را ارائه مینمایند:
گرچه کار ساختمان توسر پیمانکاران ادامه یافت ،با این حا  ،عمران تهران در اواخر سـا  3322شـروع بـه
عدم پرداخت صورتحسابهای تسلیمی کرد و پیشرفت کار به علت قصور مکرر عمران تهران در پرداخت بهموقـع
صورتحسابها و تأمین تجهیزات ،مواد و مصالح و کارگر ،جوازها و پروانههای الزم طبق قرارداد ،کند شد .علیرغم
ابالغ اخطاریههای تخلف به عمران تهران ،هیچگونه پرداختی به عمل نیامد .قراردادهای گوناگون مورد بحـث بـه
موجب این اخطارها فسخ گردید .با وجود اینکه روش «ریز اقالم پرداخت» برای اولین بار بـه صـورت یـک قیـد
قراردادی در موافقتنامه مورخ او اکتبر ( 3328نهم مهرماه  )3100مرحله دوم ظاهر گردیده ،با ایـن حـا  ،ایـن
روش محاسبه قبالً تو سر طرفین در رابطه با کار مرحله یک نیز مورد استفاده واقع شده بود ،زیرا از مـارس 3328
به بعد عمران تهران دیگر اطالعات الزم جهت تعیین «هزینه کار» طبق شروط موافقتنامـه مرحلـه یـک را بـه
پیمانکاران ارائه نمیکرد ویا قادر نبود ارائه کند.
این روش «ریز اقالم پرداخت» در تقاضای پرداخت شماره  33که به مرحله یک مربوط میشود ،منعکس شده
است.
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طبق اظهار خواهانها ،قرارداد چهارمی در ارتباط با مرحله سـوم پـرووه کـه چهـار سـاختمان جدیـد را در بـر
میگرفت در تاریخ  3سپتامبر  32( 3322شهریورماه  )3108یا قبل از آن منعقد گردید .خواهانها اظهار مـیدارنـد

که مذاکرات منتهی به توافق شفاهی شد که طبق آن ایشان میبایست براساس شرایطی مشابه شرایر پرووههای
مرحله یک و یک «الف» کار را انجام دهند و یک موافقـت نامـه کتبـی نیـز بـه تـاریخ نهـم سـپتامبر 32( 3322
شهریورماه  )3108که حاوی مفاد و شرایر توافق شفاهی بود ،تنظیم شد؛ ولی هرگز به امضا نرسید .خواهانها بـه
این موافقتنامه نیز که به ادعای ایشان در فوریه  3322فسخ گردید ،استناد مینمایند.
بنا به اظهار خواهانها مبل واجب االدا به پیمانکاران به صورت تعدادی درخواست پرداخـت و نهایتـاً در چهـار
درخواست تسلیمی به عمران تهران مطالبه گردیده که با توجـه بـه عـدم حسابرسـی یـا تکمیـل قراردادهـا ،کـل
حقالزحمههای استحقاقی بابت موافقتنامه ادعایی مرحله سوم ،تا  02فوریه ( 3322او اسفندماه  )3102و بابـت
هریک از قراردادهای دیگر ،تا  32ووئن  02( 3322خردادماه  )3102را منعکس مینماید .مبال مـنعکس شـده در
تقاضاها بهعنوان مبال واجباالدا به شرح زیر بودند:
کل حقالزحمه خال
مرحله یک

مبل پرداخت نشده

تقاضای شماره 11

 0،223،402دالر

 8081822دالر

مرحله یک«الف»

تقاضای شماره 02

 088،000دالر

 013،308دالر

مرحله دو

تقاضای شماره 02

 0،420،220دالر

 3،022،420دالر

مرحله سه

تقاضای شماره 0

038،404دالر

 038،404دالر

جمع کل

 2،813،403دالر

 0،220،822دالر

بدینسان رقمی که به عنوان مبل پرداخت نشده براساس تقاضاهای مذکور مطالبه میشـود 0،220،822 ،دالر
است .خواهانها به این مبل رقم  112،308دالر که حسب ادعا بهعنوان تخفیف برای پرداخت بهموقع کسر شـده
بود ،اضافه نمودهاند و بدینسان کل مبل مورد مطالبه به  1،332،808دالر بال شده است.
دیک و آندرهیل ،عالوه بر مبال منـدر در تقاضـاهای پرداخـت ،مبلـ  1،113،801دالر دیگـر نیـز مطالبـه
مینمایند .رقم مزبور بابت حقالزحمههای اضافی است که چنانچه عمران تهران تعهدات خود را بـهطـور صـحیح
انجام داده و طبق برنامه زمانی مورد توافق کار را ادامه داده بـود ،پیمانکـاران تـا  32ووئـن  02( 3322خردادمـاه
 )3102استحقاق مطالبه آن را میداشتند .به علت عدم دسترسی به دفاتر عمران تهران ،خواهـانهـا ایـن مبلـ را
براساس روش «ریز اقالم پرداختها» محاسبه مینمایند.
دیک و آندرهیل طالب مبالغی نیستند که در صورت اجرای کامل قراردادها تا مرحله تکمیل پـرووه ،اسـتحقاق
دریافت آن را میداشتند و از آن جهت تاریخ  32ووئن  02( 3322خردادماه  )3102را مبنا قرار میدهند که مـدعی
هستند تا تاریخ مزبور کلیه خدماتی را که با توجه به تأخیرهای عمران تهران میتوانستند اجرا نمایند واقعـاً انجـام
دادند و اظهار میدارند که طالب خسارت عدمالنفع بابت کارهایی که میتوانست بـه دلیـل فسـخ زودتـر از موعـد
قراردادها انجام شود ،نیستند.
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خواهانها همچنین طالب پرداخت  122،222دالر بابت کار اضافی انجـام شـده و مبلـ  383،332دالر بابـت
مبالغی که من غیرحق توسر عمران تهران کسر شده هستند ،لکن کاهش دیگری به مبل  00،222دالر به موجب
موافقتنامه تخفیف را سوای تخفیفهایی که قبالً طی چهار درخواست پرداخت نهایی داده شده ،قبو میکنند.
خواهانها مبلغی را که قابل انتساب به افزایش هزینهها به علت تورم بوده و موجب افزایش مبل واجـباالدا
به آنها میشود ،مطالبه مینمایند و مضافاً خواستار بهره مبال پرداخت نشده از تاریخ  02ووئـن  2( 3322تیرمـاه
 )3102و هزینههای خویش در جریان داوری حاضر میباشند.
عمران تهران مدعی است که کار انجام شده توسر پیمانکاران در تمامی پرووه مطابق با استاندارد الزم نبـوده
و ناق بوده است .عمران تهران در دادخواست متقابل اولیه خود که طـی اظهاریـه مـورخ  02دسـامبر 2( 3320
دیماه  ) 3183خود آن را اصالح نموده ،مدعی است که حـق دارد کلیـه وجـوه پرداختـی را کـه حسـب ادعـا بـه
 8،222،222دالر امریکا بال میشود ،به عالوه «زیان تأخیر تأدیه» از تاریخ ورود زیان ،تا اجرای حکم دیوان کـه
میزان آن را  3،222،222دالر برآورد میکند ،به اضافه  32،222،222دالری که به موجب ضمانتنامه تضمین شده
مسترد نماید .عمران تهران اظهار میدارد که تقاضاهای پرداخت تسلیمی صحیح نبوده و درصـد کـار انجـام شـده
بیش از واقع اعالم شده است.
عمران تهران استدال میکند که تا ووئن  3322تقریباً فقر  80درصد کار مرحله یک پرووه انجام شده بـود،
مرحله یک «الف» فقر به میزان  21درصد انجام و مجموع درصد کار انجام شده از  80درصد تجاوز نکرده است.
بهعالوه ،عمران تهران اظهار میدارد که مبنای محاسبات حقالزحمهها کالً نادرست و رقم  22دالر برای هر متـر
مربع بسیار گزاف بوده است.
شرکت نامبرده ادعا مینماید که تخفیفهای اعطایی به وی و کاهش حقالزحمهها طـی موافقـتنامـههـای
مرحله یک و مرحله دو در حکم تصدیق گزاف بودن حقالزحمهها بوده اسـت .عمـران تهـران مـدعی اسـت کـه
پیمانکاران ،حتی اگر استحقاق دریافت حقالزحمهای هم داشته باشند ،فقـر مسـتحق دریافـت  4/0میلیـون دالر
بودهاند و  2،430،020دالر بدانها اضافه پرداخت شده است.
عمران تهران در پاسخش به جوابیه خواهان در مورد دادخواست متقابل خواندگان که بخشی از الیحه شرکت
نامبرده را تشکیل میدهد (متن فارسی پاسـخ در  4اوت  31/3321مردادمـاه  /3180و مـتن انگلیسـی آن در دوم
سپتامبر  33/ 3321شهریورماه 3180به ثبـت رسـیده) اظهـار مـیدارد کـه مسـتحق وصـو غرامـت عادالنـه از
خواهانها به مبال زیر است:
 3211281120دالر بابت نواق کار خواهانها و هزینههای متحمله عمران تهران در ترمیم نواق مذکور،
 30،322،222دالر بابت تأخیر در تکمیل و تحویل کار،
 430،020،2دالر بابت اضافه پرداختها و
 32،124،332دالر بابت «دارا شدن غیرعادالنه» به اضافه هزینههای داوری.
باالخره عمران تهران استرداد کلیه نقشههـای خـدمات مهندسـی و عملیـاتی موضـوع مـاده «3ک» شـرایر
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عمومی قرارداد را خواستار است.
در رابطه با ادعاهای مربوط به قرارداد ادعایی مرحله سوم ،موضع عمران تهران این است که چنین قـراردادی
هرگز وجود نداشته و هیچگونه کاری به موجب چنین قرارداد ادعایی انجام نشده و لذا هیچگونه وجهی در رابطه با
آن واجباالدا نبوده یا نیست.
درخصوص قرارداد تخفیف و کاهش قراردادی حقالزحمهها ،خواهانها توضیحات زیر را ارائه مینمایند:
تخفیفهایی که در حقالزحمهها به موجب موافقتنامه تخفیف اعطا شد ،معلو افزایش هزینـههـای کـار در
نتیجه اضافه شدن مراحل یک «الف» و دو (به پرووه) بـود .پیمانکـاران در تقاضـاهای پرداخـت خـود ایـن قبیـل
کاهشهای سه ماهه و نیز  32درصـد تخفیـف بابـت پرداخـت بـهموقـع را منظـور مـینمودنـد .کـاهش درصـد
حقالزحمهها در موافقتنامههای مرحله یک «الف» و مرحلـه دو ،معلـو تقلیـل هزینـههـا و مخـار بـود ،زیـرا
هزینههایی مثل هزینه راهاندازی که برای مرحله یک ضرورت داشت ،دیگر در مراحل بعدی مورد پیدا نمیکند.
خواهانها خاطرنشان میکنند که ادعاهای متقابل بر همان واقعیاتی مبتنی است که الیحه دفاعیه .عالوه بـر
این ،ایشان منکر آنند که نواقصی در کار آنان وجود داشته است و مدعیاند که اگر اصوالً چنین نواقصی هم وجود
داشته ،قابل انتساب به پیمانکاران نیست .خواهانها استدال میکنند که مادام که در محوطه کار بودند هیچگونـه
شکایتی راجع به نق در کار ،سوای آنچه که به ایشان اطالع داده میشد و بهطور معمو نیز در جریان کار طبق
قرارداد اصالح می گردید ،به عمل نیامد .ایشان به عالوه اظهار میدارند کـه بـرای فـروش آپارتمـانهـا تبلیغـات
وسیعی شد و اکثر آنها در حا حاضر مسکون است و چنین وضعیتی با ادعای وجود نواق اساسی در سـاختمان
یا نواق دیگر منافات دارد.
دولت ،وزارت مسکن و شهرسازی ،بنیاد مستضعفان و بانک مرکزی ،منکر آنند که ادعای حاضر قابل انتسـاب
به هریک از آنان است .وزارت مسکن و بنیاد خواستار هزینههای داوری خویش هستند.
بخش چهارم) دالیل صدور حکم
الف) صالحیت

ادله و مدارک ثابت میکند که دیک در سا  3320در ایالت دلهور تأسیس یافته و از آن پس بهعنوان یک شرکت
امریکایی باقی مانده و سهام آن تماماً در دست اتباع ایاالت متحده اسـت .مـدارک همچنـین ثابـت مـیکنـد کـه
آندرهیل در سا  3320در ایالت دلهور تأسیس یافته و از آن پس به عنوان یک شرکت امریکایی باقی مانده است.
سهام آن در بخشی از مدت زمان ذیربر متعلق به آندرهیل کانستراکشـن کورپوریشـن بـوده کـه شـرکتی اسـت
نیویورکی که اکثریت سهام آن در کلیه مواقع ذیربر متعلق به اتباع ایاالت متحده بوده اسـت .سـهام شـرکت بـه
افرادی انتقا یافته که اکثریت آن ها اتباع ایاالت متحده بوده و در بقیه مدت زمان ذیربر صاحب این سهام بودند.
 .2خواندگان در مورد خسارات مورد ادعایی که در ادعای متقابل اولیه ایشان عنـوان نشـده ،درخواسـت اصـالح ادعـای متقابـل خـود را
نکردهاند .دیوان با توجه به ریی خود راجع به ادعاهای متقابل ،الزم نمیداند که در مورد مجاز بودن یا نبودن تغییـرات و ادعاهـای جدیـد
تصمیم گیرد.
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بدینسان دیک و آندرهیل در مفهوم بند  3ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی خواهـانهـای صـحیح بـه شـمار
میروند.
به موجب بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،صالحیت دیوان داوری فقر در صورتی شامل یک واحد
ایرانی میشود که «سازمان ،تشکیالت یا واحد تحت کنتر دولت ایران باشد» .با وجود اینکه عمـران تهـران در
حا حاضر هنوز یک شرکت سهامی به شمار میرود ،با این حا  ،مسأله این نیست که آیا شـرکت یـاد شـده بـه
شکل یک واحد خصوصی موجودیت دارد یا نه ،بلکه مسأله این است که آیا «تحت کنتر دولت ایران» اسـت یـا
خیر و بنابراین ،مسأله ای که باید رسیدگی شود ،تحت کنتر بودن عمران تهران است (رجوع شـود بـه :ایکانـامی
فورمزکورپوریشن و ایران ،حکم شماره 00ـ380ـ 34 ،3ووئن  04/3321خردادماه .)3180
خواهانها ادله و مدارک کافی ارائه کردهاند که اثبات مینماید عمران تهـران در واقـع ،واحـدی اسـت تحـت
کنتر دولت ایران .در تاریخ  31نوامبر  00( 3323آبانماه  )3102دولت ایـران مـدیرعاملی بـرای عمـران تهـران
تعیین کرد .سایر مقامات عمران تهران نیز توسر دولت ایران منصوب شدند .رویدادهای بعدی مؤید ایـن واقعیـت
است که دولت ایران ،عمران تهران را کنتر میکند.
به عنوان مثا  ،مدیران عمران تهران که توسر دولت منصوب شده بودند ،طی نامه مورخ پنجم ووییـه 3323
( 34تیرماه  )3182قید کردند که عمران تهران «توسر مدیر منصـوب دولـت اداره شـده و تحـت نظـارت وزارت
مسکن و شهرسازی  ...قرار دارد» .به عالوه ،وزارت مسکن ،طی نامه مورخ  30اوت  04( 3323مـرداد  )3182بـه
عمران تهران نوشت که مدیران منصوب دولت «از هر لحاظ جانشینان قانونی مدیران عمران تهران محسوب شده
و نیاز به هیچگونه اجازه و اختیار ویژهای از جانب مـدیران ویـا در غیـر ایـن صـورت ،از صـاحبان آن  ...نخواهنـد
داشت».
دیوان داوری قبالً نظر داده که نصب مدیر توسر دولت علیالظاهر داللت بر کنتر دارد (بـرای مثـا رجـوع
شود به :رکورد اینکورپوریتد و ایران ،حکم شماره 03ـ311ـ 1،32وانویه  02/3321دیماه  .)3183در پرونده حاضر،
ادله و مدارک خواهان در مورد کنتر  ،مفصلتر از پروندههای قبلی است که دیـوان در آنهـا بـه اسـتناد کنتـر
دولت ،ریی به صالحیت خود داده است و اماره و قرینه روشنی است بر کنتر مسلم و مداوم دولـت ،و خوانـدگان
در مقام رد آن بر نیامده اند .بنابراین ،دیوان نسبت به عمران تهران صالحیت دارد و نظر به این نتیجهگیری ،دیگر
نیازی به ورود به بحث راجع به وضعیت یا دخالت بنیاد مستضعفان یا بانک مرکزی نیست.
موضوع دیگر در رابطه با صالحیت ،مربوط است به مالکیت آن بخش از ادعا کـه بـر انتقـا ادعـایی حقـوق
استارت به دیک و آندرهیل مبتنی است .خواندگان اظهار میدارند که خواهانها قانوناً نمیتوانند ادعاهای اسـتارت
را مطرح کنند ،زیرا حقوق استارت نسبت به پرداختهای موضوع قراردادها منتقل نشده و قابل انتقا نبوده است و
بدین جهت ادعاهای استارت «متعلق به» خواهانها نیست و این انتقا حقوق ،ولو اینکه واجد اعتبار باشد ،بـرای
تسری صالحیت دیوان نسبت به بخشی از دعوا که به استارت مربوط است کافی نخواهد بود.
ادله و مدارک نشان میدهند که در زمان های ذیربر ،استارت یک شرکت سوئیسی بوده که  32درصد سـهام
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مجاز آن به استارت هاوزینگ اینترنشنا اینکورپوریتد که یک شرکت امریکایی است )3(،تعلـق داشـته و شـرکت
اخیر بهنوبه خود تمام ًا متعلق به اسـتارت سیسـتمز اینکورپوریتـد بـوده کـه آن نیـز تمامـ ًا بـه اسـتارت هاوزینـگ
کورپوریشن تعلق دارد .دیوان داوری قبالً ریی داده است که استارت هاوزینگ کورپوریشن ،طبق تعریف اصـطالح
تبعه در بیانیه حل و فصل دعاوی ،تبعه ایاالت متحده است (رجوع شود به :استارت هاوزینگ کورپوریشن و ایران،
قرار اعدادی شماره 10ـ04ـ 33 ،3دسامبر  02/3321آذر .)3180
به نظر میرسد که  00درصد عواید قراردادی مورد ادعا ،قابل انتساب به دیک و آندرهیل و  40درصد آن قابل
انتساب به استارت است .دیک و آندرهیل مدعیاند که استحقاق استرداد سهم استارت را بـه موجـب سـند انتقـا
حقوق مورخ  32مه  02( 3322اردیبهشت  )3102دارند.
سند مزبور به شکل نامهای است که در آن ظاهراً بهعنوان بخشی از مصالحه کلی بین پیمانکـاران مختلـف،
استارت و استارت هاوزینگ کورپوریشن کلیه حقوق خود نسبت به مبال مورد استحقاق بابت ادعاهای مربـوط بـه
مرحله او قرارداد و «هر ادعای دیگری را که در رابطه با پرووه اکباتان احیاناً ثبت یا اقامه شود» ،صریحاً به دیک
و آندرهیل منتقل کردهاند .گرچه ممکن است همه موضوعات مربوط بـه انتقـا از لحـاظ فنـی جنبـه صـالحیتی
نداشته باشد ،با این حا  ،کلیه این قبیل موضوعات تویماً مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
در رابطه با اعتبار و نفاذ انتقا مزبور ،مسألهای مطرح شده است .هنری بناک سند انتقـا را از جانـب هـر دو
شرکت یاد شده امضا کرد .امضای وی در گذشته ـ بهویژه در رابطه با قراردادها ـ توسر استارت پذیرفتـه شـده و
هیچگونه مدرک و دلیلی ،دایر بر اینکه وی مجاز به امضای اسناد از جانب شخصیتهای حقوقی مورد بحث نبوده
است وجود ندارد .در واقع ،صورتجلسه نشستها ،همچون خود قراردادها ،حاکی است که وی نماینده استارت بوده
است )4(.به عنوان مثا  ،در بند  03قرارداد مرحله یک قید شده که استارت ،هنـری بنـاک را بـهعنـوان «یکـی از
نمایندگانش ،جهت تصمیمگیری ،تعیین مینماید».
نحوه انشای سند انتقا به وضوح حاکی است که سند به انتقا حقوق مربوط به مطالبات و ادعاهای فیمابین
پیمانکاران ناظر بوده و صرفاً یک وکالتنامه یا قرارداد نمایندگی نیست.
خواندگان استدال میکنند که هم به موجب قوانین ایران و هم طبق قراردادها ،موافقت عمران تهران جهـت
اعتبار و نفاذ انتقا  ،الزم بوده است .قراردادها حاوی قیدی ،مبنی بر انتخاب قانون ایران است ،حـا آنکـه سـند
انتقا ظاهراً در ایاالت متحده تنظیم شده است .بنابراین ،تفسیر و اثر انتقا فیمابین انتقـا دهنـده و منتقـلٌالیـه
مشمو قوانین ایاالت متحده است .موضوعات مربوط به قابلیت انتقا می تواند تابع قانون حاکم بر تعهد (دین) یا
قرارداد باشد که میتوان آن را قانون ایران محسوب کرد (برای مثا رجوع شود به:
2 Dicay and Morris on the Conflict of Laws 569-72 (10th ed. 1980).

مدرکی در این مورد ارائه نشده است که قوانین ایران و ایاالت متحده در رابطه با اصو حقوقی حاکم بر ایـن
 .3معلوم نیست که  32درصد بقیه سهام ،سهام پرداخت نشده باشد .خواهانها اشاره کردهاند که استارت یک شـرکت تمامـاً متعلـق بـه
استارت هاوزینگ اینترنشنا اینکورپوریتد است.
 .4ادعا در هنگام انتقا  ،متعلق به شرکت سوئیسی بوده و بنابراین ،شرکت نامبرده انتقا دهنده صحیح بوده ،مگر آنکه بتوان گفـت کـه
شرکت مادر اصلی ،یعنی استارت هاوزینگ کورپوریشن ،مالک انتفاعی بوده است .شرکت اخیرالذکر نیز سند انتقا مزبور را امضا کرد.
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مورد ،اختالف مهمی با یکدیگر داشته باشند.
بند  0ماده  030قانون مدنی ایران ،واگذاری تعهد پرداخت دین را بدون رضایت متعهدٌله منع کرده است ،ولی
بند ( 1همان ماده) انتقا مافیالذمه متعهد را بدون چنین رضایتی اجازه داده است .بدینسان انتقا حقوق استارت
در مورد حاضر ،طبق قوانین ایران ممنوع نبوده است.
در ماده «32ب» شرایر عمومی قراردادهای مختلف قید شده که استارت «سند قراردادهـا را واگـذار نخواهـد
کرد ...مگر به ترتیب مقرر در موافقتنامه».
بند  30قرارداد مرحله او و بند  34قراردادهای مرحله دوم و مرحله او «الف» مقرر میدارند که پیمانکاران
حق دارند با موافقت عمران تهران ،موافقتنامه را به شرکتهای تابعه و وابسته یا شرکتهای مرتبر واگذار کننـد
و عمران تهران بدون دلیل از موافقت استنکاف نخواهد کرد .خواندگان استدال میکنند که چـون اسـتارت حـق
انتقا نداشته ،لذا انتقا معتبر نمیباشد .دیوان داوری با این اظهار موافق نیست.
حقوق منتقله در مورد حاضر ،حقوق قابل انتقالند .موارد ممنوعیت انتقا حقوق به نحو مضیق تفسیر میشوند.
بهعنوان مثا  ،مواردی که انتقا به موجب قرارداد ممنوع است ،عموماً بدین نحو تفسیر میشـوند کـه ممنوعیـت
فقر واگذاری تعهدات را شامل میشود و نه انتقا حقوق را بهویژه حق سـاده دریافـت وجـه .حتـی مـواردی کـه
صراحتاً انتقا حقوق منع شده عموماً چنین تفسیر میشوند که ممنوعیت ،انتقا ادعا یا عواید یک ادعـا را شـامل
نمیگردد.
عالوه بر این ،میتوان استدال کرد که شرط قراردادی ممنوعکننده انتقا حقوق موضوع قرارداد ،بـه متعهـد
حق میدهد که بابت نقض شروط ممنوعیت انتقا  ،ادعای خسارت کند ،لکن چنین شرطی الزاماً انتقا را غیرنافذ
نمی سازد .بنابراین ،حتی اگر انتقا از لحاظ فنی در مورد حاضر در حکم نقض قید قراردادی باشد ،باز هم عمـران
تهران اثبات نکرده که در اثر چنین نقضی متحمل خسارت شده است .چنانچه هیچگونه انتقالی صورت نگرفته بود،
استارت حق میداشت ادعای خود را بابت سهم خویش از حقالزحمه واجـباالدا مطـرح سـازد ویـا شـرکت مـادر
استارت میتوانست چنین ادعایی را در دیوان اقامه نماید.
حتی اگر موضوع انتقا حقوق در قراردادها قید شده بود ،باز هم عمران تهـران نمـیتوانسـت بـدون دلیـل از
موافقت با چنین انتقالی استنکاف ورزد .نشانهای در دست نیست که در مورد استنکاف از موافقـت یـا انتقـا حـق
دریافت و مطالبات ،دلیل موجهی ارائه شده باشد .این مطلب بهویژه از این نظر صادق است که خواهانها ملزمنـد
به کلیه مدافعات ،از جمله دعاوی پایاپایی که عمران تهران ممکن است علیه استارت اقامـه کنـد ،پاسـخ دهنـد و
خواهانها موافقت کرده اند که در برابر کلیه ادعاهای متقابل ،حتی اگر از مبل ادعاها تجاوز کنـد ،پاسـخگو باشـند
(رجوع شود به :پانویس  0زیر) .بدین سان اگر ممنوعیت مربوط به انتقا ها قابل اعما میبـود ،دیـوان ،براسـاس
سوابق موجود ،می توانست هرگونه استنکاف از موافقت را غیرمنطقی و لذا غیرقابل اجـرا تشـخی دهـد و چنـین
تشخیصی نیز میداد.
خواندگان همچنین استدال میکنند که رفتار استارت پـس از  32مـه  02( 3322اردیبهشـتمـاه  )3102بـا
انتقا ادعایی مغایر بوده است .معهذا چنین رفتاری فقر داللت بر آن دارد که استارت به اجرای تعهدات قراردادی
خود ـ یعنی وظایفی که انتقا در آن تأثیر نداشت ـ کماکان ادامـه داد .خوانـدگان بـه یـک «اظهارنامـه» وزارت
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دادگستری که توسر پیمانکاران مشترکاً به ثبت رسیده اشاره میکنند .سند مزبور حاوی یک تقاضای کلـی بـرای
پرداخت مبال واجباالدا ،اخطار رسمی فسخ قراردادها و اخطاریهای بود مبنی بر آنکه اگر پرداخـت انجـام نشـود،
پیمانکاران «موضوع را به داوری ارجاع خواهند کرد .»...معذلک در سند انتقـا حقـوق مـورخ  32مـه 02( 3322
اردیبهشت  )3102قید شده که «این واگذاری شامل کلیه عواید حاصله از هرگونه ادعایی که در وزارت دادگستری
ایران به وسیله آن شرکت ویا امضاکنندگان زیر ممکن است طرح گردد ...میباشد» .بهعالوه ،هـیچگونـه دعـوایی
مشترکاً توسر پیمانکاران به ثبت نرسیده و نه فرم مذکور و نه ادعا ،هـیچکـدام حـاوی تقاضـای ویـژهای توسـر
استارت بابت وجوه واجباالدا به خود استارت نبوده است.
هر عملی که استارت کرده بر حقوق دیک و آندرهیل در برابر استارت تأثیری نداشته است .چنانچـه اسـتارت
وجوه را از عمران تهران وصو کرده بود و عمران تهران هیچگونه اطالعی از واگذاری نمیداشـت ،وی (عمـران
تهران) اجباری نمی داشت که همان وجوه را به دیک و آندرهیل بپردازد .لکن از آنجا که استارت هیچیک از وجوه
مورد اختالف را از عمران تهران وصو نکرده ،لذا دیک و آندرهیل حق دارند ادعا را تعقیب کنند .باید توجه داشت
که در طو رسیدگیهای حا ضر ،استارت بر اعتبار و نفاذ انتقا مـورد بحـث تأکیـد کـرده اسـت .لـذا بـه دالیـل
پیشگفته ،دیوان انتقا مورد بحث را معتبر و نافذ میداند.
تاریخ انتقا اندکی پیش از تسلیم چهار صورتحساب نهایی مورخ  32ووئن  02( 3322خرداد  )3102و قبل از
فســخ رســمی قراردادهــا در  32ووییــه  02( 3322تیرمــاه  )3102یــا در آن حــدود بــوده اســت .گرچــه سررســید
قسمتهایی از وجوه پیش از تاریخ انتقا بوده ،با این حا  ،خواهانها اظهار میدارند که ادعاهای مطروح ،از تاریخ
 32ووئن  02( 3322خرداد  )3102یعنی پس از انتقا به وجود آمده است.
مبال مندر در تقاضاهای پرداخت پیمانکاران که حسب ادعا پرداخت نشده صرفاً برآورد قسمتی از مبلغی بـود
که نهایتاً باید پرداخت میشد .قرار بود رقم نهایی پس از اتمام کار و انجام حسابرسی ،تعیین شود .تعـدیالت الزم
فقر آن موقع میتوانست صورت گیرد .خواهان ها در رابطه با کار انجام شده تقاضا کردند که حسابرسـی انجـام و
کلیه حسابهای معوق ،تصفیه شود و ظاهراً نتوانستند تقاضایشان را عملی کنند.
مبل واقعی طلب هنگام تکمیل یا فسخ قراردادها قابل تعیین بود و نه براسـاس بـرآوردی کـه از آن مبـال در
درخواستها صورت گرفته بود .از آن جا که عمران تهران حسابرسی قراردادهایی را که حسب ادعـا تکمیـل شـده
بود ،اجازه نمیداد و قرارداد دیگر هم پیش از اتمام کـار ،فسـخ شـده بـود ،لـذا خواهـانهـا بـه ارقـام منـدر در
درخواستهای پرداخت که از نظر ایشان دقیقترین رقمی است که بابت کار انجام شده باید بدانهـا تأدیـه شـود،
استناد میکنند .گرچه ممکن است تخلفات ادعایی از قرارداد در طو زمان صورت گرفته باشد ،با این حا  ،تخلفی
که ادعا بر آن استوار است ،قصور ادعایی عمران تهران در پرداخت مبال واجباالدا بابت تکمیل یا فسخ قراردادها
است .در رابطه با مرحله سوم ،به فرض که رابطه قراردادی زودتر پایان مییافت باز هم خواهانها نپذیرفتنـد کـه
فاقد حقوق قراردادیاند و تا تاریخ  02ووئن ( 3322هفتم تیرماه  )3102رسماً تقاضای پرداخت نکردند.
از این رو ،ادعاها بر عدم تأدیه مبال مندر در تقاضاهای پرداخت قبلی که حاوی ارقام برآوردی است ،مبتنـی
نبوده ،بلکه بر عدم پرداخت مبلغی که نهایتاً واجباالدا تشخی داده شده مبتنی بوده است .در واقع ،خواهانها در
ادعای خود فقر از  02ووئن ( 3322هفتم تیرماه  )3102خواستار بهره هستند .بنابراین ،کلیه ادعاها پس از انتقـا
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به وجود آمده است.
همچنین باید خاطرنشان ساخت که ادعاهای واگذار شده ،در کلیه مواقع ،ولو بـهطـور غیرمسـتقیم ،تـا تـاریخ
واگذاری متعلق به یک تبعه ایاالت متحده بوده و لذا بر این اساس به موجب بند  0ماده هفت بیانیه حـل و فصـل
دعاوی در حیطه صالحیت دیوان داوری قرار دارند.
خواندگان استدال میکنند که واگذاری مورخ  32مه  02( 3322اردیبهشت  )3102فقـر ادعاهـای ناشـی از
قرارداد مرحله یک را شامل می شود .اگرچه در سند مربوط ،به ادعاهای مرحله یک اشاره شده ،با این حا  ،انتقـا
محدود بدانها نیست .سند صریحاً مقرر میدارد که واگذاری هرگونه دعوای دیگری که در رابطه با پرووه اکباتـان
ممکن است اقامه شود را نیز در بر می گیرد .با توجه به این واقعیت که نه استارت و نه شرکت مادر وی هیچگونـه
ادعایی درباره پرووه اکباتان در هیچ دادگاهی مطرح نکردهاند و به عالوه موضع استارت این است کـه ادعـایش را
به خواهانها واگذار نموده ،رفتار وی پس از واگذاری با این تعبیر تطبیق میکند.
بنابراین ،دیوان نسبت به بخش استارت ادعاهای پیمانکاران که مشمو واگذاری بوده ،صـالحیت دارد و ایـن
بخش از ادعاها علیه عمران تهران قابل طرح است .خواهانها همچنین ملزمند به کلیه مدافعات ،از جمله دعـاوی
()5
پایاپایی که میتوان در رابطه با آن بخش از دعاوی علیه استارت مطرح کرد ،پاسخ گویند.
ب) ماهیت دعوا
 .3اعتبار و قابلیت اجرای قراردادها

در مورد وجود ،اعتبار و قابلیت اجرای قراردادهای مرحله یک ،مرحله یک «الف» و مرحله دو اختالفی نیست .کـار
مربوط به این مراحل انجام شد و پرداختها نیز به عمل آمد .عمران تهران در واقع ،براساس نقض این قراردادهـا
ادعاهای متقابلی مطرح ساخته است.
تنها مسأله در مورد وجود و قابلیت اجرای قرارداد ،به قرارداد ادعایی مرحله سوم مربوط میشود .عمران تهران
استدال می کند که وی قراردادی برای مرحله سوم با پیمانکاران منعقد نساخته ،پیشنویس امضـا نشـده قـرارداد
مرحله سوم که توسر خواهانها ارائه گردیده اعتبار ندارد ،موضوع هرگز از مرحله مذاکرات شفاهی فراتـر نرفتـه و
نیز اینکه به موجب این قرارداد ادعایی ،هیچ کاری صورت نگرفته و هیچ پرداختی نیز به عمل نیامده است.
خواهانها ادله و مدارکی از توافقهای شفاهی ،راجع به شروع مرحله سوم و نوشتههایی که ظاهراً مؤید وجود
توافقی راجع به مرحله سوم است ،تسلیم نمودهاند .صورتجلسهای که به صورت معمو  ،راجع به نشست مورخ 02
وانویه ( 3322هفتم بهمنماه  )3100تهیه شده ،مؤید آن است که عمران تهران مایل بود پیمانکاران کـار مرحلـه
سوم را آغاز نمایند .صورتجلسه حاکی است که نسخهای از آن برای عمران تهران فرستاده شده است .خواهانهـا
همچنین متذکر میشوند که مکاتبات آن ها و کار انجام شده بابت مرحله سوم بر وجود چنین موافقتی داللت دارد.
 .5خواهانها اعالم کردهاند که نسبت به ادعاهای متقابل عمران تهران که بهطور صحیح ثبت شده و ناشی ا زکارهایی باشد که استارت
به موجب قراردادهای مبنای ادعاها انجام داده ،پاسخگو خواهند بود .با توجه به نتیجهگیـری دیـوان کـه ذیـالً آمـده اسـت دیـوان الزم
نمیداند راجع به صالحیت یا عدم صالحیت خود نسبت به این قبیل ادعاهای متقابل در مواردی که از مبل ادعاها تجـاوز کننـد تصـمیم
گیرد.
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بنا به اظهار خواهانها ،یک فرم موافقتنامه که حسب ادعا مبین توافق شفاهی است تنظـیم و تـاریخ  3سـپتامبر
 32( 3322شهریور  )3108روی آن قید گردید ،ولی هرگز امضا نشد.
خواهانها ادله و مدارک مفصلی ارائه نمودهاند که ثابت میکند که فیالواقع خدماتی در رابطه با بخش مرحله
سوم پرووه ،با آگاهی کامل عمران تهران ،ارائه شده است.
شهادتنامه آقای جی .موروگ ،سرآرشیتکت عمران تهران در پرووه و سوگندنامه آقای مدهومهتا ،سر مهنـدس
عمران تهران در پرووه که در جسله استماع نیز شهادت دادند مؤید آن است که پیمانکاران خـدماتی در رابطـه بـا
مرحله سوم ارائه کردند .عالوه بر این ،پیمانکاران تا فوریه  3322پنج فقره صورتحساب در رابطه با مرحله سه کـه
مشروحاً نشان میداد که بیش از  13درصد کار انجام شده است ،به عمران تهران تسلیم کرده بودند.
چنانچه شفاهاً توافقی شده باشد ،طبق قوانین ایران الزامآور است ،زیرا به نظر میرسد که به علت ارتباط بین
پرووه و ایران و همچنین به دلیل انتخاب قانون ایران بهعنوان قانون حاکم بر قرارداد در سایر مراحل ،قانون ایران،
قانون حکم بر قرارداد باشد (رجوع شود به :ایکانامی فورمزکورپوریشن و ایران ،حکم شماره 00ـ380ـ 34 ،3ووئـن
 04/3321خرداد .)3180
طبق قوانین ایران ،عقد غیرکتبی که موضوع آن قیمتاً بیش از  022ریا باشد را نمـیتـوان فقـر بـه وسـیله
شهادت شفاهی یا کتبی اثبات کرد (رجوع شود به :قانون مـدنی ایـران ،مـواد  3128و  .)3132در پرونـده حاضـر،
خواهانها به مدارکی استناد میکنند که مقارن آن ایام تهیه شده و حاوی تفاهمـات حاصـله بـا عمـران تهـران و
حاکی از اجرای قسمتی از قرارداد است .به نظر میرسد که قبو اجرای بخشی از قرارداد طبق قوانین ایران میتوانـد
دلیل وجود قرارداد تعهدآور باشد (برای مثا  ،رجوع شود به :ماده  331قانون مدنی ایران) .عـالوه بـر ایـن ،گرچـه قـانون
حاکم بر خود قرارداد را باید قانون ایران به شمار آورد ،با این حا  ،هر دادگاهی در مورد اختالفات مطروحه نـزد آن ،بـرای
خود ،آییندادرسی و قواعدی راجع به ادله اثبات دعوا دارد و میتوان استدال کرد که نوع ادله و مدارک قابل قبو جهـت
احراز قرارداد ،موضوعی است مرتبر با آییندادرسی و قواعد راجع به ادله اثبات دعوا .به موجـب مـاده پـنج بیانیـه حـل و
فصل دعاوی ،دیوان باید «اصو تجاری و حقوق بینالملل» را رهنمود خود قرار دهد .این امـر در سیسـتمهـای حقـوقی
داخلی به نحو گستردهای پذیرفته شده که وجود قرارداد شفاهی قابل اجرا را میتوان با ادله و مـدارکی کـه مؤیـد اجـرای
قسمتی از آن باشد ،اثبات کرد (برای مثا رجوع شود به:
II K. Zweigert & H. Kotz, An Introduction to Comparative Law: The Institutions of
Private Law 40-41, 48-50, 1977).

چنین اصلی را باید یک اصل کلی حقوقی تلقی کرد .بهعالوه ،میتوان استدال کرد کـه عمـران تهـران ،بـه
موجب رفتار خودش ،قانوناً از ادعای عدم وجود عقد ،ممنوع است .با این حا  ،تقاضای پرداخـت شـماره  3کـه در
 03اکتبر ( 3322هفتم آبانماه  )3108بابت مرحله سه تسلیم گردیده حاوی یادداشتی است مبنی بر اینکه رئـیس
امور مالی عمران تهران با ذکر این نکته که «تا به امروز تفاهمی راجع به موافقتنامه بین ماحاصل نشده» از قبو
صورتحساب خودداری کرده است .در  02فوریه ( 3322او اسفند  )3108به کارکنان خارجی مرحلـه سـه دسـتور
داده شد که محل کار را ترک کنند .در نامهای به تاریخ همان روز که پیمانکاران نوشتهاند ،به مذاکرات اخیر راجـع
به روابر قراردادی ما درباره مرحله سوم اشاره شده است .بدین سان قرائن و امارات حاکی از آن است که در رابطه
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با مرحله سه ،عقدی که به قدر کافی قطعی و مشخ باشد تا بتوان آن را قابل اجرا دانست ،وجود نداشته است.
بر همین اساس ،اگر موافقتنامهای هم وجود داشته ،دالیل و مدارک کـافی دربـاره قطعیـت شـرایر آن ،بـه
نحوی که قابل اجرا باشد ،در دست نیست .با وجود این ،پیمانکاران به تقاضای عمـران تهـران و بـا آگـاهی وی،
کارهایی انجام دادند و لذا باید حقالزحمه آن را دریافت کنند .این نکته در قوانین ایران و طبق اصو کلی حقوقی
کامالً پذیرفته شده که به موجب اصل اجرتالمثل ( )quantum meruitبرای کار انجام شده مـیتـوان اجـرت
پرداخت (رجوع شود به :مواد  123تا  128و ماده  118قانون مدنی ایران).
(M. Whiteman, Damages in International Law 1732-61, 1943; 12 Williston on
;Contracts 1452-1459 A at 68-108, 3d ed., 1970

بنجامین آر .ایسایا و بانک ملت ،حکم شماره 10ـ033ـ 12 ،0مارس  32/3321فروردینماه .)3180
مدارک مربوط به ارزش کار پیمانکاران ،خواه برحسب قیمت جاری خدمات تعیین شود و خواه برحسـب ارزش
واقعی آن برای عمران تهران ،فرمولی است که طرفین برای تعیین اجرت در قراردادهای مربوط به مراحل دیگر به
کار بسته اند .این فرمو شامل روشی است مورد توافق طرفین ،جهت تعیین ارزش کـار و در تقاضـاهای پرداخـت
مرحله سه منعکس گردیده است .تقاضاهای مذکور و فرمو مـورد اسـتفاده طـرفین در قراردادهـای مرحلـه یـک
«الف» و مرحله دو ،تنها مدرک عمده درباره ارزش کار به شمار میروند .از این رو ،دیوان بر ایـن نظـر اسـت کـه
مدارک کافی جهت احراز قرارداد قابل اجرا در مورد مرحله سه موجود نیست ،لکـن خواهـانهـا بـه موجـب اصـل
اجرتالمثل ،مستحق دریافت ارزش کاری هستند که انجام داده اند و ضمناً ارزش این کار در تقاضـاهای پرداخـت
منعکس است .البته از آنجا که قراردادی برای مرحله سه وجود نداشته ،خواهانها نمیتوانند بابـت کـاری کـه در
مورد مرحله سه واقعاً انجام ندادهاند ،مطالبه خسارت کنند.
 .2ادعاهای مربوط به مبالغ سیاهه شده ()invoiced amounts

پیمانکاران از بابت هر قرارداد ،تقاضاهای پرداخت ماهانهای تسلیم کـرده و ضـمن آن درصـد کـار انجـام شـده را
گواهی ،مبال واجب االدا توسر عمران تهران را اعالم و جمع حقالزحمهها و پرداختهای گذشته را قید میکردند.
منضم به این تقاضاها برنامه زمانی کارهای انجام شده «گزارشهای روزانه ضمن کار»« ،برنامههای کار» روزمره،
گزارشهای هفتگی در مورد بتونریزی ( )concreta reporteو سایر اسناد و مدارک تسلیمی به عمران تهـران
ارسا می شد .در هر تقاضای پرداخت ،کار موضوع تقاضا بهتفصیل شرح داده میشد .بـرای تهیـه ایـن تقاضـاها،
ال بـازبینی و ثبـت
نمایندگان عمران تهران و پیمانکاران ،میـزان واقعـی پیشـرفت کـار را در محوطـه پـرووه عمـ ً
می کردند .برآوردهای مربوط به کار انجام شده بر حسب نوع کار ،توسر نماینـدگان عمـران تهـران و پیمانکـاران
مورد توافق قرار میگرفت .تقاضاهای پرداخت بر مبنای برآوردهای یاد شده تهیه و ظاهراً بهطور دستی به عمـران
تهران تحویل می گردید .آخرین تقاضاهای پرداختی که بـه عمـران تهـران تحویـل گردیـد نشـان مـیدهـد کـه
پیمانکاران حقالزحمههای زیر را طلبکار بودهاند ،لکن مبال مزبـور تـا تـاریخ  32ووئـن  02( 3322خـرداد )3102
بالپرداخت مانده است:
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 8081822دالر
تقاضای شماره 10
مرحله یک:
 0131308دالر
تقاضای شماره02
مرحله یک«الف»:
 31022/420دالر
تقاضای شماره02
مرحله دو:
 0381404دالر
تقاضای شماره0
مرحله سه:
بند  0قرارداد مرحله یک مقرر میدارد که حقالزحمهها ظرف بیست روز پس از پایان هـر مـاه بایـد پرداخـت
شود .بند  0قراردادهای مرحله دو و مرحله یک «الف» مقرر میدارند که پرداختها باید ظرف ده روز پس از پایان
هر ماه انجام شود .در کلیه قراردادها مقرر گردیده که هر موضوع مورد اختالفی باید ظرف ماه بعد حـل شـود .اثـر
این شروط این است که هرگونه ایراد و اعتراضی باید ظرف یک ماه به عمل آید .با استناد بـه رویـهای کـه بـین
طرفین معمو بوده و در وضع حاضر نیز قابل اعما است ،همان شروط باید در مورد کار مرحله سـه نیـز اعمـا
گردد.
از مدارک موجود نزد دیوان چنین برمیآید که عمران تهران هنگام تسلیم تقاضاهای پرداخت نهایی به ارقـام
خاص مندر در آنها اعتراض نکرد .بهعالوه ،به نظر نمیرسد که نامبرده به تقاضاهای پرداخت قبلـی نیـز ایـراد
مهمی گرفته باشد .فقر در یک مورد به اختالفی راجع به تقاضاهای پرداخت شماره  30در مرحله یک اشاره شده و
این خود حاکی از آن است که عمران تهران در صورتی که اعتراضی میداشت ،مراتب را اعالم میکرد.
عمران تهران تا اکتبر  3322پرداختها را انجام داد ،گو اینکه هیچیک از پرداختها ظـرف مـدت مقـرر بـه
عمل نیامد .خواندگان تعدادی تقاضای پرداخت به دیوان تسلیم کردهاند که حاوی اصالحاتی به صورت دستنویس
و حاوی دستوری اس ت ،مبنی بر پرداخت مبال اصالح شده به پیمانکـاران توسـر فـردی کـه ظـاهراً از کارکنـان
عمران تهران بوده .این اصالحات ،عمده نیست .ظـاهراً مبـال اصـالح شـده پرداخـت شـدهانـد ،لکـن مـیتـوان
نتیجه گیری کرد که پیمانکاران اصالحات مذکور را نپذیرفتند ،زیرا که این اصالحات در تقاضاهای پرداخت بعـدی
منعکس نشده است.
عمران تهران نسخههایی از تقاضاهای پرداخت شماره  33بابت مرحله یک «الف» و شماره  13بابـت مرحلـه
یک را تسلیم دیوان نموده که حاوی دستنوشتههایی ،مبنی بر تغییرات عمده در مبال آنها اسـت .بـرخالف سـایر
تقاضاها که حاوی دستنوشتههایی است ،این تقاضاهای خاص حاوی هیچگونه دستوری ،مبنی بـر پرداخـت مبـال
اصالح شده ،نیست .نشانه ای در دست نیست که این تقاضاهای حاوی دستنویس ،به پیمانکاران ارائه شـده باشـد.
هیچ دلیل و مدرکی که نشان دهد عبارات دستنوشته از آن کیست ویا چگونه این عبـارات نوشـته شـده در دسـت
نیست .بهعالوه ،دستنوشتههای مورد ادعا در این تقاضاهای پرداخت ،بعد از ماه مـه  ،3322یعنـی پـس از آنکـه
اختالفات جدی فیمابین طرفین به صورت کتبی منعکس شد ،قید گردید .مهمتر از همه آنکه در دستنوشتههـای
مذکور ،درصد کار انجام شده ،به میزانی حتی کمتر از آنچه که در تقاضاهای تأیید شده قبلی توسر عمران تهران،
قید گردیده بود ،تقلیل یافته است .لذا دیوان داوری نمیتواند ارزش و اعتباری برای این دستنوشـتههـای تصـدیق
نشده قائل شود.
باید توجه داشت که حتی اگر درصدهای تکمیل مراحل یـک و یـک «الـف» کـمتـر از میزانـی بـود کـه در
تقاضاهای پرداخت فوق ذکرگردیده ،باز هم کار تا تاریخ فسخ قراردادها تکمیل میشد ،به نحوی که به شرح مورد
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بحث در زیر خواهانها مستحق میبودند کل مبل قابل پرداخت بابت آن قراردادها را بهعنـوان خسـارت دریافـت
کنند.
عمران تهران اظهار میدارد که وی بیش از آنچه در تقاضاهای پرداخت در شده ،پرداخت کرده است .با این
حا  ،نامبرده هرگز پس از دریافت تقاضاها به ارقامی که بهعنوان مبال پرداخت شده در آنها در شده بوده ،ایراد
نگرفت .تقاضاها حاکی از آن است که مبل  0،288،223دالر دریافت شده است .عمران تهـران درادعـای متقابـل
خود ،طبق توضیحی که داده ،مبل  8،222،222دالر بابت استرداد حقالزحمهها مطالبه کرد .بـدینسـان بـه نظـر
میآید که عمران تهران ،حداقل در آن موقع ارقام خواهانها راجع به مبال پرداختی را اساساً قبـو داشـته اسـت.
عمران تهران هیچگونه دلیل و مدرک مستندی راجع به پرداخت حقالزحمه بیش از آنچه در تقاضـاهای پرداخـت
آمده ،ارائه نکرده است .فیالواقع ،در نسخ تقاضاهای پرداخت تسلیمی عمران تهران کـه حـاوی دستنوشـتههـایی
است ،هیچیک از تغییرات ادعایی در مبال پرداختی اعما نشده است.
عمران تهران نسخ مدارکی را ارائه نموده که به نظر میآید نسخ اسناد هزینهای است کـه در مـورد بعضـی از
تقاضاهای پرداخت صادر شده است .نشانهای حاکی از اینکه اسناد هزینه تأیید شده باشد ،در دست نیست .محـل
تأیید و رسید چکهای پرداختی سفید است .بهعالوه ،اسناد هزینه فقر به قسمتی از تقاضـاهای پرداخـت مربـوط
میشود و در واقع ،نمایانگر پرداخت حقالزحمهای زاید بر آنچه مورد مطالبه خواهانها بوده ،نیست.
حتی اگر آن طور که خواندگان ادعا میکنند ،نواقصی در کار پیمانکاران وجود داشته ،باز هـم نـواق مزبـور،
تعهد پرداخت بهموقع را منتفی نمیکند .این قبیل نواق ادعایی ،چنانچه از آنها صـرفنظر نشـده باشـد ،ممکـن
است حقی از نظر تهاتر ادعا یا ادعای متقابل ایجاد کند (رجوع شود به :بخش  0زیر).
عدم اعتراض به صورتحسابی به مدت طوالنی ،حداقل بار اثبات عدم صحت حساب را بر دوش عمران تهران
میگذارد (رجوع شود به :آر.جی .رینولدز توباکوکامپنی و ایران ،حکم شـماره 340ــ10ــ ،1ششـم اوت 30/3324
مردادماه .)3181
همان طور که در باال بحث شد ،عمران تهران ادله و مدارک کافی در توجیه عـدم اعتراضـش بـه تقاضـاهای
پرداخت مورد بحث ارائه نکرده است .با توجه به عدم حسابرسی که قرار بود در خاتمه کار صورت گیرد و با توجـه
به اوضاع و احوا مشروحه فوق ،مبل مندر در تقاضاهای پرداخت را بایـد بـهعنـوان رقـم صـحیح حـقالزحمـه
واجباالدا به خواهانها بابت درصد تکمیل شده کار محسوب کرد .این مبل  ،همراه با مبالغی که ذیالً در قسمت 1
مورد بحث قرار گرفته ،خسارت نقض قراردادها محسوب می شود .الزم به تذکر است که گرچه قوانین کشـورهای
مختلف کامالً با یکدیگر یکسان نیستند ،با این حا  ،نظر صائبی که مورد تأیید این شعبه نیز هست ،آن است کـه
فسخ قرارداد ،جبران خسارت را منتفی نمیسازد (موریسن ـ کنودسن پاسیفیک لیمیتد و وزارت راه و ترابری ،حکم
شماره 341ـ302ـ 31 ،1ووییه  00/3324تیرماه ( )3181رجوع شود به :قانون مدنی فرانسه ،بند  0ماده 3324؛
Treitel, "Remedies for Breach of Contract" in VII International Encyclopedia of
Comparative Law 145-47, 1976).

مبال واجباالدا به طور صحیح به دالر ذکر شده است .هرجا که به ریا اشاره شده ،نرخ تقریبی تبدیل ارز که
در تاریخ سررسید وجوه ،رایج بوده ،به کار رفته است .گرچه در قراردادها شرط نشده کـه حـقالزحمـههـا بـه دالر
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پرداخت شود ،با این حا  ،در قراردادها اصوالً قید شده است که پرداختهای ریالی آزادانه به دالر قابل تبدیلند.
اکثر تقاضاهای پرداخت و کلیه تقاضاهای آخری به دالر بوده و شواهدی حـاکی از ایـراد و اعتـراض عمـران
تهران به این امر در دست نیست .بهعالوه ،هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهـد وجـوه مـیبایسـتی در ایـران
نگهداری شده و به ایاالت متحده منتقل نشود .مثل موارد دیگر ،دیـوان از نـرخ تبـدیل رایـج در زمـان سررسـید
پرداختها استفاده میکند (برای مثا  ،رجوع شود به :پریرا اسوشیایتس و ایران ،حکم شماره 338ـ3ــ ،1صـفحه
 00انگلیسی 33 ،مارس 02/3324اسفندماه 3180؛ بالونت برادرز کورپوریشن وزارت مسکن و شهرسـازی ،حکـم
شماره 24ـ80ـ ،1صفحه 32ـ 38انگلیسی 0 ،سپتامبر  33/3321شهریورماه .)3180
خواهانها همچنین استدال میکنند که تقاضاهای پرداخت نهایی شامل  32درصد تخفیف نسبت به پـارهای
حقالزحمهها بود که به  112،308دالر به نفع عمران تهران بال میگردید .این  32درصد تخفیف طبق قراردادها،
در صورتی که عمران تهران پرداختها را بهموقع یعنی ظرف ده روز پس از پایان ماه مربوطه ایرانی انجام میداد،
تعلق میگرفت .خواهان ها تخفیف مزبور را بر مبنای این فرض قائل شدند که بعضی حقالزحمههـای واجـباالدا
به موقع پرداخت خواهد شد .این نکته که عمران تهران بسیاری از ایـن پرداخـتهـا را اصـوالً انجـام نـداد ،مـورد
اختالف نیست .با این حا  ،مبال مزبور در تقاضاهای پرداختی که به نظر دیوان ،عمران تهران دستکم به صورت
ضمنی آن ها را قبو داشت ،منعکس گردیده و علیرغم این واقعیت کـه پرداخـتهـا در مـدت زمـان الزم انجـام
نمیشد ،مکرراً در تقاضاهای پرداخت منعکس میگردید .بدین ترتیب ،اکنون نباید تخفیفها پس گرفته شـود .بـر
این اساس ،دیوان ادعای خواهانها بابت مبل  1121308دالر را رد میکند.
خواهانها ،ادله و مدارک کافی در رابطه با سایر تخفیفهای غیرموجه مورد ادعا ارائـه نـدادهانـد .لـذا ادعـای
مربوط به آنها نیز مسموع نیست.
عمران تهران ،در مقام دفاع در برابر مبال مورد مطالبه در تقاضاهای پرداخت ،اظهار میدارد کـه کـار نـاق
بوده ،فرمو محاسبه حقالزحمه ،بسیار گزاف و درصد کار انجام شده کـه حـقالزحمـه براسـاس آنهـا محاسـبه
میشد ،نادرست بوده است .با اینکه به دلیل عدم اعتراض عمران تهران به این تقاضاهای پرداخت ،براساس ادلـه
و مدارک موجود ،چنین مدافعاتی ولو در صورت اثبات نیز نمی تواند وارد باشد ،با این حا  ،دیوان حقانیت یـا عـدم
حقانیت این دفاعیات را مورد بحث قرار خواهد داد .مدافعه مبنی بر نق در کار همراه بـا ادعاهـای متقـابلی کـه
همین استدالالت را مطرح ساخته ذیالً مورد بررسی قرار گرفته است (رجوع شود به :قسمت  0ذیل).
عمران تهران مدعی است که مجموع واقعی کار انجام شده حداکثر  80درصد کل کار بوده است .این مطلـب
را نماینده عمران تهران (که پس از انجام کار توسر پیمانکاران ،به مدیریت عمران تهـران منصـوب شـده اسـت)
مجدداً در جلسه استماع عنوان کرد .نامبرده اظهار داشت که خواهانها پرووه را ناتمام گذاشـتهانـد .معهـذا ادلـه و
مدارک پرونده داللت بر این دارد که ارقام مربوط به درصد کار انجام شده که در هر تقاضای پرداخت ماهانـه در
میشد توسر مدیر پرووه عمران تهـران براسـاس اطالعـات دریـافتی از پیمانکـاران تهیـه و بـهدقـت گـردآوری
می گردید .برآوردهای مندر در تقاضاهای پرداخت کار انجام شده ،مشخصاً توسر آقای موروگ ،آرشیتکت عمران
 .6محدودیتهای ارزی ایران ،قبل از آن که موعد پرداخت حقالزحمهها فرا رسد ،اعالم نشده بود.
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تهران در پرووه ،یا سایر مقامات عمران تهران تأیید میگردید .عمران تهران گهگاه ایراداتی جزئی میگرفـت ،امـا
هرگز به طور جدی برآوردهای درصد کار انجام شده را مورد اعتراض قرار نداده یا تغییر عمدهای در آنها نـداد .در
واقع ،آقای موروگ شهادت داد که وی ارقام درصد تکمیل کار را بررسی و تأیید میکرد و به یاد ندارد کـه هرگـز
آنها را تغییر داده باشد .گرچه وی احتماالً در انجام برخی تغییرات دست داشته ،لکن ایـن تغییـرات عمـده نبـوده
است.
خواندگان ادعا میکنند که کل هزینه های برآوردی کار مربوط به مراحل مختلف در تقاضاهای پرداخت بعدی
بدون هیچگونه توضیحی کاهش داده شده و بدین نحو درصد کار انجام شده ،بهطور تصنعی باال برده شده اسـت.
در رابطه با مرحله او  ،تقاضای پرداخت شماره  11حاوی توضیح است و هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر ایراد بـه آن
تقاضا یا سایر تقاضاهایی که حاوی چنین توضیحاتی است ،در دست نیست.
خواندگان به رقم برآورد هزینه کار در ضمیمه  3قرارداد مرحله یک«الف» استناد میکنند .همانطور کـه در تقاضـای
پرداخت شماره  3برای مرحله یک«الف» منعکس گردیده ،این رقم در قبا برخی تخفیفهایی که به عمران تهـران داده
شده تقلیل یافت .ظاهراً در تقاضای پرداخت شماره  2در ماه مه  3322باز هم کاهش داده شـد .در پـارهای از تقاضـاهای
پرداخت مرحله یک«الف» برآورد هزینه کار ظاهراً فرق میکند ( 3،204،312دالر و  3،042،400دالر)؛ لکن در اطالعـات
منضم به آخرین تقاضا از رقم صحیح استفاده شده است .براساس بعضی از تقاضاهای پرداخـت کـه حـاکی اسـت نصـب
پارتیشن میبایستی توسر عمران تهران انجام و لذا نمیبایست جزء حقالزحمه منظور شود ،به نظـر مـیرسـد کـه رقـم
پایینتر رقم صحیح باشد .چنانچه اقالم حذف شده از کل برآورد هزینه کار ،در برآوردها منظـور مـیشـد ،در آن صـورت،
پیمانکاران میتوانستند وجوه متعلقه را یا در هنگام تکمیل کار ویا با استناد به ایـنکـه عـدم انجـام کـار معلـو اقـدامات
عمران تهران بوده دریافت کنند (رجوع شود به :زیر).
عالوه بر این ،خواهان ها کلیه تقاضـاهای پرداخـت ماهانـه بـرای مراحـل مختلـف پـرووه را ارائـه نمودنـد و
درصدهای تکمیل کار مندر در این تقاضاها در مجموع نشان میدهد کـه پیشـرفت کـار آهنـگ نسـبتاً مـنظم و
مرتبی داشته است.
تقاضاهای پرداخت مرحله دو حاکی است که پیشرفت کار در محوطه پرووه تـا مـاههـای مـه و ووئـن 3322
آهنگ منظمی داشت .نیمی از کارکنان پیمانکاران در قسمتی از این مدت هنوز سر کار بودند و تقاضاهای پرداخت
نمایانگر آن است که تقریباً تمامی کار انجام شده در آن مدت منحصراً به ساختمانهای مرحله دو مربوط میشـده
است .بهعالوه ،تقاضای پرداخت ،حاوی اطالعات و مدارک مؤید نیز هست.
در رابطه با تقاضای پرداخت نهایی مربوط به مرحلـه سـه ،از آنجـا کـه دیـوان ریی داده اسـت کـه قـرارداد
الزماالجرایی وجود نداشته ،لذا ارقام می بایستی بر مبنای ارزش واقعی کار بـرآورد شـود .تـاریخ آخـرین تقاضـای
پرداخت مرحله سه 01 ،فوریه ( 3322چهارم اسفندماه  )3108بوده است .تقاضای مـذکور و مطالـب مؤیـد حـاکی
است که تقاضا شامل کار انجام شده و ارزش آن کار «تا  02فوریه» (او اسفند) است ،یعنی همـان تـاریخی کـه
کارکنان اخرا شدند .هیچ ایراد خاصی به رقم مندر بر این تقاضا گرفته نشده است .لذا دلیلی نـدارد کـه فـرض
کنیم تقاضای مزبور ،میزان کار انجام شده را به نحو منصفانهای منعکس نکرده است.
عمران تهران همچنین مدعی است که رقم  22دالر حقالزحمه منظور شده برای هر متر مربع کار انجام شده،
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به نحو غیرقابل توجیهی باال است ،حا آنکه رقم  22دالر برای هر متر مربع رقمی است که طرفین کـه هـر دو
به یک اندازه دست اندر کار و مطلع در امور تجاری بودند ،پس از مذاکره ،بر سر آن توافق کردند و عمران تهـران
هرگز به تقاضاهای پرداختی که بر مبنای این رقم محاسبه شده بود ،اعتراضـی نکـرد .خوانـدگان مـدعیانـد کـه
تخفیفهای داده شده به عمران تهران و کاهش حقالزحمهها در حکم تصدیق گزاف بودن حقالزحمـههـا اسـت.
حقالزحمهها با توافق متقابل طرفین تعیین میشد و هیچگونه دلیل و مدرکی در مـورد یکطرفـه بـودن قراردادهـا
وجود ندارد .کاهش مبال و تخفیفهای داده شده ،معلو توسعه پرووه بوده است.
خواندگان با تأکید بر اینکه یکی از کارکنان عمران تهران ،در شرکت مادر یکی از پیمانکـاران کـه سـهام آن
بهطور عام داد و ستد میشود مبلغی کمتر از  022دالر سرمایهگذاری کرده بوده ،به تابعیت خواهان ایراد میگیرند.
دیوان داوری برای این ادعا ،حتی در صورت صحت ،ارزش و اعتباری قائل نیست.
مسأله مهم این که عمران تهران حسابرسی نهایی مورد تقاضای پیمانکاران را انجام نداد تـا بـا اسـتفاده از آن
فرصت هرگونه پرداخت اضافی یا صورتحساب اضافی را تعدیل و اصالح کند .هرگز اخطار تخلف یا اخطاریه مهـم
دیگری راجع به این قبیل شکایات نداد .بنابراین ،مدافعات مذکور با ادله و مدارک کافی همراه نیست.
بنابراین ،دیوان مدافعات عمران تهران را در مورد پرداخت مبال مندر در تقاضاهای پرداخت ،مردود شمرده و
خواهانها را مستحق دریافت مبل  0،220،822دالر مندر در تقاضاهای نهایی پرداخت ،بهعنوان بخشی از مبـال
واجب االدا طبق قراردادها و بابت کار مرحله سه میداند .خواهانها فقر از  02ووئن ( 3322هفـتم تیرمـاه )3102
بهره مطالبه میکنند و به نظر این شعبه ،استحقاق دارند که بهره این مبال را از همان تاریخ به نرخ مقرر  2درصد
در سا در مورد مبل واجب االدا بابت تقاضاهای پرداخت مرحله یک و به نرخ عادله  32درصـد در سـا در مـورد
مبال تأدیه نشده سایر تقاضاهای پرداخت دریافت دارند .تقاضاهای پرداخت بهروشنی نمایانگر آن است کـه مبلـ
 888،222دالر ،طبق موافقتنامه تخفیف او اکتبر ( 3328نهم مهرماه  )3100به عمران تهران تخفیف داده شده
است .این که مبال دیگری نیز باید طبق این موافقتنامه تخفیف داده شود یا نه ،در بند  1زیـر مـورد بحـث قـرار
گرفته است.
خواهانها اظهار میدارند که مبل واجباالدا باید افزایش داده شود ،زیرا که عامل هزینـه بـه علـت تـورم در
هزینه کارهای ساختمانی در ایران ،افزایش پیدا میکرد .دیوان داوری بر مبنای مطالب و مدارکی که به وی ارائـه
شده ،نمی تواند مبالغی را تعیین نماید که قابل انتساب به چنین تورمی میباشد .از این رو ،خواهانهـا حـق ندارنـد
میزان خسارات را بر این مبنا افزایش دهند.
از آنجا که هیچگونه نشانه و قرینهای بر مسئولیت مستقیم دولت ،سوای مسئولیت عمران تهران و نیـز هـیچ
دلیل و مدرکی ،مبنی بر لزوم مسئو شناختن به دولت ایران ،در دست نیست ،لذا ادعاهای مطروح علیه دولـت رد
میشوند.
 .1ادعاهای مربوط به مبالغ سیاهه نشده ()Non-Invoiced Amounts

دیک و آندرهیل اظهار میدارند که توقف کار در پرووه اکباتان و فسخ قراردادها معلو تخلفات و قصوری بوده که
عمران تهران در مورد قراردادها مرتکب شد.

112



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

این تخلفات به شرح زیر است:
تأخیر در پرداخت حقالزحمه ها ،خودداری از پرداخت حقالزحمهها ،دستور غیرقانونی اخرا کارکنان خـارجی،
عدم تأمین نیروی کار الزم در محل ،عدم پرداخت حقـوق کـارگران بـهطـور مرتـب ،قصـور در تـأمین پرسـنل و
تجهیزات و نقض تعهداتی که (خوانده) به موجب قراردادها داشته است .خواهانها اسـتدال مـیکننـد کـه چـون
پرداختها بر مبنای درصد تکمیلی پرووه صورت می گرفته ،در صورتی که عمـران تهـران مرتکـب ایـن تخلفـات
نمیشد ،پیمانکاران مـیتوانسـتند تـا تـاریخ 32ووئـن  02( 3322خردادمـاه  )3102کـه طـرفین موافقـت کردنـد
حسابهای شان را تصفیه کنند ،مبل  1،103،801دالر بیش تر به دست آورند و با اضافه کردن این رقم بـه مبـال
تقاضاهای پرداخت ،جمع کل خسارات نقض قراردادها به دست میآید.
ادله و مدارک تسلیمی خواهانها ثابت میکند که از نیمـه دوم سـا  ،3322عمـران تهـران مکـرر از انجـام
پرداختهای مقرر طبق قرارداد به پیمانکاران ،سفارش تجهیزات توصیه شده ویا تأمین مواد و مصـالح و کارکنـان
الزم خودداری ورزید .در  02فوریه ( 3322او اسفندماه  )3108نامبرده به پیمانکاران دستور داد تمـامی کارکنـان
خارجی مرحله سه را اخرا کنند و در  32آوریل  03( 3322فروردینماه  )3102به پیمانکاران دستور داد  02درصد
تمامی کارکنان را اخرا نمایند و مجموع این کارها باعث شد کار پرووه اکباتان در ماه مـه  ،3322تقریبـاً متوقـف
شود .این اعما نقض تعهداتی محسوب می شود که عمران تهران به موجـب قراردادهـا داشـته اسـت ،البتـه بـه
استثنای مرحله سه که طبق ریی دیوان ،قراردادی در آن مورد وجود نداشته است.
بر این اساس ،خواهان ها حق دارند وجوهی را که در صورت عدم تخلـف عمـران تهـران عایدشـان مـیشـد،
به عنوان بخشی از خساراتشان مطالبه نمایند .خواهانها هیچگونه مبلغی را که در صورت ادامه و تکمیل قراردادهـا
و اجرای کامل آنها به دست میآوردند ،بهعنوان عدمالنفع مطالبه نمـیکننـد .در عـوض ،ایشـان فقـر خواسـتار
خسارت بابت تخلفات قراردادی عمران تهران از تاریخ  32ووئن  02( 3322خرداد  ،)3102یعنی تاریخ توقـف کـار
هستند .خواهانها استدال میکنند که چنانچه عمران تهران ،با نقض تعهدات قراردادیاش ،باعث کنـدی کـار و
نهایتاً توقف آن نشده بود ،پرووه اکباتان در  32ووئن  02( 3322خردادماه  )3102تا حدود زیـادی بـه اتمـام خـود
نزدیک شده بود .طبق اظهار خواهانها ،درصد کار انجام شده در هریک از مراحل تا آن تاریخ ،بر مبنای تاریخهای
تکمیل مقرر در قرارداد ،میبایستی به شرح زیر بوده باشد:
 322درصد
مرحله یک ـ
 322درصد
مرحله یک«الف»
 22درصد
مرحله دوـ
 83/000درصد
مرحله سه ـ
اما بنا به اظهار خود ایشان ،درصد کاری که عمالً انجام و عیناً در تقاضاهای نهایی تسلیمی مـنعکس گردیـد،
به شرح زیر است:
 32/0درصد
مرحله یک ـ
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مرحله یک«الف»  32/2درصد
 10/3درصد
مرحله دوـ
 13درصد
مرحله سه ـ
در تعیین خسارات قابل انتساب به چنین تخلفات قراردادی ،دیوان باید تعدادی عوامل را در نظر گیرد.
بر مبنای پیشرفت کار در گذشته ،به نظر می آید که اگر به خـاطر اقـدامات عمـران تهـران نبـود ،جزئـی کـار
باقیمانده مراحل یک و یک«الف» تا  32ووئن  02( 3322خردادماه  )3102تکمیل میشد.
در رابطه با مرحله سه ،پیمانکاران در فوریه « 3322کلیه توافقهای قراردادی ،در مورد کار مرحله سه را «اعم
از کتبی یا شفاهی» فسخ نمودند و دیوان نظر داده است که «خواهانها فقر مستحق دریافـت ارزش کـاری کـه
انجام دادهاند ،هستند».
در مورد مرحله دو مشکل بتوان با قطعیت گفت که مرحله مزبور ،اگر به خـاطر اعمـا عمـران تهـران نبـود،
آنطور که خواهانها ادعا میکنند تا  32ووئن  02( 3322خردادماه  )3102به میزان  22درصد تکمیل میشد.
محاسبات خواهانها راجع به اینکه تا تاریخ  32ووئـن  02( 3322خردادمـاه  )3102چـه مقـدار حـقالزحمـه
عایدشان می شد اختالف دارد و کامالً صحیح به نظر نمیرسد .در یکجا ایشان با این اظهار کـه رقـم مـورد ادعـا
حداقل مبلغی است که طلبکارند ،ظاهراً عدم قطعیت ارقامشان را تصدیق میکنند .مشکل است که بتـوان بـا هـر
درجه ای از صحت ،زمان اتمام یا درصد کار انجام شده در هر مرحله خاص را بـرآورد کـرد .در هـر قـراردادی بـه
وسعت قراردادهای مورد بحث در پرونده حاضر ،تأخیر ،امر غیرمنتظـرهای نیسـت .فـیالواقـع ،در خـود قراردادهـا
پیشبینی شده است که در صورت بروز حوادث خاص ،ولو اینکه اینگونه حـوادث تقصـیر عمـران تهـران باشـد،
مهلتهای مقرر تمدید گردد .مدارکی وجود دارد ،مبنی بر اینکه گهگاه کارهای اصالحی الزم بـوده اسـت و ایـن
خود بر آهنگ تکمیل کار تأثیر میگذاشت .بدین سان در تعیین درصد تکمیل کـار در تـاریخ خاصـی ،صـرفنظر از
تخلفات عمران تهران ،فقـر بایسـتی علـل عمـده تأخیرهـایی کـه عمـران تهـران بـرخالف وظـایف و تکـالیف
قراردادیاش مسبب آن بوده ،مورد بررسی قرار گیرد.
بهعالوه ،در هر نوع محاسبه حقالزحمه مورد استحقاق باید مبل  0،222،222دالر تخفیف اعطایی به عمـران
تهران بابت وجوه استحقاقی مراحل او و دوم پس از اکتبر  ،3328به نسبت درصد تقریبی کاری که به تشخی
دیوان میبایست انجا م شده باشد ،به بستانکار حساب عمران تهران منظور شود و تخصی ایـن مبلـ ظـاهراً بـا
قصد طرفین قرارداد تخفیف نیز تطبیق میکند و چنانچه درصد کار تکمیل شده تقلیل یابد ،میزان تخفیف نیز الزم
است به همان نسبت کاهش داده شود.
خواهانها کل مبل مورد مطالبه در این قسمت از ادعایشان را طوری مطرح میکنند کـه گـویی در صـورت
ادامه اجرای کار تا ووئن  ،3322هیچگونه هزینه اضافی ایجاد نمیشد .خواهانهـا احتمـاالً جزئـی هزینـه اضـافی
 .7در رابطه با تقاضاهای پرداخت مرحله یک «الف» مدارکی وجود دارد ،مبنی بر اینکه مقداری از کار (نصب پارتیشنها) قـرار نبـود در
آنها منظور شود و به فرض که قرار بود منظور شود ،بازهم درصد کار تکمیل شده بـه  33/20بـال مـیشـود .سـاختمان روبنـا و نمـای
پیشساخته عمالً در مرحله یک «الف» به اتمام رسید.
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متحمل می شدند ،چرا که وظایف آنان جنبه نظارت داشت و پرسنل ایشان در قسـمت اعظـم مـدتی کـه عمـران
تهران تعهداتش را نقض مینمود در محوطه کار حضور داشتند.
عمران تهران در اواخر سا  3322یا  3322وجهی به پیمانکاران نپرداخت .بنـابراین ،بـه نظـر مـیرسـد کـه
عمران تهران با پارهای مشکالت مالی مواجه بود .این مطلب اظهارات خواهانها را دایر بر اینکه عمران تهران به
مسئولیتهای خود در رابطه با پرسنل و تجهیزات عمل نمیکرد ،تأیید میکند .فیالواقع ،دستور اخرا قسـمتی از
کارکنان از پرووه ،نقض آشکار تعهدات قراردادی عمران تهران محسوب میشود.
بدین سان روشن است که درصد تکمیل کار مرحله دو پرووه تا ووئن  3322نسبت به مقداری که (عمالً) اتمام
یافته بود ،بیشتر میبود .با توجه به کلیه این عوامل ،دیوان داوری نمی تواند حداقل از نظر تعیین خسارت بـا هـر
مقدار قطعیت بپذیرد که درصد تکمیل کار مرحله دو در ووئن  3322میتوانسته خیلی بـیش از پنجـاه درصـد (02
درصد) باشد .این نظر بدان معنا نیست که چنین نمی شد .دیوان درصد تکمیل کار مرحله دو را در  32ووئن 3322
( 02خرداد  )3102قدری بیش از پنجاه ( )02درصد و کار مراحل یک و یک«الف» را صد درصد بـرآورد مـیکنـد.
دیوان همچنین درصد تقریبی تخفیفی را که بایـد نسـبت بـه پرداخـتهـای واجـباالدا تـا  32ووئـن 02( 3322
خردادماه  )3102داده میشد ،،نیز مالیاتهایی را که باید کسر میگردید ،در محاسبات خود منظور مـیکنـد .بـا در
نظر گرفتن این عوامل و سایر اوضاع و احوا  ،دیوان مبل  230،222دالر بهعنوان خـال مبلـ بـرآوردی ،بابـت
حقالزحمهای که در صورت عدم تخلف عمران تهران از قرارداد تـا  32ووئـن  02( 3322خردادمـاه  )3102عایـد
پیمانکاران میشد ،حکم می دهد (این مبل در تقاضـاهای پرداخـت مـذکور در فـوق مـنعکس نیسـت) و بایـد بـه
خسارات مبتنی بر چنین تخلفاتی افزوده شود .خواهانها استحقاق دارندکه بابت مبل  342،222دالری که بهطـور
تقریبی حقالزحمه مربوط به کار مرحله یک محسوب میشود ،بهرهای به نرخ  2درصد در سا از  02ووئن 3322
(هفتم تیرماه  )3102و بابت بخش باقیمانده ،بهرهای به نرخ عادله ده درصـد در سـا از تـاریخ  02ووئـن 3322
(هفتم تیرماه  ،)3102دریافت نمایند.
 .4ادعا بابت کارهای اضافی انجام شده

خواهانها ادعا میکنند که عالوه بر کار انجام شده بابت قراردادهای چهارگانه ،پیمانکاران بـه درخواسـت عمـران
تهران ،مقادیری کار اضافی شامل ساختمان پلکان بیرونی برای استفاده در موارد حریق ،اتاقهای اصـلی و فرعـی
تأسیسات مکانیکی و مخازن آب انجام دادند .خواهانها مدعیاند که دفـاتر و مـدارک عمـران تهـران مـیتوانـد
هزینههای واقعی کار اضافی را که انجام دادهاند ،نشان دهد ،لکن این مـدارک در اختیـار ایشـان قـرار داده نشـده
است .بنابراین ،خواهانها ناگزیر بوده اند هزینـه درصـد کـار اضـافی تکمیـل شـده و میـزان حـقالزحمـه متعلقـه
پیمانکاران تا هنگام توقف کار را به صورت برآوردی تعیین نمایند.
خواهانها برآورد کردهاند که کل هزینه کار اضافی ،در صورتی که تماماً اجرا میشد به  2،232،202دالر بـال
میگردید که از این مبل حدود  4،222،222دالر ارزش کاری است که انجام شده است .از این مبل  ،ایشـان رقـم
 122،222دالر بهعنوان حقالزحمه پیمانکاران استخرا کردهاند .این رقـم ظـاهراً در جلسـهای کـه در  02ووئـن
 2( 3322تیرماه  )3102برگزار شد ،به اطالع نماینده عمران تهران رسید؛ لکـن خواهـانهـا نتواسـتهانـد جلسـات
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خاصی را که با عمران تهران راجع به چنین کار اضافی داشتهاند ،ذکر کنند و در عین حا نتوانستهانـد هـیچگونـه
یادداشتی مقارن آن ایام که حاکی از توافق در مورد چنین کاری یا حاکی از اجرای آن باشد ،ارائـه نماینـد .دیـوان
نتیجه میگیرد که مدارک جهت توجیه حکم خسارت در رابطه با ادعای انجام کار اضافی کافی نیست.
 .0ادعاهای متقابل عمران تهران

عمران تهران ادعاهای متقابلی جهت استرداد حقالزحمههای پرداختی و سایر پرداختها ،خسارات ناشی از نقای
موجود در کار ،پرداخت ضمانت حسن انجام کار ،وجه التزام بابت تأخیر در تکمیل مرحلـه یـک و اسـترداد برخـی
اسناد و مدارک عمران تهران ،مطرح ساخته است.
یک) ادعای متقابل بابت استرداد حقالزحمهها

ادعای متقابل عمران تهران مبتنی بر همان اظهاراتی است که نامبرده ضمن دفاع راجع به پرداخـت حـقالزحمـه
اضافی عنوان کرده است .این مطالب در رابطه با مسأله اجرای قراردادها مورد بحـث واقـع شـد .اسـتنتاجاتی کـه
دیوان بر آن اساس ،دفاع عمران تهران را مردود دانست ،موجب میشود که دیوان ادعای متقابل عمـران تهـران،
مبنی بر استرداد حقالزحمههای پرداختی به پیمانکاران را نیز مردود شناسد.
دو) ادعای متقابل بابت استرداد سایر پرداختها

خواندگان اظهار میدارند که وجوه متعددی به پیمانکاران پرداخت گردیده که در محاسبه منظور نشده است .آنـان
فهرستوار به مبالغی اشاره میکنند که حسب ادعا بابت هزینههای پیمانکاران یا پرسنل ایشان پرداخت شده است.
حسابداران عمران تهران مدارک کافی در تأیید این نظر که عمران تهران مستحق استرداد مبالغی اسـت کـه
سوای حقالزحمه ها به پیمانکاران پرداخت شده ،ارائه نمیکنند .مدارک تسلیمی توسر حسابداران عمـران تهـران
فاقد ارقام و اطالعات مؤید کافی بوده و ناق است.
طبق بند  8قرارداد مرحله یک ،قرار بود هزینههای راهاندازی و تجهیز توسر عمران تهران پرداخت شود ،گـو
اینکه عمران تهران مبالغی بابت این قبیل هزینهها به پیمانکاران پرداخت .در تعریف «هزینه کار» آمده است کـه
« اقالم زیر جزئی از هزینه کار خواهد بود که توسر عمران تهران پرداخت خواهد شد»:
هزینههای انتقا خانواده کارکنان و هزینه زندگی کارگران و کارکنان خارجی ،هزینـههـا و مخـار مـدیران
اجرایی پیمانکاران که بهطور ادواری کار را سرپرستی و بازرسی میکنند.
عالوه بر این ،پیمانکاران حق داشتند در مواردی از جمله استخدام پرسنل جهت خودشـان در ارتبـاط بـا کـار
پرووه ،از جانب عمران تهر ان قرارداد ببندند .از اسناد و مـدارک تسـلیمی حسـابداران عمـران تهـران ،نمـیتـوان
تشخی داد که آیا پرداختهای مورد ادعا بابت هزینههایی بوده که میبایستی عمران تهران متحمل میشده یـا
کس دیگری.
مدارک کافی راجع به اینکه مبال مزبور هزینههای قابل استرداد بوده ،موجود نیسـت و مـدرکی نیسـت کـه
نشان دهد عمران تهران هرگز در گذشته این مبال را که برخی از آنها به سا  3320مربـوط مـیشـود ،مطالبـه

111



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

کرده باشد.
عمران تهران استدال میکند که وی هرگز صورتحسابی بابت هزینههایی که جهت راهانـدازی و تجهیـز بـه
پیمانکاران پرداخته ،دریافت نکرده است .قرار بود «پس از سـه مـاه» حسابرسـی انجـام شـود و ظـاهراً ایـن کـار
میبایستی در سا  3320یا  3328انجام میشد .از سوابق موجود نمیتوان تشخی داد که این چنین حسابرسـی
اصوالً انجام شده است یا نه .در واقع ،به نظر نمیرسد کـه عمـران تهـران هـیچگونـه تقاضـای صورتحسـاب یـا
حسابرسی در مورد هزینههای راهاندازی و تجهیز کرده باشد .هیچگونه مدرکی که نشان دهد کـه اصـوالً ویـا چـه
مقدار از هزینههای راه اندازی و تجهیز باید به عمران تهران پرداخت شود ،در دست نیست .بر این اساس ،مـدارک
کافی در تأیید ادعای متقابل عمران تهران در رابطه با هرگونه هزینه راهاندازی و تجهیز که ممکن اسـت بـه وی
واجباالدا باشد ،در دست نیست .لذا ادعای متقابل مزبور مسموع میباشد.
سه) ادعای متقابل در مورد نقایص ادعایی در اجرای کار

عمران تهران طی مدافعاتش در دیوان ،اعم از کتبی یا شفاهی ،مدعی شده است که خـدمات انجـام شـده توسـر
خواهان ها نواقصی داشته است .مدارک زیادی هست دا بر اینکه طرفین به دفعات در محوطه کـار بـا یکـدیگر
دیدار میکردند .گرچه مکاتباتی در مورد «اقدامات اصالحی» که ظاهراً میبایست توسر پیمانکاران صورت گیـرد،
موجود است ،با این حا  ،قرائنی نیست که نشان دهد این اقدامات اصالحی صورت نگرفته است .همانطور که در
باال گفته شد ،عمران تهران نتوانسـته اسـت مـدرکی ارائـه دهـد دا بـر ایـنکـه قبـل از طـرح موضـوع فسـخ
موافقتنامهها در آوریل  3322توسر پیمانکاران به نقای ادعایی در انجام کار ،در همان تـاریخ اعتـراض کـرده
باشد.
باید خاطرنشان ساخت که وظیفه پیمانکاران ارائه خدمات نظارتی و مشورتی و عرضه مشاوره دانش فنی بـود.
این خدمات میبایست در مورد پیها ،روبناها ،نماهای بتونی ،پارتیشنها و خروجی کابلها و لولهها ارائه مـیشـد.
عمران تهران نیز مسئو تأمین کارگر و تجهیزات ،پیمانکاران فرعی و کلیه کارهای دیگر بود.
عمران تهران عکسهایی ارائه نموده که مدعی است به پرووه اکباتان مربوط میشود؛ لکـن ایـن عکـسهـا
بههیچ وجه از نظر سندیت گواهی نشدهاند .هیچ مدرکی حاکی از اینکه چه کسی عکسها را گرفته ،چه کسی یـا
چه کسانی در مورد هریک از عکسها اظهارنظر کرده یا کردهاند و چـه تخصصـی دارنـد ،کارهـایی کـه از آنهـا
عکسبرداری شده چه موقع و توسر چه کسی انجام گرفته ،عکسها در چه تاریخ و کدام محل گرفته شدهاند ویـا
چه کسی مسئو معایب و نواق ادعایی است که در تصاویر نشان داده شده ،به دیوان ارائه نشده است .در واقع،
مدارکی هست حاکی از اینکه پیمانکاران به طور مشخ به عمران تهران اطالع دادند که نمیتواننـد مسـئولیت
کار برخی پیمانکاران فرعی را که توسر عمران تهران استخدام شده بودند (فیالمثل بتـون ریـزیهـای اساسـی)
بپذیرند.
یکی از نمایندگان عمران تهران در جلسه استماع اظهار داشت که عکسها اخیراً برداشـته شـده اسـت .ایـن
اظهار ،در مورد ارزش عکسها به عنوان مدرک وضعیت (کار) در زمان توقف عملیات پیمانکـاران در سـا ،3322
تولید شک و تردید جدی مینماید .هیچگونه نشانه و قرینهای در دسـت نیسـت کـه نـواق نشـان داده شـده در
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عکسها قابل انتساب به کار هیچیک از پیمانکاران باشد .بنابراین ،برای عکسهـا از نظـر قابلیـت اسـتناد ،ارزش
چندانی نمی توان قائل شد این مطلب بهویژه از این نظر صادق است که مدارک خواهانها حاکی است که نواق
ادعایی یا قابل انتساب به سایر پیمانکارانی است که جهت اتمام کار استخدام شده بودند ویا نواقصی اسـت کـه در
واقع ،کشف و معلوم شد که آنچنان نیست که بتوان آنها را غیرعادی ویا مغایر با مشخصات دانست.
عالوه بر این ،دیوان نمیتواند هیچ یک از دو گزارش تسلیمی عمران تهران (گزارش اس.جـی.اس و گـزارش
آقای عطرچیان) را به عنوان مدرک نافی این واقعیت تلقی کند که پیمانکاران آنچه را که طبق قراردادها ملـزم بـه
آن بودند اساساً انجام دادند و کیفیت کار ایشان در هنگام انجام کار در پرووه هرگز بهطور جدی مورد ایراد عمران
تهران واقع نشد.
هیچیک از گزارشها تاریخ ندارد ،گرچه نامه اس.جی.اس که بعداً تسلیم گردیـده ،حـاکی اسـت کـه گـزارش
سازمان مذکور در فاصله اوت و نوامبر  3322تهیه شده است .هـر دو گـزارش حـاوی اظهـارنظر راجـع بـه وضـع
ساختمانها بر مبنای بازرسیهایی است که برای دیوان معلوم نیست تحت چه شرایطی انجام شده است .تخص
تهیهکنندگان گزارش اعالم نشده است .گزارش عطرچیان در پی تقاضایی از وزارت دادگستری ،طبق رویهای کـه
به «تأمین دلیل» موسوم است ،تهیه گردیده است.
در ماده  000آییندادرسی مدنی ایران ،در مورد این رویه ذکر شده است« :تأمین دالیل برای حفظ آن است و
بههیچوجه داللت نمیکند بر اینکه دالیلی که تأمین شده معتبر و ...مدرک ادعا ...خواهد بود» .منظور از گـزارش
اس.جی.اس به طوری که اعالم شده از جمله این بوده است که با گردآوری مدارکی در مورد «عدم اجـرای تعهـد،
پرداخت حقالزحمه اضافی  ...یا سوء نظارت ،ادعای متقابلی علیه استارت تهیه شود».
خواهان ها در جوابیه خود به ادعاهـای متقابـل ،تقاضـا کردنـد کـه آقـای عطرچیـان و تهیـهکننـده گـزارش
اس.جی.اس جهت تحقیق شفاهی توسر خواهانها ،در جلسه استماع حضور بـه هـم رسـانند .لکـن هـیچیـک از
تهیهکنندگان گزارشها ،جهت دفاع از گزارش خود و ارائه توضیحات بـیشتـر در جلسـه اسـتماع پرونـده حاضـر
نشدند .گزارش اس.جی.اس اساساً حاوی نتیجهگیریهایی است .نویسنده آن حتی اشاره میکند که عمران تهران
فاقد مدارک کافی جهت اثبات تقصیر پیمانکاران در یک رسیدگی قضایی است .بـه همـین نحـو ،پیشـنهادی کـه
آخرین پیمانکار مسئو تهیه نمای پیشساخته در سا  3328تهیه کرده ،حاوی ادلـه و مـدارک کـافی راجـع بـه
نقای کار پیمانکاران نیست .این سند ،عمدتاً به صورت پیشنهادی است در مورد خدماتی که پیمانکار میبایسـت
انجام دهد .در آنجا نیز اشاره به نواق  ،حتی در صورت صحت ،شخ مسئو نـواق را مشـخ نمـیکنـد.
پیمانکار مورد بحث گزارشی تسلیم نموده ،مبنی بر این که وی برخی نواق ادعایی را برطرف ساخته است .اکثـر
اظهارنظرهای پیمانکار یاد شده ،شرح استنتاجاتی است درباره تخص ادعایی پیمانکـاران مختلـف و لـذا چنـدان
دلیل و مدرکی راجع به موضوع ارائه نمیکند.
مطالب تسلیمی خواندگان ثابت نمیکند که هیچیک از نواق موجود قابل انتساب بـه قصـور پیمانکـاران در
انجام خدماتی باشد که باالخ بهعنوان ناظر و مشاور انجام میدادند.
خواهانها ادله و مدارک مشروح و مفصلی در مورد کارهایی که به موجب قراردادهـا در پـرووه انجـام دادنـد،
ارائه نموده اند که در همان ایام تهیه شده و حاکی است که کار آنها ناق نبوده است .اظهـارات کارکنـان ارشـد
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سابق عمران تهران (که مستقل از خواهانها بودهانـد) بـر کـار خواهـانهـا صـحه مـیگـذارد .آقـای مـدهومهتا،
سرمهندس سازه ( )Chief on Site Structural Engineerعمران تهران در پرووه ،در سوگندنامه خود اظهار
نموده است:
من در ووییه  3322...بهعنوان مهندس پرووه و رئیس اداره بازرسی سازمان عمران تهـران ،کـارم را مسـتقیماً
برای سازمان نامبرده آغاز نمودم .اداره بازرسی عمران تهران تحت سرپرستی مـن مسـئولیت بازرسـی و آزمـایش
تمامی پرووه اکباتان را به عهده داشت .از این رو ،مـن  01نفـر مهنـدس و تکنسـین اسـتخدام کـردم .در نتیجـه
آزمایشها و بازرسیهای فوق الذکر و وظایف دیگری که من در محوطـه پـرووه انجـام مـیدادم ،مـن از نزدیـک
سرعت ،کیفیت و آهنگ کاری را که زیر نظر پیمانکاران و با کمک ایشان انجام میشد ،زیر نظـر داشـتم .امکـان
نداشت هیچگونه عیب و نق عمدهای در کار باشد که توسر اداره تحت سرپرستی مـن کشـف نشـود .در مـدت
تصدی من بهعنوان مهندس سازه پرووه ،هرگز مسأله عمدهای در مورد کیفیت یا سرعت کاری که تحـت نظـارت
پیمانکاران انجام میگردید ،به وجود نیامد .همان طور که در هر پرووه ساختمانی عظیم معمو است ،تفـاوتهـای
جزئی و نواقصی مشاهده میشد که بهطور عادی ترمیم میگردید ...لکن هرگز شکایات عمدهای در مورد کیفیـت
کار توسر عمران تهران به عمل نیامد.
آقای مهتا که وظیفه اصلیاش بازرسی و اصالح ساختمان پیها در جریان کار بود ،طی اظهـاراتش در جلسـه
استماع تأیید کرد که هرگونه کار اصالحی الزم بهفوریت انجام میگرفته و علیرغم ارتبـاط نزدیـک بـین عمـران
تهران و پیمانکاران وی ،هرگز اطالعی مبنی بر هرگونه عیب و نق جدی در کار از عمران تهران دریافت نکرد.
همچنین آقای جوزف وی.مورگ ،سرآرشیتکت عمران تهران در پرووه که برای ادای شهادت شـفاهی احضـار
گردید ،طی شهادتی که به قید سوگند ادا کرد ،چنین گفت:
سؤا  :در طو این مدت ،آیا هرگز کسی به شما اطالع داد که دیک ـ اندرهیل وظایف و مسـئولیتهـایش را
بهطور صحیح انجام نمیدهد؟
جواب :خیر .کالً می توانم بگویم که خیر .البته مسائل جزئی که در مورد هر پـرووهای بـه ایـن وسـعت پـیش
میآید وجود داشت .اما اینها امور عادی قراردادی بودند .مثالً اینکه یک بلوک بتونی در جای خود نصب نشده یا
ستونی کج کار گذاشته شده و از این قبیل  ...و ما در جریان کار از این امور آگاه میشدیم و خواه با تعویض بلوک
مربوط یا تراشیدن آن ویا به هر نحوه آنها را برطرف میکردیم .این قبیل مسائل به درجات مختلف در هـر نـوع
کار ساختمانی پیش میآید.
سؤا  :بر مبنای اطالعات شخصی که بهعنوان سرآرشیتکت عمران تهران کسب کردهاید ،در ایـن مـورد کـه
دیک ـ اندرهیل تعهدات قراردادیشان را بهطور صحیح انجام دادند یا خیر ،چه نظری دارید؟
جواب :به نظر من انجام دادند....
همان طور که در باال مالحظه شد ،در رابطه با نواق ادعایی در اجرای کار ،تا آوریـل  3322کـه پیمانکـاران
ادعا کردند که عمران تهران از تعهدات خود تخلف کرده و صحبت از فسخ قرارداد به میان آوردند ،عمران تهـران
ذکری از هیچگونه نواق ادعایی نکرده بود .این ادعا مدتها پس از آنکه کار در جریان بود و تمام شـد ،مطـرح
شد .نمایندگان عمران تهران و پیمانکاران سـا هـای متمـادی در محوطـه پـرووه بـا هـم مالقـات مـیکردنـد.
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ادعـایی

ساختمانها در حا اتمام بود .با این حا  ،هیچگونه مدرکی راجع به اینکه در آن مدت بـه ایـن نـواق
اشارهای شده باشد ،وجود ندارد.
عدم اعتراض به موقع به نواق ادعایی در کار پیمانکاران در مورد وجود چنین نواقصی شـک و تردیـد جـدی
ایجاد میکند .بهعالوه ،عمران تهران هرگز جهت فسخ قراردادها ،اطالعیه تخلفی که طبق قراردادها الزم بوده ،به
پیمانکاران نداد تا پیمانکاران فرصت اصالح چنین تخلفاتی را داشته باشند.
قرائن و امارات دیگری نیز وجود دارد که ادله و مدارک تسلیمی خواهانها را تأیید مـیکنـد .عمـران تهـران،
بدون هیچگونه تعهد قراردادی 30 ،ماه پس از شروع کار مرحله یک ،یعنی مدتها پس از آنکه هرگونـه نـواق
عمدهای ،به فرض وجود ،میبایست کشف شده باشد ،متوالیـاً قراردادهـایی بـرای مراحـل یـک «الـف» و دو ،بـا
پیمانکاران منعقد نمود .این امر حاکی از آن است که حداقل تا سپتامبر  ،3322عمران تهران از طرز کار پیمانکاران
ناراضی نبوده است .مؤید این مطلب ،این واقعیت است که پیش از توقف پرداختها در سا  ،3322عمران تهـران
()8
 22درصد حقالزحمههای بالقوه برای مرحله یک را به خواهانها پرداخته بود.
هر مقدار کار اصالحی دیگری که احتماالً در حیطه مسئولیت خواهانها بـوده قـبالً در محاسـبه خسـارات در
پاراگراف  1باال ،توسر دیوان منظور گردیده است .دیوان پس از سنجش کلیه ادله و مدارک نتیجه مـیگیـرد کـه
کار پیمانکاران آن چنان معیوب نبوده که نقض قرارداد محسوب شود و عمران تهران را مستحق دریافت خسـارات
سازد .بنابراین ،ادعای متقابل حاضر رد میشود.
چهار) ادعاهای متقابل جهت پرداخت ضمانت حسن انجام کار

عمران تهران بابت  32،222،222دالر ضمانت حسن انجام کار ،ادعای متقابلی مطرح کرده است که کامالً مغایر با
مدرکی است که به موجب آن ،سـازمان یـاد شـده در نامـهای بـه تـاریخ  38نـوامبر  00( 3320آبـانمـاه )3104
ضمانتنامه مذکور را به عنوان بخشی از توافق راجع به پارهای اصالحات در قرارداد مرحله یک و بـه منظـور بهبـود
جریان کار و مواد و مصالح به محوطه پرووه ،فسخ کرد .لذا این ادعای متقابل رد میشود.
پنج) ادعای متقابل بابت وجه التزام

قرارداد مرحله یک حاوی قیدی است راجع به  32،222،222دالر خسارت وجه التزام که مقرر مـیدارد درصـدی از
آن مبل بر مبنای تأخیرهایی که در انجام کار پیش میآمد به عمران تهران پرداخت شود .عمـران تهـران مـدعی
است که کار مرحله یک بهموقع انجام نشده است .مدارک موجود حاکی است که کلیه کارهای مقرر بـرای مرحلـه
یک ،غیر از بخش مربوط به نمای پیشساخته ،بهموقع انجام شده است .مدارکی هست که نشـان مـیدهـد ایـن
تأخیر قابل انتساب به پیمانکار خود عمران تهران بوده و لذا به موجب قرارداد ،پیمانکاران از عدم انجام بهموقع کار
 .8در یک آگهی تبلیغاتی که توسر عمران تهران در شماره مورخ دهم فوریه  3322مجله تایم چاپ شده از موفقیت پرووه بـا تمجیـد و
تحسین یاد شده و به «تلفیق ثمربخش مفاهیم شهرسازی ایرانی با دانش ساختمانی اساساً امریکایی» اشاره شـده اسـت .در ایـن آگهـی،
عمران تهران اظهار نموده که «پرووه خانهسازی اکباتان با تهیه» یک واحد مسکونی در هر ساعت از شـبانهروز ظـرف سـا گذشـته ،بـا
«پایینترین هزینه برای هر متر مربع خانه مرغوب جهت استفاده در کشور ،رکوردها را شکسته و در ایران منحصر به فرد است».
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معذور و مبرا هستند .مدارک کافی در تأیید این ادعای متقابل در دست نیست .علیهذا ادعای متقابـل مزبـور بایـد
مردود شناخته شود.
شش) ادعای متقابل جهت استرداد اسناد و مدار

هیچگونه دلیل و مدرکی دا بر اینکه هریک از پیمانکاران هیچیک از اسناد و مدارک عمران تهران را در اختیـار
داشته باشند ،موجود نیست .از این رو ،دیوان نمیتواند در مورد این ادعای متقابل ،حکمی به نفع خواهان بدهد.
 .6هزینهها

خواهانها استحقاق دارند هزینههای خویش در جریان داوری حاضـر و نیـز مبلـ منصـفانهای بابـت حـقالوکالـه
دریافت نمایند که میزان آن (کالً)  001222دالر امریکا تعیین میشود.
با توجه به مراتب پیشگفته ،دیوان داوری حکم زیر را صادر میکند:
ادعاهای مطروح علیه دولت جمهوری اسالمی ایران رد میشوند.
ادعاهای متقابل مردود شناخته میشوند.
خوانده ،شرکت نوسازی و عمران تهران ،متعهد است و باید کالً مبل  110821822دالر امریکا به عالوه بهـره
ساده نسبت به مبل  2381822دالر امریکا به نرخ هشت درصد ( 2درصد) در سا ( 180روز) و بهره سـاده نسـبت
به مبل  012221320دالر امریکا به نرخ ده درصد ( 32درصد) در سا ( 180روز) از تاریخ  02ووئـن ( 3322هفـتم
تیرماه  )3102تا تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت حکم را از حساب تضمینی به بانک امین مـیدهـد ،بـه
اضافه مبل  001222دالر امریکا بابت هزینههای داوری ،مشترکاً به خواهـانهـا ،دیـک آو دلـهور اینکورپوریتـد و
آندرهیل آو دلهور اینکورپوریتد ،بپردازد.
مبال مزبور باید از محل حساب تضمینی مفتوح طبق بند  2بیانیه مورخ  33وانویه  03( 3323بهمنماه )3103
دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر پرداخت گردد.
بدینوسیله حکم حاضر ،جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میگردد.
الهه ،به تاریخ  26آوریل  3880برابر با  6اردیبهشتماه 3164
نیلس منگارد ،رئیس شعبه سه
ریچارد ام .ماسک

پرویز انصاری معین
نظر مخالف

پرونده شماره11ـ شعبه یک
حکم شماره380ـ11ـ3
خواهان :سیلوانیا تکنیکال سیستمز اینکورپوریتد
خوانده :دولت جمهوری اسالمی ایران
تاریخ3164/4/6 :
حکم

حاضران
از جانب خواهان :آقای اچ .ریختر ،آقای هیگ شلوارجیان ،آقای ا . .واندنبرگ ،وکالی خواهان

آقای ای.اس.ماتیوز ،آقای اف .سالیوان ،مشاوران خواهان آقای اف.دبلیو گیلو
آقای آر .شپارد ،نمایندگان خواهانها
از جانب خوانده :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده رابر جمهوری اسالمی ایران
آقای اسداله نوری ،مشاور نماینده رابر
آقای جواد گیوه چین ،آقای پرویز سیاری ممقانی ،دستیاران مشاور نماینده رابر
آقای منیرالدین حجتی امامی ،مشاور وزارت دفاع
آقای منصور اکبر تهرانی ،آقای احمد شاملو ،آقای علیاکبر استادیفر
آقای صمیمی ،نمایندگان وزارت دفاع
سایر حاضران :آقای جان آر .کروک ،نماینده رابر ایاالت متحده امریکا
خانم ا  .پالک ،دستیار نماینده رابر ایاالت متحده امریکا
پرونده حاضر حاوی ادعای نقض قراردادی است جهت آموزش پرسنل نیروی هوایی ایران به منظور کـاربرد و
نگهداری یک سیستم الکترونیکـی جمـعآوری اطالعـات .طبـق قـرارداد ،خواهـان ،سـیلوانیا تکنیکـا سیسـتمز
اینکوپوریتد («سیلوانیا») قرار بود در ایاالت متحده و ایران خدمات آموزشی ارائه داده و یک مؤسسـه آموزشـی در
ایران تأسیس کند که توسر نیروی هوایی اداره شود .سیلوانیا مدعی است که خوانـده ،دولـت جمهـوری اسـالمی
ایران («دولت ایران») ،در وانویه و فوریه  3323قرارداد را نقض نمود .دولت ایران ادعا میکند که خواهان قـرارداد
را نقض و لغو کرده است .نامبرده ادعای متقابلی نیز مطرح ساخته است.
اول) موضوعات شکلی

جلسه استماع مقدماتی پرونده حاضر در تـاریخ  00آوریـل  0( 3321اردیبهشـتمـاه  )3180و اسـتماع پرونـده در
روزهای  32و  33فوریه  03( 3320و  12بهمن  )3181برگزار شد .پارهای موضوعات شکلی کـه پـیش از جلسـه
استماع یا حین جلسه مطرح گردید ،مورد بررسی واقع شـده و در شـورهای دیـوان پـس از اسـتماع مـدنظر قـرار
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گرفتهاند.
اوالً هر دو طرف در طو استماع پرونده ،تعدادی اسناد و مدارک جهت ثبت ارائه نمودند کـه برخـی از آنهـا
صرفاً مستخرجاتی از اسناد ثبت شده قبلی بوده و بعضی دیگر قبالً به ثبـت نرسـیده بودنـد .دیـوان داوری مکـرراً
اعالم نموده است که هیچ طرفی نباید سندی را برای اولین بار در جلسه استماع یا اندکی پیش از اسـتماع پرونـده
به ثبت رساند که طرف دیگر نتواند بدون اینکه در معرض بیعدالتی واقع شود به نحو مقتضی بدان پاسخ گویـد.
معهذا با توجه به ماهیت و محتوای اسنادی که توسر هر دو طرف پرونده «بعد از انقضای مهلت» ثبت شده بـود،
نظر دیوان داوری این است که پذیرش این اسناد موجب بیعدالتی نسبت به طرف دیگر نشده و بنابراین ،آنها را
جهت ثبت میپذیرد .این امر همچنین شامل الیحه پیش از استماعی نیز میشود که توسـر دولـت ایـران در 31
فوریه  04( 3320بهمن  )3181به ثبت رسید.
ثانیاً درخواست شده است که دیوان برخی از اسناد تسلیمی را به علت اینکه فقر به یک زبان ثبت شـدهانـد،
نادیده گرفته ویا اینکه به طرف تسلیمکننده دستور دهد که ترجمه آن مدارک را ارائه نماید .دیوان طبق مـاده 32
قواعد خود تصمیم گرفته است کلیه مدارکی را که توسر طرفین فقر به یک زبان ارائه گردیدهاند ،بپذیرد.
ثالثاً خوانده به ثبت تعدادی مقاله روزنامه و مجله که خواهان در تاریخ سوم وانویه  31( 3324دیمـاه )3180
به عنوان پیوست  3مستندات و مدارک تسلیم نمود اعتراض کرده ،زیرا به نظـر خوانـده مقـاالت مزبـور بـه دعـوا
بیارتباط بوده و موجب بیعدالتی نسبت به وی میباشد .دیوان داوری لزومی نمیبیند که این مـدارک را مسـتثنا
نماید و قادر است تأثیر این مدارک بر روی پرونده و همچنین ارزش اثباتی آن را مثل هر دلیل و مـدرک دیگـری
ارزیابی نماید.
رابعاً خوانده در جلسه استماع اجازه خواست یک الیحه توجیهی بعد از استماع به ثبت رساند .طـرفین پـیش از
ارائه مدارکی که دیرتر از موعد مقرر ثبت کردند ،بهطور کامل ادعای شـان را تشـریح کـرده بودنـد و دیـوان ایـن
مدارک دیرتر از موعد به ثبت رسیده را نیز پذیرفته است .بنابراین ،دیوان الزم نمیداند که به خواندگان اجازه دهد،
عالوه بر آن مدارک ،الیحه بعد از استماعی را نیز به ثبت رسانند.
خامساً در جریان استماع پرونده ،خوانده تقاضا کرد که رسیدگیهای این پرونده تا صدور ریی دیـوان عمـومی
در پرونده «الف» 02راجع به شرایر اثبات تابعیت خواهانهای امریکایی که به صورت شرکت هستند متوقف شود.
دیوان داوری خاطرنشان میسازد که در پروندههای دیگر نیز درخواستهـای مشـابهی بـه عمـل آمـده اسـت .در
صورتی که چنین تقاضاهایی اجابت شوند ،عمالً رسیدگی به هر ادعایی که توسر یک شـرکت امریکـایی مطـرح
شده باشد ،تا اتخاذ تصمیم راجع به پرونده شماره «الف» 02متوقف خواهد شـد و تـاکنون نیـز هـیچیـک از ایـن
درخواستها در هیچ پروندهای مورد اجابت واقع نشده است .به هر حا  ،نظر دیوان این است که درخواست پرونده
حاضر با چنان تأخیری تسلیم شده که نمیتوان آن را مورد توجه قرار داد .تابعیت امریکایی خواهان مدتهـا قبـل
در الیحه دفاعیه خوانده توسر نامبرده مورد اعتراض واقع شده و پرونده شماره «الف» 02از تاریخ  34ووئن 3321
( 04خرداد  )3180تا به حا در دست رسیدگی بوده است.
باالخره در جلسه استماع ،خواهان تقاضا کرد که ادعای متقابل خوانده بابت حق بیمههای اجتمـاعی بـه ایـن
علت که با تأخیر به ثبت رسیده ،رد شود .دیوان داوری خاطرنشان میسازد که دادخواست متقابل تکمیلی خوانـده
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که حاوی ادعای متقابل بابت حق بیمههای اجتماعی است ،طی دستور مورخ  0مه  30( 3321اردیبهشت ،)3180
به موجب ماده  02قواعد دیوان بهعنوان سندی که بهموقع ثبت گردیده ،پذیرفته شد و بنابراین ،دیوان دلیلی برای
تغییر آن دستور نمیبیند.
دوم) واقعیات و اظهارات

ادعای سیلوانیا از قراردادی ناشی می شود که جزئی از پرووه موسوم به «آیـبکس» ( )IBEXرا تشـکیل مـیداده
است .این پرووه شامل برنامهای بود که در آن ،نیروی هوایی ایران در اواسر دهه  ،3322با استفاده از یک سیستم
جدید تکنولووی پیشرفته موسوم به آیبکس ،سیستم جاری الکترونیکی جمعآوری اطالعات خود را مدرنیزه کرده و
توسعه میداد .پرووه آیبکس ارائه تجهیزات الکترونیکی ،آموزش نفرات به منظور کاربرد و نگهداری آن تجهیـزات
و ساختن تأسیسات جهت آموزش ،جمعآوری اطالعات و تجزیه و تحلیل اطالعات و توسعه خدمات لجسـتیکی را
در بر می گرفت .سیستم آیبکس در مرحله شروع به کار ،با استفاده از دو نوع هواپیمـا ،تأسیسـات ثابـت زمینـی در
شماری از پایگاههای نظامی در نزدیکی مرزهای ایران و وانتهای قابل حمل ،اطالعات را جمعآوری میکرد .قرار
بود یک مجتمع اصل ی برای استقرار کامپیوترهای تجزیه و تحلیل اطالعات ،یک مؤسسه دائمـی آموزشـی و یـک
آمادگاه مرکزی لجستیکی در پایگاه هوایی دوشان تپه ،در تهران ،احداث شود و مرکز تجزیه و تحلیل ،اطالعات را
بررسی نموده و گزارشهای اطالعاتی تهیه نماید.
دولت شاهنشاهی ایران جهت تهیه تجهیزات ،ارائة خدمات ،نظارت بر کار موضوع پـرووه و کمـک بـه دولـت
ایران در اجرای این طرح ،با تعدادی از شرکتهای امریکایی قرارداد بست.
قرارداد شماره «( 338قرارداد») در تاریخ  2ووئن  32( 3322خرداد  )3108با خواهـان منعقـد و در  02نـوامبر
 03( 3322آبانماه  )3108اصالح گردید .قرارداد مورد بحث که موضوع ادعای حاضر است ،مقرر مـیداشـت کـه
سیلوانیا به پرسنل نیروی هوایی ایران آموزش دهد تا پرسنل مزبور بتواننـد سیسـتم آیـبکس را مسـتقالً بـه کـار
انداخته ،آن را اداره و حفظ نمایند و همچنین قرار بـ ود کـه سـیلوانیا ،یـک مؤسسـه آموزشـی بـرای ایـن منظـور
طرحریزی و تأسیس نماید.
با توجه به شرکت پیمانکاران مختلف در پرووه آیبکس ،یک سیستم هماهنگی و نظارت در مـورد کـار آنهـا
ایجاد شد .قرار شد نظارت بر کار خواهان و ارزیابی آن ،توسر دو شرکت امریکایی که برای همان منظـور توسـر
خواندگان به کار گرفته شده بودند ،انجام گیرد .خوانده مسئولیت هماهنگی سیسـتم را بـه هـریس کورپوریشـن و
وظیفه ارزیابی کار خواهان و صدورگواهینامه برای پرسنل نیروی هوایی ایران پس از خاتمه دوره آموزشی ایشـان
را به کوئستک اینکورپوریتد واگذار کرد.
«شرح کار» ( )statement of workپیوست ضمیمه یک قرارداد ،شامل شش فقره کاری است که خواهان
میبایست انجام می داد ،بدین شرح :طراحی برنامه آموزشی ،تهیه مطالب و جـزوات آموزشـی ،آمـوزش رسـمی و
آموزش حین خدمت ،دستگاههای آموزشی ،مدیریت بخش آموزش و هماهنگی آموزشی .مدت الزم بـرای اجـرای
قرارداد  42ماه پیش بینی شده و موضوع قرارداد آموزش  882نفر پرسنل نیروی هوایی ایـران در ازای اجرتـی بـه
مبل  0211221222دالر بود با این احتما که میزان آن در صورت تصویب خوانده به  8212221222دالر بابت ارائه
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خدمات و تجهیزات بیشتر ،افزایش یابد.
خواهان اظهار میدارد که تعهدات قراردادیاش را بهطور کامل به مدت  32ماه از اوت  3322الـی  34فوریـه
 00( 3323بهمنماه  )3102اجرا کرد .خواهان گرچه تصدیق میکنـد کـه مشـکالتی در راهانـدازی پـرووه وجـود
داشت ،با این حا  ،اظهار میدارد که کلیه این مسائل و مشکالت بعداً برطرف شد و در پایـان وانویـه  ،3323وی
قرارداد را منطبق با برنامه زمانی پیشبینی شده ویا حتی جلوتر از آن اجرا کرده بود.
خواهان مدعی است که در وانویه و فوریه  ،3323خوانده با اقدامات مختلفی قرارداد را نقض کـرد .وی اظهـار
میدارد که تخلفات خوانده از قرارداد موجب شد که قرارداد از  34فوریه  00( 3323بهمنماه  ،)3102لغو گردیده و
در نتیجه ،برای خواهان راهی جز فراخواندن پرسنل خویش از ایران و متوقـف کـردن عملیـاتش در ایـران در 38
فوریه  02( 3323بهمن  )3102باقی نماند.
خواهان بهویژه اظهار میدارد که در فوریه  3323که دولت کنونی ایران جایگزین دولت شاهنشاهی شد ،دولت
جدید تصمیم به لغو قرارداد گرفت .دلیل لغو قرارداد ،به طوری که خواهان ادعا میکند ،اقداماتی است که خوانـده
انجام داد ،از جمله عز مدیر طرح ،عدم تعیین جانشین و بالجواب گذاشتن نامههایی که خواهان راجع به وضعیت
موجود نوشته بود .خواهان ادعا میکند که رهبر انقالب اسالمی از مدتها قبل ،یعنی در اکتبر  3322قصد خـود را
نسبت به لغو آن دسته از قراردادهای منعقده با خارجیان که مغـایر بـا منـافع ایـران محسـوب مـیشـد ،بـهویـژه
قراردادهایی که «فرماندهی» نیروهای نظامی را به مستشاران خارجی میسپرد ،علناً اعالم کرده بود.
خواهان مضافاً استدال میکند که خوانده به طرق زیر نیز قرارداد را نقض کرده است:
اوالً خواهان اظهار میدارد که در  0فوریه  38( 3323بهمن  )3102خوانده به دانشجویان ایرانی که در ایاالت
متحده آموزش میدیدند ،دستور داد به ایران بازگردند .در  32فوریه  03( 3323بهمن  ،)3102دانشـجویان ایرانـی
مرکز آموزش ،پایگاه هوایی دوشان تپه را ترک گفتند و مراجعت نکردند .روز بعد ،مدیر طرح بـه قـائممقـام مـدیر
پرووه خواهان در ایران گفت که کارکنان خواهان تا اطالع ثانوی از جانب خوانده نباید به مرکز آمـوزش مراجعـت
نمایند.
ثانیاً طبق گفته خواهان ،خوانده با عدم پرداخت صورتحسابهای ماههای دسـامبر  3322الـی ووییـه  3323و
تأخیر در پرداخت صورتحساب نوامبر  ،3322بهطور اساسی قرارداد را نقض کرده است.
ثالثاً خواهان مدعی است که خوانده علیرغم درخواستهای خواهان ،از واریز وجه کافی برای اعتبارات اسنادی
که خود برای تضمین پرداخت صورتحسابهای خواهان افتتاح کرده بود ،خودداری کرد.
رابعاً به طوری که خواهان اظهار میدارد ،خوانده مضافاً و برخالف تعهدات قراردادی خود ،بـا عـدم همکـاری
الزم ،با عدم نصب جانشین مدیر برنامه که پس از  33فوریه  00( 3323بهمنماه  )3102سـر کـار نیامـد و عـدم
اتخاذ ترتیباتی جهت ادامه کار سایر پیمانکاران آیبکس که میبایست کار خواهان را بازرسی و تصویب نمایند و نیز
با بالجواب گذاشتن نامههایی که خواهان مکرراً راجع به تخلفات ادعایی خوانده از قرارداد ارسا میداشت ،قرارداد
را نقض کرد.
خامساً خواهان میگوید که خوانده با عدم مذاکره درباره پرداخت حقالزحمه خدمات اضافی و همچنـین عـدم
مذاکره درباره اختالفاتی که متعاقب نامه مورخ  38ووییه  00( 3323تیرماه  )3102خوانده بروز کرده بود ،قرارداد را
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نقض نمود .در این نامه خوانده به خواهان اعالم کرده بود کـه از تـاریخ  32فوریـه  03( 3323بهمـنمـاه )3102
«انجام کلیه کارها و پرداختهای موضوع قرارداد شماره  ،338به علت تحوالت اخیـر ناشـی از انقـالب اسـالمی
ایران ،متوقف شده تلقی میگردد» .از نظر خواهان ،این نامه کـه ظـاهر ًا کوششـی اسـت دیرهنگـام بـرای فسـخ
یکجانبه قرارداد ،در حکم لغو و نقض قرارداد از تاریخ  32فوریه  03( 3323بهمنماه  )3102میباشد.
باالخره خواهان اظهار مینماید که خوانده به طور غیرقانونی وجه اعتبارات اسنادی مربوط به حسن انجامکار و
ضمانتنامههای پیشپرداختی را که خواهان طبق قرارداد ارائه کرده است ،مطالبه نموده است .خواهان مدعی است
که خوانده به جای آزاد کردن ضمانتنامهها و لغو اعتبارات اسنادی که در صورت نقض قرارداد ملـزم بـه انجـام آن
میبود ،در او مه  33( 3322اردیبهشتماه  )3103وجه اعتبارات اسنادی را متقلبانه مطالبه کرده و این عمل نیـز
یک مورد دیگر از نقض قرارداد محسوب میشود.
خواهان استدال میکند که هیچیک از شروط مربوط به فسخ قرارداد ،بر وضعیتی که خوانده با نقض قرارداد،
ایجاد کرده حاکم نیست و بنابراین ،طبق قواعد حقوقی که عموماً «ناظر بر نقـض قـرارداد اسـت» وی اسـتحقاق
دریافت خسارتی را دارد که از نظر میزان ،برابر حقالزحمهای باشد که در صورت اجرای قرارداد دریافـت مـیکـرد.
«غرامت کاملی» که مورد تقاضای خواهان است ،شامل حقالزحمه کار انجام شده و کلیه هزینههـای متحملـه تـا
تاریخ نقض ادعایی قرارداد توسر خوانده ،هزینههای متحمله پس از نقض قرارداد ،عدمالنفع ،بهـره و هزینـههـا و
منجمله حقالوکاله است.
تا تاریخ  32فوریه  03( 3320بهمن  ،)3181یعنی تاریخ استماع پرونده ،خواهان مبل  410221231دالر بابـت
کار انجام شده و هزینههای متحمله تا نقض قرارداد ،مبل  114021211/82دالر بابت هزینههای متحملـه پـس از
نقض قرارداد ،مبل  112221220دالر بابت عدمالنفع ،مبل  813211128/12دالر بابت بهره (تـا تـاریخ  13دسـامبر
 32/3324دیماه  )3180و مبل  3812121231دالر بابت هزینهها که جمعاً به  3210221322/28دالر بال میشود،
مطالبه نموده است.
خواسته دیگری که خواهان مطرح کرده این است که ضمانتنامههای بانکی و اعتبارات اسنادی احتیـاطی کـه
به موجب قرارداد ،بهعنوان تضمین حسن انجامکار و تضمین پیشپرداخت ،خواهان سپرده است ،آزاد و فسخ شوند
و در صورتی که دیوان حکم به آزاد سـاختن و فسـ خ ایـن اسـناد ندهـد ،خواهـان بـه صـورت مشـروط ،حـداقل
 3412421400دالر بابت مبالغی که ممکن است به موجب این ضمانتنامه ها و اعتبارات اسنادی متعهد به پرداخـت
باشد ،مطالبه میکند.
در رابطه با ادعای متقابل خوانده بابت حق بیمه اجتماعی و جرائم ،خواهان طالب هر مبلغی اسـت کـه در آن
رابطه به نفع خوانده کم داده شود .خواهان اظهار میدارد که یکی از شرایر قرارداد ،متضمن بازپرداخت این مبـال
است .خواهان همچنین طالب صدور حکم اعالمی ( )declaratory judgmentاست ،مبنی بـر ایـنکـه بابـت
مبال پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی ایران ،تعهدی نسبت به خوانده ندارد.
خوانده دفاعیاتی در برابر این ادعاها اقامه نموده و ادعای متقابلی را نیز مطرح ساخته است.
در وهله او  ،خوانده دو ایراد در مورد صالحیت دیوان نسبت به این ادعا مطرح نموده است .نامبرده اسـتدال
میکند که به موجب شرط قراردادی ناظر بر حل و فصل اختالفات فیمـابین ،ادعـای حاضـر منحصـراً در حیطـه
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صالحیت دادگاه های ایرانی و بنابراین ،از حیطه شمو صالحیت این دیوان خار است .خوانده به عالوه استدال
می نماید که خواهان دالیل کافی در اثبات تابعیت امریکاییاش ارائه نکرده است .خواهان هـر دو ایـراد را مـردود
شمرده است.
خوانده طی دفاع ماهوی خود ،ادعا نموده که خواهان طی نامههـای مـورخ  31و  30فوریـه  04( 3323و 08
بهمنماه  )3102خود قرارداد را به طور یکجانبه نقض و لغو کرده است .خوانـده اظهـار مـیدارد کـه وی تعهـدات
قراردادی اش را تا تاریخ نقض آن توسر خواهان ایفا نمـود .در ایـن رابطـه ،نـامبرده اسـتدال مـیکنـد کـه وی
پیش پرداخت را انجام داده و اعتبارات اسنادی الزم را افتتاح کرده ،جوازهای دولتی الزم در ایران را تحصیل کرده،
تسهیالت الزم را در تهران تهیه کرده و یازده فقره صورتحساب کالً به مبلـ  3812281342دالر پرداخـت نمـوده
است .وی اظهار می دارد که مدیر برنامه و سایر نمایندگان ذیربر را منصوب نموده و وجوه کـافی بـرای اعتبـارات
اسنادی جهت پرداخت صورتحسابهایی که متعهد به پرداختشان بوده ،واریز نمود.
خوانده این استدال خواهان را رد میکند که نامه مورخ  38ووییه  00( 3323تیرماه  )3102وی در حکم لغـو
یکجانبه قرارداد بوده است و اظهار می دارد که نامه مزبور حاکی از آن است که خواهان اجرای قـرارداد را متوقـف
کرده بود و لذا خوانده بدانوسیله خواهان را به جلسهای برای «مذاکرات قراردادی» دعوت کرد.
طبق اظهار خوانده هنگامی که خواهان طی نامه مورخ  31فوریه  04( 3323بهمنماه  )3102خود به خوانـده
به قید فورسماوور قرارداد استناد کرد ،فیالواقع قبالً با عدم ارائه خدمات و جزوات و مطلب مورد لزوم ،قـرارداد را
نقض کرده بود .خوانده ادعا میکند که خواهان با این نامه قرارداد را بهطور یکجانبه لغو کـرده اسـت .وی مضـافاً
اظهار میدارد که به موجب همین نامه ،خواهان قانوناً از متوقف ساختن کار با اسناد به نقض ادعایی قرارداد توسر
خوانده که خواهان در نامه مورخ  30فوریه  08( 3323بهمنمـاه  )3102خـود آن را عنـوان کـرده اسـت ،ممنـوع
میباشد .خوانده اظهار میدارد که در فاصله این دو روز هیچ اتفاقی که چنین پیامد حقوقی متفاوتی را توجیه نماید،
روی نداده بود.
خوانده ادعای متقابلی جمعاً به مبل  4418021030دالر بابت خسارات ناشـی از نقـض و لغـو ادعـایی قـرارداد
توسر خواهان مطرح ساخته است .این مبلـ شـامل  0418231342دالر (و از جملـه  210301222دالر بـه صـورت
پیشپرداخت) وجوه پرداختی طبق قرارداد 3310081282 ،دالر بابت بهره سا های  3322الی  3322و 210221222
دالر بابت خسارات تبعی ناشی از تعلیق قرارداد میباشد.
خوانده در «ضمیمه ادعای متقابل» خود که شامل فهرستی بـه تـاریخ او مـارس  32( 3323اسـفند )3102
تحت عنوان «موجودی تجهیزات و وسایل آموزشی» و نیز یـک شـرح یـک صـفحهای اسـت ،ادعـا نمـوده کـه
تجهیزات مندر در فهرست ،طبق قرارداد تحصیل گردیده و توسر خواهان نگهداری میشده است .خوانده تقاضا
نموده که حکمی صادر و به خواهان دستور داده شود که این تجهیزات را به خواندگان تحویل دهد.
خوانده مضافاً از دیوان درخواست نمود که از خواهان میخواهد قرارهای توقیفی را که از دادگـاههـای ایـاالت
متحــده تحصــیل نمــوده و مــانع وصــو اعتبــارات اســنادی مربــوط بــه تضــمین حســن انجــام کــار خواهــان و
پیشپرداختهای خوانده شده است ،لغو نماید .خوانده اظهار میدارد که قرارداد ،وی را مجاز میدارد که در صورت
نقض آن توسر خواهان ،وجه اعتبارات اسنادی را مطالبه نماید.

حکم شماره 480ـ14ـ4



111

خوانده همچنین ادعای متقابلی به مبل  04212301210ریا بابت حق بیمـههـای اجتمـاعی و جـرائم مطـرح
ساخته است .خواهان منکر آن است که چنین حق بیمهای را بدهکار است .وی میگوید که نماینده مجـاز خوانـده
صریحاً خواهان را از پرداخت حق بیم ه اجتماعی معاف اعـالم کـرده و بـه هـر تقـدیر ،مسـئولیت وی بابـت حـق
بیمههای اجتماعی طبق قانون و میزان آنها ،ثابت نشده است.
باالخره خوانده بازپرداخت «کلیه زیانها و هزینههای متحمله در جریان این دعوا» را خواستار است.
سوم) دالیل صدور حکم
 .3صالحیت
الف) قید انتخاب دادگاه

ماده  2قرارداد حاوی قیدی راجع به حل و فصل اختالفات است ،به شرح زیر:
حل و فصل اختالفات« :کلیه اختالفات و منازعاتی که ممکن است میان طرفین در نتیجه تعبیر و تفسـیر
مواد قرارداد یا انجام کارها به وجود آید که نتوان آنها را بهطور دوستانه حـل و فصـل نمـود ،بایـد طبـق
مقررات و قوانین ایران از طریق مراجعه به دادگاههای صالحه ایران حل و فصل گردد».
خوانده استدال میکند که این قیدی است که به استناد بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعـاوی ،صـالحیت
انحصاری دادگاههای ایران را نسبت به هرگونه اختالف ناشی از قرارداد مقرر میدارد .خوانده استدال اصلی خـود
را در تفسیر معاد فارسی واوه انگلیسی « ،»workیعنی «کار» مییابد .خوانـده مـیگویـد کـه کلمـه «کـار» در
فارسی که در صورت بروز اختالف بین دو متن ،زبان مورد استناد است ،آنچنان معانی وسیع و متفـاوتی دارد کـه
تصور اختالفی که مشمو این قید نباشد ،غیرممکن است.
دیوان داوری طی دستور مورخ  32نوامبر  02( 3320آبانماه  )3183اعالم داشت که «قیـد مزبـور صـالحیت
دیوان را در مفهوم بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،نفی نمیکند» .این نظر ،مبتنی بر قرار اعدادی شماره
8ـ 303مورخ  0نوامبر  34( 3320آبانماه  )3183دیوان عمومی در پرونـده فـورد ارو اسـپیس انـد کامیونیکیشـنز
کورپوریشن و سایرین و نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران و سایرین بود که طی آن دیوان عمومی نظر داد که
قید عمالً مشابهی در مورد انتخاب دادگاه ،صالحیت را از دیوان سلب نمیکند .شعبه به این نکتـه توجـه دارد کـه
دیوان عمومی در قرار اعدادی شماره 8ـ303خود صریحاً به تفسیر کلمه فارسی «کار» و اثر آن بر حدود صالحیت
دیوان اشارهای نکرده است .معذلک این واقعیت که واوه «کار» این همه معانی مختلف و گسترده در زبان فارسـی
دارد ،بدان معنا نیست که طرفین راجع به کلیه این معانی و مفاهیم با یکدیگر توافق کرده باشند .قـرارداد هـم بـه
فارسی و هم به انگلیسی تنظیم و امضا شد .گرچه قرارداد مقرر کرده است که در صـورت اخـتالف بـین دو مـتن،
متن فارسی معتبر خواهد بود ،با این حا  ،مفاهیم بسیار متفاوت کلمه فارسی «کـار» موجـب ابهـام مـتن فارسـی
می شود .شایسته است که برای روشن ساختن این ابهام به متن انگلیسـی مراجعـه شـود .بهتـرین دلیـل ایـنکـه
کدام یک از مفاهیم فارسی مطمح نظر طرفین بوده ،مفهومی است که در متن انگلیسی مشـاهده مـیشـود ،یعنـی
کلمه «.»work
مؤید این تفسیر استفاده از کلمه «کار» در سایر جاهای متن فارسی قرارداد است .ماده 31ـ 0که حاوی کلمـه

118



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

«کار» در فارسی است ،هنگامی که از «اتمام کلیه کارهـا» و «کارهـای انجـام شـده توسـر پیمانکـار» صـحبت
میکند ،به روشنی فقر به خدماتی که توسر پیمانکار ارائه میشود ،اشاره دارد .در فهرسـت برنامـه کـار کـه جـزء
الینفک قرارداد بوده و منحصراً ناظر بر تعهـدات اجرایـی پیمانکـار اسـت ،همـان کلمـه «کـار» در مقابـل کلمـه
« »workبه کار برده شده است.
بنابراین ،دلیلی ندارد که شعبه ،این قید انتخاب دادگاه را به نحو دیگری ،جـز آنچـه دیـوان عمـومی در قـرار
اعدادی شماره 303ـ 8خود مقرر داشته ،تفسیر نماید .در آنجا نیز مثل مورد حاضر «جنبههـای مهـم قـرارداد ...از
حیطه صالحیت دادگاههای منتخب مستثنا شده است» و «این محدودیت صالحیت ،قید انتخاب مرجع رسیدگی را
خار از شمو این شرط قرار میدهد که منحصراً دادگاههای ایرانی باید صالحیت رسـیدگی بـه کلیـه اختالفـات
ناشی از قرارداد مذکور را داشته باشند».
ب) تابعیت امریكایی خواهان

براساس ادله و مدارک تسلیمی خواهان که شرایر مقرر توسـر دیـوان در دسـتور مـورخ  02دسـامبر  03( 3320آذرمـاه
 )3183صادره در پرونده شماره ( 18فلکسی وان لیسینگ اینکورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران) در مورد اثبـات تابعیـت
شرکتها را برآورده میسازد ،دیوان داوری متقاعد شده است که خواهان یک شرکت تابعه تماماً متعلـق بـه جی.تـی.ای.
کورپوریشن است که تبعه ایاالت متحده در مفهوم بند  3ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی میباشد.
 .2ماهیت دعوا

در این بخش از حکم ،دیوان ابتدا به ادعاهای هر طرف ،دایر بر اینکه طرف دیگر ،قرارداد را در  30فوریـه 3323
( 08بهمنماه  )3108نقض کرده ،میپردازد .تاریخ مزبور تاریخی است که خواهان طی نامهای بـه خوانـده اعـالم
کرد که قرارداد به علت تخلفات ادعایی ،لغو گردیده است .حکم حاضر سپس به ایـن مسـأله مـیپـردازد کـه چـه
شرایر و اوضاع و احوا دیگری باعث ختم قرارداد گردید و پس از آن پیامدهای حقوقی حاصل از فسخ قرارداد در
آن اوضاع و احوا ویژه را مورد مالحظه قرار داده است .در پایان ،ادعاهای متقابل خوانده مورد بررسی قرار گرفته
است.
الف) نقض ادعایی قرارداد توسط خوانده

خواهان مدعی است که تا تاریخ  30فوریه  08( 3323بهمنماه  )3102خوانده قرارداد را به انحای مختلـف نقـض
کرده بود .خواهان طی نامه مورخ  30فوریه  08( 3323بهمنماه  )3102خود بـه خوانـده مـدعی چنـین تخلفـاتی
گردید .بعداً در لوایح و نیز در جلسه استماع در مورد این تخلفات شرح و توضیح بیشتری داده شـد .دیـوان داوری
بر این نظر است که خوانده در تاریخ  30فوریه  08( 3323بهمنماه  )3102که نامه مورد بحث برای او ارسا شد،
قرارداد را نقض نکرده بود.
یکی از تخلفات مورد ادعای خواهان ایـن اسـت کـه خوانـده پرداخـتهـا را بـهموقـع انجـام نمـیداد .تنهـا
صورتحسابهایی که در تاریخ  30فوریه  08( 3323بهمن  )3102پرداخت نشده بود ،دو فقـره صورتحسـاب بـود؛
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یکی صورتحساب شماره  32بابت کار انجام شده در نوامبر  3322و دیگری صورتحساب شماره  33که به دسـامبر
 3322مربوط میشد .به موجب ماده  8ـ 34قرارداد  ،خوانده ملزم نبود کـه تـا چهـار هفتـه پـس از دریافـت یـک
صورتحساب ،وجه آن را پرداخت کند.
صورتحساب شماره  32در هشتم وانویه  32( 3323دیماه  )3102تسلیم گردید و بدین ترتیـب ،حـداقل تـا 0
فوریه  38( 3323بهمنماه  )3102موعد پرداخت آن فرا نمیرسید .ظرف این چهـار هفتـه الزم بـود کـه گـواهی
پرداخـت تشـریفات پیچیــدهای را کـه بــه موجـب مــاده 3ــ 34قــرارداد و نیـز طبــق «روش گـواهی و پرداخــت
صورتحسابهاـ اصالحیه ب» مقرر گردیده بود ،طی کند .چهار هفتهای که بهطور معمو بابت تشریفات گواهی و
پرداخت صورتحساب شماره  32طو میکشید با او انقالب اسالمی مقارن بود .برای مثا  ،دیوان داوری یـادآور
میشود که رهبر انقالب اسالمی در او فوریه  30( 3323بهمنماه  )3102به ایران مراجعت کرد .همانطـور کـه
دیوان قبالً خاطرنشان ساخته « تا دسامبر  ،3322اعتصابات ،اغتشاشات و سایر کشمکشهـای داخلـی در جریـان
انقالب اسالمی ،الاقل در شهرهای بزرگ ایران شرایر کالسیک فورسماوور را به وجود آورده بود .منظـور مـا از
فورس ماوور عبارت از نیروهای اجتماعی و اقتصادی است که از قدرت کنتر دولت با اعما مجاهدت الزم ،خار
است )1(.اوضاعی که حداقل در فاصله بین دسامبر  3322و  30فوریه  3323بر اثر ناآرامیهای داخلی ،اعتصـابات،
شورشها و وضعیت تحو و دگرگونی عمومی در ایران به وجود آمده بود ،آنچنان بود که نه خواهان و نه مقامات
و سازمانهای دولتی ذیربر در این پرونده قادر نبودند برخی از تعهدات قراردادی را که قبالً پذیرفته بودنـد انجـام
دهند.
دیوان داوری بر این نظر است که شرایر انقالبی موجود در  30فوریه  08( 3323بهمنماه  )3102و از جملـه
اختال عمومی در عملیات بانکی ،در حکم فورسماوور بوده و باعث شـد کـه پرداخـت صورتحسـاب شـماره 32
توسر خوانده موقتاً به تأخیر افتد .با این حا  ،صورتحساب اندکی بعد ،یعنـی در دوم مـارس  33( 3323اسـفندماه
 )3102پرداخت گردید.
استناد به فورسماوور بهعنوان عذر عدم اجرای قرارداد باید همیشه با توجه به شرایر و اوضاع و احوا موجـد
فورسماوور و با در نظر گرفتن طرف خاصی که از آن اوضاع و احوا متأثر شده و تعهدات خاصی که آن طرف در
()2
ایفای آن با ممانعت مواجه شده ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
 .1قرار اعدادی شماره 04ـ43ـ 02 ،0ووییه  0( 3321مردادماه  )3180در پرونده گولد مارکتینگ اینکورپوریتد ،و وزارت دفاع ملی ایـران،
صفحه  33که عیناً در 3 Iran U.S. C.T.R. 147,152-153چاپ شده است.
 .2بهطور کلی رجوع شود به:
Ph. Kahn, force majeure et contrats internationaux de longue duree journal du droit international vol 102 at 467
(1975): M. fontaine Les clauses de force majeure dans les contrats internationaux Drolt et pratique du commerce
international vol. 5 at 469 (1979): B. Nicholas force majeure and frustration' The American Journal of
 Gontard/R.ـ Comparative Law vol. 27 at 231 (1979): Gesang, force majeure (1980): B. khadjavi
Hausmann zurechenbarkeit von Hoheitsakten und subsidare staatshaftng bei vertragen mit auslandischen
Staatsunternehmen Recht der Internationalen wirtschaft vol. 8 at 533 (1980): P. van ommeslaghe Les clauses de
force majeure et d' imprevision (hardship) dans les contrats internationaux Revue de droit international et de droit

180



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

در رابطه با پرداخت صورتحساب شماره  ،32روشن است که شرایر انقالبی موجود در حـوالی  30فوریـه (08
بهمنماه  )3102منجر به فورسماوور شده و مانع شد که اقدامی در مورد صورتحسـابهـا وپرداخـت آن صـورت
گیرد .ماده  8قرارداد عدم اجرای تعهد توسر یک طرف را در صورت وجود فورسمـاوو معـذور مـیدارد .بنـابراین،
عدم پرداخت صورتحساب شماره  32توسر خوانده پیش از تاریخ  30فوریـه  08( 3323بهمـنمـاه  )3102نقـض
قرارداد نبوده ،بلکه معلو رویدادهایی است که از کنتر وی خار بوده است.
همچنین عدم پرداخت صورتحساب شماره  33تا  30فوریه  08( 3323بهمـنمـاه  )3102نیـز نقـض قـرارداد
توسر خوانده محسوب نمیشود .صورتحساب مزبور تا  0فوریه  38( 3323بهمنمـاه  )3102تسـلیم نشـده بـود و
بالنتیجه طبق تشریفات قراردادی که قبالً بدان اشاره شد ،موعد پرداخت آن هنوز فرا نرسیده بود.
خواهان همچنین مدعی است که تا  30فوریه  08( 3323فروردینماه  )3102خوانده با عدم واریز وجه کـافی
جهت اعتبارات اسنادی که به موجب آن خواهان میبایست حقالزحمه خدماتش را دریافت کند ،قـرارداد را نقـض
کرده بود .راجع به این که آیا در آن موقع وجه کافی جهت اعتبار اسنادی واریز شده بود یا نه ،بین طرفین اخـتالف
است .معذلک دیوان الزم نمیبیند که به موضوع مورد اختالف فوق رسیدگی کنـد ،زیـرا حتـی اگـر واریـز وجـوه
بیشتر در  30فوریه  08( 3323بهمنماه  )3102یا در آن حوالی ضروری میبود ،خوانده بابت هرگونه قصوری در
انجام پرداخت در آن موقع ،به دلیل همان شرایر فورسماووری که در باال شرح آن رفت ،معذور شناخته مـیشـد.
اقدام خوانده در  0فوریه  38(3323بهمنماه  ،)3102مبنی بر دستور بـه دانشـجویان ایرانـی در حـا آمـوزش در
ایاالت متحده به مراجعت به ایران ،در شرایطی که ادامه پرداخت هزینه زندگی آنها امکانپذیر نبوده ،نیـز ظـاهراً
معلو مختل شدن نظام بانکی بوده است.
شرایر فورسماوور حاکم در  30فوریه  08( 3323بهمنماه  )3102نه فقر وضع بانکهـا را مختـل سـاخت،
بلکه ادامه فعالیتهای آموزشی پیشبینی شده در قرارداد در ایران را نیز غیرممکن گرداند .بدینطریق ،فراخوانـدن
دانشجویان ایرانی از محل آموزش پایگاه نیروی هوایی دوشان تپه در تهران در  32فوریـه  03( 3323بهمـنمـاه
 ،)3102یعنی هنگامی که زد و خورد انقالبی در آنجا جریان داشت ،معلو آن وضعیت فورسماوور بوده و نقـض
قرارداد توسر خوانده محسوب نمی شود .به همین نحو ،تحوالت انقالبی در آن موقع مـانع نصـب جانشـین مـدیر
برنامه شد که یک افسر عالی مقام نیروی هوایی بود و ناپدید شده بود و نیز مانع سـایر همکـاریهـایی شـد کـه
خواهان برای ادامه خدمات قراردادیش از جانب خوانده احتیا داشت.
به دالیل پیشگفته ،دیوان نتیجه میگیرد که خوانده در  30فوریه  08( 3323بهمنماه  )3102قرارداد را نقض
نکرده و بنابراین ،خواهان حق نداشته که در آن تاریخ به خوانده کتباً اعالم کند که به علت تخلفـات ادعـایی وی
«چارهای جز لغو قرارداد» ندارد.

compare vol. 57, at 7 (1980): W.Melis force Majeure and Hardship Clauses in International Commercial Contracts
in View of the Practice of the ICC Court of Arbitration' Journal of International Arbitration' vol. 1, at 213 (1984).
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ب) ادعای نقض قرارداد توسط خواهان

الزم است این ادعاهای خوانده نیز مورد توجه قرار گیرد که خواهان پیش از نوشتن نامه مـورخ  30فوریـه 3323
( 38بهمنماه  )3102و متهم کردن خوانده به تخلف از قرارداد ،خود قرارداد را نقض کرده بود.
یکی از ادعاهای اصلی خوانده این است که خواهان با عدم ارائه خدمات و مطالـب و جـزوات الزم قـرارداد را
نقض کرد .دیوان دلیلی در تأیید این ادعا نیافته ،بلکه بالعکس معتقد است که خواهان تعهدات قراردادیاش را بـه
انجام رسانده است .مؤید این مطلب ارزیابیهای انجام شده توسر نمایندگان خوانده اسـت کـه از جانـب نـامبرده
مسئو ارزشیابی نحوه اجرای قرارداد توسر خواهان بودنـد .بـرای مثـا  ،در گـزارش مـاه وانویـه  3323هـریس
کورپوریشن که پیمانکار مسئو هماهنگی سیستم بود ،ذکر شده است که «پیشرفت کـار سـیلوانیا در مـاه وانویـه
بیش از میزانی بوده که با توجه به مختل شدن فعالیتهای آموزشی گسترده پیمانکار در ایـران ،بـه علـت اوضـاع
ناآرام آنجا ،می توان انتظار داشت» .به همین نحو ،هریس کورپوریشن در گزارش  03سـپتامبر  2( 3323مهرمـاه
 )3102خود که راجع به وضعیت ،مشکالت و آینده پرووه آیـبکس بـه تقاضـای سـازمان مخـابرات و الکترونیـک
وزارت دفاع ایران ،به سازمان مذکور تسلیم نمود ،در رابطه با طرز کار خواهان اظهـار داشـت کـه «در حـالی کـه
انقالب اسالمی در ایران جریان دارد ،برنامه آموزشی رسمی در ایاالت متحده صرفنظر از پارهای مشکالت جزئـی،
پیش میرود .آموزش مهارتهای اطالعاتی در ایران که در ماههای اولیـه بـهشـدت مـورد انتقـاد بـود ،پیشـروی
چشمگیری را آغاز کرده است» .در خالصه گزارشی که کوئستک ،پیمانکار ارزیـابی آموزشـی برنامـه آیـبکس بـه
تقاضای سازمان مخابرات و الکترونیک ،در تاریخ سوم اکتبر  33( 3323مهرماه  )3102راجع به طرز کـار سـیلوانیا
به عنوان پیمانکار مسئو بخش آموزش تسلیم نموده نیز تأیید شده اسـت کـه پـس از مشـکالتی کـه در مرحلـه
راهاندازی پیش آمد ،طرز کار خواهان مداوماً بهبود یافته و مشکالت مزبـور تـا سـپتامبر  3322برطـرف گردیـد و
اکنون یک برنامه آموزشی قابل تداوم در دست اجرا است.
این مدارک حاکی است که کاستیهایی که در مراحل او اجرای قرارداد توسر خواهان وجود داشته و تحـت
عنوان ضریب نقصان (" )"deficiency factorsدر گواهیهای پیشرفت کار تسلیمی توسر پیمانکـار مسـئو
هماهنگی سیستم ،به خوانده منعکس گردیده ،بعداً ترمیم و اصالح شدند و بنابراین ،نقض قرارداد توسـر خواهـان
به شمار نمیآیند.
دیوان داوری خاطرنشان می سازد که خوانده پیش از ثبت الیحـه دفاعیـه خـود ،هرگـز اخطاریـهای در مـورد
تخلفاتی که اکنون ادعا میکند ،به خواهان نداد .بهویژه خوانده اخطار و مهلت رفع نقصی را که ماده 3ـ 8قـرارداد،
در مورد «عدم اجرای صحیح هریک از وظایف و تعهدات قراردادی خواهان» مقرر نموده ،به خواهان نداد .حتی در
نامهای که سازمان مخابرات و الکترونیک خوانده در تاریخ  38ووییه  00( 3323تیرماه  )3102برای خواهان ارسا
و ضمن آن اعالم نمود که اجرای قرارداد « به علت تحوالت ناشی از انقالب اسـالمی ایـران متوقـف شـده تلقـی
میشود» ،هیچ ذکری از هرگونه نقض ادعایی قرارداد توسر خواهان به عمل نیامده بود.
همچنین اقدام خواهان به فرا خواندن نفراتش از ایران و متوقف ساختن عملیاتش در آنجا در  32فوریه 3323
( 03بهمنماه  )3102ویا در آن حوالی نیز نقض قرارداد محسوب نمیشود .این امر هنگامی اتفاق افتاد که به شرح
مذکور در باال ،تحوالت حاد انقالبی و اغتشاشات داخلی در تهران جریان داشت و از جمله در پایگاه هوایی دوشان
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تپه ،یعنی مرکز فعالیتهای خواهان در ایران عمالً زد و خورد در گرفته بـود .در  32فوریـه  03( 3323بهمـنمـاه
 )3102تضمین امنیت کارکنان خواهان در ایران دیگر امکانپذیر نبود .این شرایر در حکم فورسماووری بود کـه
اقدام خواهان را به فراخواندن کارکنانش و متوقف کردن اجرای قرارداد در ایران بهطور موقـت ،توجیـه مـینمـود.
خواهان در نامه مورخ  31فوریه  04( 3323بهمنماه  )3102خود به خوانده به این شرایر فورسماوور استناد کرده
است.
ج) فسخ قرارداد پس از  30فوریه  26( 3828بهمنماه )3102

همان طور که در باال اشاره رفت ،هم خواهان و هم خوانده ،هر دو تا تاریخ  30فوریه  08( 3323بهمنمـاه )3102
اجرای قرارداد را عمدتاً متوقف ساخته بودند .هر دو از اجرای تعهداتشان ،به علت وجود شرایر فورسمـاووری کـه
مانع اجرای آن تعهدات می شد ،معاف بودند .خوانده به وجود فورسماوور در دورهای کـه از  30فوریـه 08( 3323
بهمنماه  )3102فراتر میرود ،استناد جسته و اظهار میدارد که ایـن شـرایر حتـی تـا  38ووییـه  00( 3323تیـر
 )3102که خوانده راجع به فسخ قرارداد به خواهان نامه نوشت نیز ادامه و وجـود داشـته اسـت .نظـر بـه ایـنکـه
فورسماوور استثنایی است بر تعهد اجرای قرارداد ،لذا طرفی که بدان اسـتناد مـیکنـد بـار اثبـات وجـود شـرایر
()3
فورسماوور در رابطه با تعهدات قراردادی مختلف خود را بر عهده دارد.
دیوان داوری بر این نظر است که خوانده ادله و مدارک کافی در اثبات این مطلـب ارائـه نکـرده کـه شـرایر
فورسماوور تا اواسر ووییه  3323و بعد از آن وجود داشته که مانع انجام تعهدات قراردادی وی شده است .دیـوان
داوری الزم نمیداند دقیقاً تعیین کند که شرایر فورسماوور که بدون شـک در  30فوریـه  08( 3323بهمـنمـاه
 )3102وجود داشته ،بعداً چه موقع برطرف شده ،به نحوی که خوانده دیگر از اجرای قرارداد معاف و معـذور نبـوده
است.
حتی بعید است که بتوان راجع به این موضوع نظر کلی داد ،زیرا مسأله فورسماوور باید در رابطه با هر تعهـد
قراردادی مشخ بررسی شده و در مورد هر تعهد ،ممکن است نظری متفاوت داده شود .لکن ما بر این عقیدهایم
که دالیل کافی در تأیید این اظهار خوانده در دست نیست که شرایطی که خار از کنتر وی بوده تـا  38ووییـه
 00( 3323تیرماه  )3102و بعد از آن ادامه داشته و همچنان وی را از انجام پرداختهای قراردادی و آزاد سـاختن
اعتبارات اسنادی باز میداشته است.
به عکس ،دیوان بر این عقیده است که دولت ایران بر مبنای یک سیاسـتگذاری حسـاب شـده ،قراردادهـای
منعقد با پیمانکاران امریکایی را که به عملیات سری اطالعات نظـامی مربـوط مـیشـد ،ادامـه نـداد .مؤیـد ایـن
نتیجهگیری ،متن نامه مورخ  38ووییه  00( 3323تیرماه  )3102خوانده است که در آن ذکـر شـده غـرض از ایـن
 .3این شرط که بهطور کلی مورد قبو میباشد ،در ماده  002قانون مدنی ایران نیز منعکس است:
«متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خـارجی بـوده اسـت
که نمیتوان مربوط به او نمود» .همچنین رجوع شود به:
H. Kruger, zum Begriff "hohere Gewalt" im iranisch Recht, Recht der Internationalen Wirtschaft, Vol.10, at 650
(1978).

حکم شماره 480ـ14ـ4



181

نامه ،اعالم این مطلب است که «انجام کلیه کارها و پرداخت هزینههای موضوع قـرارداد ( )...بـه علـت تحـوالت
اخیر ناشی از انقالب اسالمی ایران ،متوقف شده تلقی میشود» .به نظر میآید که مقصود از عبارت اخیـر ،اعـالم
تضمینی است با توجه به یک تحو تاریخی که در مورد قرارداد اتخاذ شده و منظور این نبوده که اجـرای قـرارداد
توسر دولت ایران به واسطه وقایعی خار از کنتر او غیرممکن گردیده است .با در نظر گرفتن روابر بین ایران و
ایاالت متحده ،قبل و بعد از انقالب اسالمی ،این استنباط منطقی است که پس از فوریه  ،3323لغـو قراردادهـایی
نظیر قرارداد موضوع پرونده حاضر ،معلو مالحظات سیاسی بود که رهبر انقالب اسالمی در مصاحبههای منتشره
در ماههای قبل از انقالب بدان اشاره کرده و اعالم داشته بود وی قصد دارد قراردادهای منعقـده بـا امریکاییـان و
سایر خارجیان را که دولت جدید خالف منافع عالیه ایران تشخی میدهد ،لغو نماید.
قرارداد حاوی شروطی است که حق این گونه سیاستگذاری و تصمیم به لغو قرارداد را بـرای خوانـده محفـوظ
میدارد ،لکن در صورت وقوع چنین امری برخی تعهدات مالی را بر دوش میگذارد .بدینسان ماده «4الف» مقـرر
میدارد:
« .3هرگاه کارفرما بخواهد که تمام یا قسمتی از این قرارداد را بدون هیچگونه قصوری از طـرف پیمانکـار
خاتمه دهد مراتب خاتمه دادن قرارداد را کتباً به پیمانکار اعالم خواهد نمود ،مشروط بر آنکه کارفرما تمام
هزینه های مستقیم که پیمانکار تا زمان دریافت یادداشت خاتمه توسر پیمانکار انجام داده است شامل G
 and Aو  overheadو نفع مناسب را به پیمانکار بپردازد .بهعالوه ،هزینههای قابل اسـتناد بـه خاتمـه
دادن قرارداد توسر کارفرما به پیمانکار قابل پرداخت خواهد شد.
 .0ادعای پیمانکار در مورد پرداخت خسارت تحت این ماده وسیله پروندههای مالی به اثبات خواهد رسـید
که ممکن است توسر حسابرسان بیطرف قبل از پرداخت مشـخ شـود .پرداخـت مبـال پرداختـی بـه
پیمانکار تحت این ماده تا  302روز پس از دریافت ادعانامه پیمانکار توسر کارفرما انجام خواهد شد .عـدم
توافق طرفین قرارداد نسبت به مبل خسارت که موجب بروز اختالف میگردد ،بر طبق مفاد ماده  32ایـن
قرارداد حل خواهد شد.
 .1طی مدت  12روز (سی) پس از توافق در مورد ادعای خاتمه دادن قرارداد یـا مـدت طـوالنیتـری کـه
م مکن است در همان زمان به توافق طرفین برسد ،پیمانکار باید تمام اقالم تهیه شده یـا خریـداری شـده
تحت این قرارداد و مالکیت آن را بدون در نظر گـرفتن ایـنکـه در چـه مرحلـهای از تکامـل هسـتند در
کالیفرنیاـ مانتین ویو به خریدار تحویل دهد».
قرارداد حاوی شروط دیگری نیز هست که میزان خسارت قابل پرداخت را در صورت لغو قـرارداد در اوضـاع و
احوا متفاوت تعیین می کند .از بین کلیه شروط مربوط به لغو قرارداد ،ماده «4الف» به آنچه که در پرونده حاضـر
روی داده ،نزدیکتر است .دیوان ضمن این نتیجهگیری ،تصدیق میکند که ممکن است با در این مـاده ،اساسـاً
لغو قرارداد تحت اوضاع و احوا دیگری مورد نظر بوده و نیز اینکه طرفین تشـریفات مقـرر در مـاده «4الـف» را
رعایت نکردند .با این حا  ،ماده مزبور مبین قصد مشترک طرفین راجع به فرمو تعیین میزان خساراتی است کـه
در مواردی مثل مورد حاضر که خوانده طبق مصالح خود تصمیم به لغو قرارداد میگیرد باید به کار گرفته شـود .از
این فرمو باید قیاساً در پرونده حاضر نیز استفاده شود.
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د) اعمال شروط ناظر بر فسخ قرارداد بنا به مصالح خوانده

دیوان داوری به منظور تعیین خساراتی که باید مورد حکم قراردهد ،ماده «4الـف» ( )3قـرارداد را در مـورد فسـخ
قرارداد اعما میکند .به موجب این ماده ،خوانده «باید کلیه هزینههای مستقیم و از جمله هزینههای ردیـف  Gو
 Aو هزینههای ثابت ( )overheadمتحمله توسر خواهان را به عالوه سود عادالنهای در تاریخ وصو اخطاریـه
توسر خواهان به وی بپردازد».
الف الف ـ هزینههای متحمله توسط خواهان تا تاریخ نقض و لغو ادعایی قرارداد توسط خوانده

خواهان پرداخت صورتحسابهای شماره  02 ،33و  03خود را که جمعاً  410221231دالر و شامل حقالزحمه کـار
انجام شده و هزینههای مستقیم ،هزینههای عمومی و اداری ،هزینههای ثابـت و سـود ،تـا تـاریخ نقـض ادعـایی
قرارداد توسر خوانده است ،مطالبه میکند .صورتحساب شماره  33مربوط به ماه دسامبر ،3322صورتحساب شماره
 02مربوط به وانویه  3323و صورتحساب شماره  03مربوط به ماه فوریه 3323است.
صورتحساب شـماره  33بـه تـاریخ  13وانویـه  33( 3323بهمـن  )3102و بـه مبلـ  011341122دالر بابـت
هزینههای مستقیم ،هزینههای عمومی و اداری ،هزینههای ثابت و سود برای دسامبر  3322است و خواهان آن را
طبق روش گواهی و پرداخت صورتحسابها که به موجب قرارداد ،طرفین راجع بـه آن توافـق کـردهانـد ،تهیـه و
تسلیم نموده است .طبق این روش ،توش راس اند کامپنی ،پیمانکار مشاور حسابرسی خوانده ،صورتحساب شـماره
 33را بررسی و پرداخت آن را توصیه نمود .ماده «4الف» قرارداد که دیوان آن را در مورد حاضر اعمـا مـیکنـد،
متضمن بازپرداخت کلیه هزینههای متحمله توسر خواهان تا تاریخ فسخ قرارداد است و به عالوه مقرر میدارد که
خواهان باید ادعای خود را با ارسا «سوابق حسابها که ممکن است پیش از پرداخت ،توسر حسابرسان مسـتقل
حسابرسی شود» اثبات نماید .گرچه پرداخت صورتحسابهای مورد مطالبه خواهان در طو مدت قرارداد ،منوط به
گواهی و تصویب آنها توسر خوانده است ،لکن در مورد پرداخت هزینههای متحمله خواهان ،گـواهی و تصـویب
خوانده طبق تشریفات قراردادی ناظر بر گواهی و پرداخـت صورتحسـابهـا ،ضـروری نیسـت ،بلکـه طبـق مـاده
«4الف» کافی است که خواهان با ارائه سوابق حسابها ،این قبیل هزینهها را اثبات نموده و دیوان را متقاعد سازد
که هزینهها را جهت اجرای قرارداد متحمل شده است.
اجرای قرارداد توسر خواهـان در دوره موضـوع صورتحسـاب شـماره  33توسـر هـریس ،پیمانکـار مسـئو
هماهنگی سیستم ،ارزیابی و گواهی شده و صورتحساب شماره  33توسر توش راس ،طبق رویه مقرر در قـرارداد،
رسیدگی و پرداخت آن توصیه شد .گرچه توش راس فقر تا آخر اکتبر  3322و نه تا آخر دسـامبر  3322کـه دوره
موضوع صورتحساب شماره  33است ،هزینهها را مورد رسیدگی قرار داد ،با این حا  ،خوانده طبق رویه قـراردادی
تهیه صورتحساب ها ،نه به ارقام صورتحساب شماره  33و نه به توصیه توش راس جهت پرداخت ،اعتراضی نکرد.
با توجه به این مدارک و رویه مورد عمل ،دیوان متقاعد شده است که خواهان هزینههای منـدر در صورتحسـاب
شماره  33را متحمل شده است.
در صورتحساب شماره  33تخفیفی بابت یـک مـورد ضـریب نقصـان (" )"deficiency factorدر اجـرای
قرارداد منظور شده که هریس کورپوریشن در جریان ارزیـابی پیشـرفت کـار آن را تشـخی داده اسـت .خوانـده
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استدال میکند که «نارسایی و نقصان» ذکر شده در هر صورتحساب ،مبین نقایصی است کـه عمـالً در اجـرای
قرارداد توسر خواهان تا پایان دوره موضوع آن صورتحساب وجود داشته اسـت .خواهـان ،از سـوی دیگـر ،اظهـار
میدارد که نقای مندر در صورتحسابها واقعاً مبین نارساییهایی نبوده ،بلکه خوانده اساسـاً بـه منظـور ایجـاد
انگیزه در ارائه هرچه کامل تر خدمات توسر خواهان از آنجا اسـتفاده مـیکـرده اسـت و نشـاندهنـده مابـهازای
( )valueنقای ادعایی نبوده است .خواهان همچنین مدعی است که وی به هر صورت تا وانویه  ،3323قـرارداد
را صد درصد انجام داده است.
«ضریب نقصان» ،در رابطه با «برنامه مالی» قرارداد محاسبه میشد .از آنجا که ضریب نقصان به هزینههای
واقعی متحمله توسر خواهان که موضوع مورد اختالف در ادعای مبتنی بر ماده «4الـف» قـرارداد اسـت ،مربـوط
نمیشود ،لزومی ندارد که این تخفیفها در محاسبه حقالزحمه موضوع آن ماده منظور گردد .همانطور که ذیالً با
تفصیل بیشتری شرح داده شده ،خواهان صورتحسابهای شماره  02و  03خود را براساس ارزیابی انجام شده که
پیشرفت کار را  322درصد تعیین کرده بود ،تنظیم و بدین نحو نقصانهای قبلـی را جبـران نمـوده بـود و دیـوان
داوری متقاعد شده است که خواهان هزینههای منظور شده در مبال این دو صورتحساب را متحمل شده است .لذا
«ضریب نقصان» مورد عمل در صورتحساب شماره  33به شرحی که در آن صورتحساب منظور گردیده ،همچنان
به قوت خود باقی است و نیازی به تغییر مبال هزینه مندر در آن نیست.
صورتحساب شماره  02مورخ  3مارس  32( 3323اسفند  )3102به مبل  412381232دالر و شامل هزینههای
مستقیم ،هزینههای عمومی و اداری ،هزینههای ثابت و سود برای ماه وانویه  3323مـیباشـد کـه خواهـان آن را
بدون آن که کار وی به ترتیب مقرر در قرارداد توسر خوانده ارزیابی شود ،تهیه کرده؛ زیـرا پیمانکـاران امریکـایی
مسئو ارزیابی ،در آن تاریخ دیگر کار نمیکردند .صورتحساب شماره  02را توش راس طی نامه مورخ  00مـارس
 0( 3323فروردینماه « )3102جهت اقدام الزم برای پرداخـت» بـه خوانـده تسـلیم نمـود .بـدینسـان بـرخالف
صورتحساب شماره  ،33در این مورد هیچگونه توصیه پرداختی نشد.
ادله و مدارک تسلیمی خواهان ،گرچه یکایک اقالم را مشروحاً اثبات نمیکند ،با ایـن حـا  ،ایـن اسـتنباط را
ایجاد میکند که خواهان هزینههای مندر در صورتحساب را متحمل شده است .با توجه به این واقعیت که هـیچ
قلم خاصی از صورتحساب مورد اعتراض خوانده واقع نشده ،این ادعای کلی که خواهان هزینه را به میـزان مـورد
ادعا متحمل نشده ،کافی برای بطالن این استنباط نیست .همانطـور کـه در بـاال در بنـد «ب» ،0قسـمت سـوم
توضیح داده شد ،گزارشهای تسلیمی پیمانکار مسئو هماهنگی سیستم و پیمانکار ارزیابی آموزش تأیید میکنـد
که در وانویه  ،3323خواهان تعهدات قراردادیاش را انجام داده بود .خواهان نمونههایی از مـدارک و اسـناد مؤیـد
صورتحساب وانویه  3323از قبیل قسمتهایی از کاربرگها و ساعات کار انجام شده را ارائه و اعالم کرده کـه در
صورت تقاضا ،می تواند کارت ساعات کار انجام شده و مدارک مؤید دیگر را تسلیم نماید و مدارک مزبور را خواهان
جهت بررسی در جلسه استماع به همراه داشت .خواهان مضافاً نامهها و رسیدهایی تسلیم کرده که نشان میدهـد
نامبرده خدمات الزم به منظور جبران «ضریب نقصان» مندر در صورتحساب شماره  33را انجام داده ،مطالـب و
جزوات الزم را برای خوانده فرستاده و کار را  322درصد انجام داده است .خوانده به هیچیک از اقالم صورتحساب
شماره  02ایرادی نگرفته و برای بررسی مدارک مؤیدی که خواهان پیشنهاد ارائه آنها را کرد و در جلسه اسـتماع
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نیز آن ها را همراه داشت ،تقاضای مهلتی نکرد .با توجه به مراتب مزبـور ،دیـوان داوری متقاعـد شـده اسـت کـه
خواهان هزینه های عمومی و اداری و ثابت مندر در صورتحسـاب را متحمـل شـده و سـود متعلقـه را تحصـیل
میکرده است.
همین مطلب عیناً در مورد صورتحسـاب شـماره  ،03مـورخ  3مـارس  32( 3323اسـفندماه  )3102بـه مبلـ
 3201414دالر بابت ماه فوریه  3323صادق است.
مبل مندر در صورتحسابهای شماره  02 ،33و  03به شرح باال پس از کسـر  0درصـد تضـمین انجـامکـار
طبق قرارداد ،از کل مبال واجباالدا به خواهان بابت هزینههای متحمله محاسبه شده است .این  0درصد بهطـور
مرتب بهعنوان تضمینی برای خوانده کسر میشده و دلیل آنکه هیچگونه نق خاصی در کار انجام شـده توسـر
خواهان نبوده ،است .از آنجا که دیوان نظر داده است که خواهان تعهدات قـراردادیاش را ایفـا نمـوده ،بنـابراین،
خواهان استحقاق استرداد مبـال کسـر شـده را دارد .در تـاریخ صورتحسـاب شـماره  03جمـع مبـال کسـر شـده
 310021100دالر بوده که با افزودن آن به  211311010دالر مندر در صورتحسابهای شماره  02 ،33و  03رقـم
 21041224دالر به دست میآید.
این مطلب مورد اعتراض نیست که جزء منظور نشده مبلغی که خوانده پیشاپیش بابت  30درصد قیمت قرارداد
پرداخت باید از رقم باال کسر و به بستانکار حساب نامبرده منظور شود .این مبل با احتساب صورتحساب شماره 03
به  410811323دالر بال میشود.
بنابراین ،کل مبل پرداخت نشده بابت هزینههای مستقیم ،عمومی ثابت و سود خواهان تا تاریخ فسخ قـرارداد
 410221231دالر است.
ب ب) هزینههای متحمله پس از نقض قرارداد

مخارجی که خواهان کالً به مبل  211،402،1/82دالر بابت هزینههـای متحملـه پـس از نقـض قـرارداد مطالبـه
میکند ،شامل هزینه خدمات انجام شده و همچنین هزینههای ناشـی از فسـخ قـرارداد توسـر خوانـده اسـت .تـا
حدودی که این هزینهها به کار انجام شده مربوط است ،مشمو قسمت او بند «3الف» ماده  4قرارداد میشود و
در مواردی که به هزینههای فسخ مربوط است ،مشمو آخرین جمله بند «3الف» ماده  4است که مقـرر مـیدارد:
«بهعالوه ،هزینههای قابل انتساب به فسخ قرارداد توسر خوانده به خواهان پرداخت خواهد شد».
خواهان اسناد و مدارک مفصلی در تأیید هر قلم از انواع هزینههایی که پس از نقـض قـرارداد متحمـل شـده،
تسلیم کرده است .این هزینه ها عبارتند از :وجـوه پرداختنـی بـه فروشـندگان کاالهـا و خـدمات ،از جملـه هزینـه
انبارداری تجهیزات مربوط به قرارداد ،حقوق و مزایای کارکنان ،هزینه پرسنل اعزامی به ایـران و فـروش وسـایل
متعلق به خوانده ( . )offsetsمدارک مؤید ،از جمله شامل قراردادها و مکاتبات انجام شـده بـا پیمانکـاران فرعـی،
صورتحسابها ،ثبتهای دفتر روزنامه ،مطالبات اشخاص بابت خسارات متحمله ،گـزارش مخـار و صورتحسـاب
مخار  ،عالوه بر این ،خواهان در جلسه استماع ،مطالب و مدارک دیگری در تأیید اسناد و مدارک تسلیمیاش بـه
همراه داشت که حاضر بود جهت رسیدگی ارائه نماید.
خوانده به همان نحو که در مورد مبال مندر درصورتحسابهای شماره  02 ،33و  03رفتار کرد ،هیچیـک از
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اسناد و مدارک ویا مبال مورد ادعا بهعنوان هزینههای پس از فسخ را نیز بهطور مشخ مـورد ایـراد و اعتـراض
قرار نداد و بررسی مؤیدی را که خواهان ارائه کرده بود نیز درخواست ننمود .دیوان داوری مطالب و مـدارک ثبـت
شده را بررسی نموده و به استثنای یک مورد که ذیالً تشریح گردیده ،متقاعد شده است که خواهـان مبـال مـورد
ادعا را متحمل گردیده است.
این استثنا به هزینههایی مربوط می شود که خواهان حسب ادعا در رابطه با اعتبارات اسنادی مفتوح به موجب
قرارداد ،بابت ضمانت حسن انجام کار وثیقه پیشپرداخت خوانده متحمل شده است.
خواهان بابت « مبالغی که پس از نقض قرارداد توسر خوانده به بانک ایرانشـهر و بنـک آو امریکـا ،پرداخـت
نموده و بابت مبالغی که این دو بانک  ...به دلیل خودداری خوانده از لغو اعتبارات اسنادی و ضمانتنامههای بـانکی
مطالبه کردهاند ،کالً مبل  0331243دالر مطالبه میکند .خواهان محاسـبات و صورتحسـابهـای مؤیـدی را کـه
حاکی است نامبرده جمعاً مبل  822،331/32دالر طی پرداختهای سه ماهه در فاصله بین مارس  3323تا ووئـن
(3 )4
 3322به بنک آو امریکا و بانک ایرانشهر تأدیه نموده ،ارائه کرده است.
از آن به بعد ،خواهان بعضی از صورتحسابهای بنک آو امریکا را با قید اعتراض پرداخت و اعالم کرد که این
مبال را «واجباالدا و قابل پرداخت» نمیداند و پرداخت صورتحسابها هیچگونه تأثیری بر حقوق و تعهداتی کـه
باید پس از حل اختالف تعیین شود ،نخواهد داشت» .نامبرده یک پرداخت دیگر بابت سـه ماهـه او سـا 3323
صورت داده و سپس ظاهراً پرداختها را متوقف ساخت .بنابراین ،بقیه ادعا مبتنی بر مبالغی اسـت کـه وی صـرفاً
پیشبینی میکند که ممکن است ناچار به پرداخت آن باشد.
خواهان هیچگونه شرح و تفصیلی راجع به اختالفش با بانکها راجع به هزینههـای اعتبـارات اسـنادی مـورد
بحث ارائه ننموده است .معذلک قابل توجه است که خواهان با قید اعتراض شروع به پرداخت نمود و سپس اندکی
پس از آنکه قرار انسداد وجوه اعتبارات اسنادی مورد بحث را از دادگاههای ایاالت متحده تحصیل کرد ،پرداختها
را کالً متوقف ساخت .خواهان ادعای خود را بر مبنای این فرضیه قرار داده است که مبال پرداخـت شـده بـا قیـد
اعتراض به وی مسترد نخواهد شد و لذا وی اکنون استحقاق دارد حکمی بابت مبال مـورد مطالبـه بانـکهـا کـه
پرداخت نگردیده ،به نفع وی صادر شود .خواهان باید دستکم ثابت کند که منطقاً انتظار ندارد که وجوه پرداختـی
با قید اعتراض ،به وی مسترد شود و نیز اینکه وی ناچار خواهد بود مبال مورد مطالبه بانکها را بپردازد .خواهان
چنین چیزی را ثابت نکرده و توضیح نداده است که چرا منطقاً میتوان انتظار داشت که بانـکهـا در آینـده حقـی
نسبت به این قبیل پرداختها داشته باشند ،حا آنکه خود وی این مبال را واجباالدا نمیداند و بانکها نیز بیش
از چهار سا است که وجهی نپرداختهاند .بنابراین ،مابقی ادعای مربوط به این موضوع ـ یعنی مبلـ 443،420/20
دالر ـ باید به علت فقد دلیل رد شود.
 .4خواهان  8،412/31دالر دیگر نیز بابت بخشی از مبلغی که در حوالی مارس  3323به بانک ایرانشهر پرداخته ،مطالبه مـیکنـد ،لکـن
به نظر میرسد که وی این هزینه را در وانویه و فوریه  3323متحمل شده است .خوانده بـه موجـب قـرارداد ،ملـزم نبـوده کـه اعتبـارات
اسنادی را آزاد کند ،مگر بعد از فسخ قرارداد که به هر حا زودتر از اواسر فوریه 3323به وقوع پیوست .بنابراین ،خواهان هزینه مزبـور را
به هر صورت متحمل میشد.
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معذلک دیوان داوری متقاعد شده است که پس از فسخ قرارداد ،خواهان هزینههایی به مبلـ 130،201،1/02
دالر بابت کار انجام شده و فسخ قرارداد متحمل شده است.
ج ج) عدمالنفع

خواهان سود هزینههایی را که بابت اجرای قرارداد متحمل شده و همچنین سودی را کـه در صـورت عـدم فسـخ
قرارداد توسر خوانده در بقیه مدت قرارداد تحصیل میکرده ،مطالبه میکند.
سود هزینههای متحمله طبق قرارداد ،جزء صورتحسابهـای شـماره  02 ،33و  03منظـور شـده اسـت .ایـن
صورتحسابها طبق موافقتنامه منعقده بین طرفین در تاریخ  02فوریه  2( 3322اسفندماه  )3108راجع به نحـوه
تنظیم صورتحسابها که متضمن احتساب سود نیز هست ،محاسبه گردیده است .استرداد این بخش از سود طبـق
تصریح بند «3الف» ماده  4قرارداد مجاز میباشد .طبق بند مزبور «کلیه هزینههای مستقیم ،از جمله هزینـههـای
عمومی ،اداری و ثابت متحمله و سود عادالنه متعلقه باید در هنگام دریافت اطالعیه فسخ توسر خواهان» ،به وی
بازپرداخت شود.
خواهان ادعای خود بابت عدمالنفع را بر این اظهار استوار میسازد که وی انتظار داشـت کـه تعهـداتش را تـا
پایان مدت پیشبینی شده قرارداد اجرا نموده و بدین طریق مابقی سود را نیز به دست آورد و لذا مستحق دریافـت
مابه ازای این فرصت از دست رفته است .لکن بند «3الف» ماده  4قرارداد کـه دیـوان آن را بـر ایـن ادعـا حـاکم
میشناسد ،متضمن پرداخت چنین خسارتی نیست .عبـارت «سـود متعلقـه» در چـارچوب شـرطی از قـرارداد کـه
بهروشنی صحبت از بازپرداخت هزینههای متحمله تا فسخ قرارداد میکند ،باید در عین حـا بـه نحـوی تعبیـر و
تفسیر شود که منحصراً ناظر به سود متعلقه تا آن تاریخ (فسخ قرارداد) باشد و نه ناظر به سود آتی.
به عالوه ،در تعیین لزوم پرداخت یا عدم پرداخت عدمالنفع در صورت فسخ قرارداد توسر یک طرف ،بایـد بـه
این نکته نیز توجه شود که آیا طرف دیگر نیز در صورت عدم فسخ قرارداد منطقاً انتظار تحصیل سود میداشت یـا
نه .در چنین موردی خواهان نمیتوانسته منطقاً متوقع باشد که خوانده هیچگاه از حقی که به موجب ماده «4الف»
قرارداد نسبت به فسخ قرارداد بر مبنای مصالح خود دارد استفاده نکند و لذا خواهـان منطقـاً نمـیتوانسـت انتظـار
داشته باشد که بابت هر مدتی بعد از فسخ قرارداد سودی به دست آورد.
بر این اساس ،ادعای عدمالنفع مبتنی بر فسخ قرارداد ،باید مردود شناخته شود.
د د ) بهره

خواهان بابت هر مبلغی که به نفع وی حکم داده شود ،بهره مطالبه میکند .نامبرده بهـره را براسـاس نـرخ ممتـاز
( )prime rateمورد عمل سیتی بنک در مورد وامهایی که به مقادیر مشـابه بـه وامگیرنـدگان بـزرگ مـیدهـد.
محاسبه میکند .خواهان متوسر نرخ بهره ساالنهای را نسبت به متوسر میزان ادعا در هر سا به کار برده .بدین
ترتیب ،با اعما  34/21درصد نرخ متوسر رایج بین سا های  3323الی  ،3324مبل  812311128/02دالر بهـره
تا  13دسامبر  3324به دست میآورد .برای هر ماه پس از آن تاریخ تا تاریخ پرداخت مبلـ حکـم ،خواهـان مبلـ
 821222دالر دیگر مطالبه میکند که بر مبنای نرخ ساالنه  32و سه چهارم درصد محاسبه شده و نرخ مزبـور نیـز
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مبتنی بر نرخ ممتاز رایج است.
رویهای که تا به حا دیوان در مورد صدور حکم بهره اعما کرده ،چندان یکسان و یکنواخـت نبـوده اسـت.
گرچه شعب در موارد مطالبه بهره ،با صدور حکم بهره بر مبنای جبران خسارت متحمله ناشـی از تـأخیر پرداخـت،
عموماً به نحو یکسانی عمل میکنند و اگرچه دیوان هرگز ریی به پرداخت بهره مرکب نداده است ،بـا ایـن حـا ،
نرخهای مورد عمل دیوان ندرتاً یکسان بوده است.
دیوان نرخهایی را که در قرارداد مقرر شده و لذا مورد توافق طرفین است میپذیرد ،گرچه گفته شده است که
نرخهای غیرمنطقی یا رباخوارانه مورد عمل قرار نخواهد گرفت (رجوع شود به :حکـم شـماره 340ــ10ــ 1مـورخ
ششم اوت  30( 3324مردادماه  )3181در آر . .رینولدز توباکو کامپنی و دولت جمهوری اسالمی ایران و سـایرین،
صفحه  33انگلیسی) .لکن در صورتی که نرخ بهره در قرارداد تصریح نشده باشـد دیـوان بـه صـالحدید خـویش،
نرخهایی بین  2/0درصد تا  30درصد را که «عادالنه» تشخی داده ،اعما کرده است.
به نظر این شعبه ،عدالت و انصاف ایجاب میکند که در مورد صدور حکم بهره در پروندههای مطروح در ایـن
شعبه روش ثابتی اتخاذ و اعما شود .نرخهای مقرر در قراردادها ،مگر در صورت وجود اوضـاع و احـوا خاصـی،
باید مورد قبو دیوان واقع شود و در صورت عدم تصریح نرخ بهره در قرارداد ،دیوان داوری نرخ بهره را بر مبنـای
مبلغی محاسبه میکند که محکومٌله با دریافت بهموقع محکومٌ به و نتیجتاً در اختیـار داشـتن آن ،از طریـق نـوعی
سرمایهگذاری متداو در کشور خود ،می توانست به آن میزان منتفع شود )5(4.سپردههای شـش ماهـه در ایـاالت
متحده نوعی سرمایهگذاری است که متوسر نرخ بهره آنها را میتوان از یک منبع رسمی و موثق به دست آورد.
دیوان داوری به این نکته توجه دارد که پیشینههایی در دیوانهـای داوری وجـود دارد کـه بـه موجـب آن در
پروندههای مجزا و منحصر به فرد ،بهره مورد حکم بر مبنای نرخ استقراض از بانکهای کشور خواهـان محاسـبه
شده و گاهی اوقات از نرخ بهره ممتاز ( )6استفاده شده است.
لکن با توجه به اوضاع و احوا این دیوان که تعداد کثیری اصـحاب دعـوا درگیـر تعـداد بـیشـماری پرونـده
هستند ،شایسته است که رفتار یکسانی پیش گرفته شود و لذا مناسبتر آن است که نـرخ بهـره بـر مبنـای بـازده
سرمایه در طو مدت ذیربر تعیین شود .به منظور تحقق این وحدت رویه ،میتوان بهره احکام صادره را بر مبنای
نرخ بهره سپردههای (بانکی) که با نرخهایی اساساً مشابه در اختیار کلیه سرمایهگذاران قـرار دارد ،تعیـین کـرد .در
مقایسه با نرخ سپردهها ،نوع استقراض ،بسته به درجه اعتبار و شهرت وامگیرندگان که همگی آنها نیـز قـادر بـه
استقراض به نرخ ممتاز نیستند و اعتبار و شهرت برخی از آنها ممکن است در طو مدت ذیربر تغییر یابد ،تفاوت
میکند .بهعالوه ،همه کسانی که از تأخیر پرداخت متضرر میشوند ،عمالً وام نمیگیرند .به این دالیل ،تعیین یک
()7
نرخ بهره کلی بر مبنای نرخ ممتاز در مورد کلیه احکام ،در غالب موارد واقعبینانه است.

4

 .5رجوع شود به)Vol. 2 at 1123 (2d ed. 1970 D.P.O’ Connell, International Law :
(ضابطه [مورد عمل در تعیین نرخ بهرهای که باید در احکام داوری بینالمللی اعما گردد] با پاسخ به این سؤا مشـخ مـیشـود کـه
چنانچه استفاده از ما در اختیار خواهان میبود ،منطقاً چه منفعتی را او میتوانست انتظار داشته باشد؟)
 .6در ایاالت متحده ،نرخ ممتاز ،نرخی است که بهعنوان مبنای تعیین نرخ وامهای اعطایی به معتبرترین مشتریان بانک ،به کار میرود.
 .7قاضی هولتزمن موافق است که دیوان روش واحدی را برای تعیین نرخ بهره در احکام صادره اتخاذ نماید .وی قبو دارد کـه اعمـا
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دیوان داوری خاطرنشان میسازد که در بسیاری از دادگاههای ایاالت متحده ،اغلب به علت الزامـات قـانونی،
نرخ بهره یکسانی در کلیه موارد اعما میشود .به نظر میآید که نرخهای قانونی بهره در بسـیاری از حـوزههـای
قضایی ایاالت متحده ،گو اینکه هرچند یکبار با توجه به تغییر شرایر مالی و اقتصادی تعدیل میشـود ،بـا ایـن
حا  ،به علت مالحظات متعدد قانونگذاری ،از جمله تأخیر حاصله در تصویب قانون ،قدری پایینتـر از نـرخ ممتـاز
است .به هر تقدیر ،بسیاری از قانونگذاران و قضات قبو دارند که عموماً اعما چنین نرخهایی عادالنه است .این
واقعیت که کلیه خواهانهای امریکایی در دیوان داوری ،از امتیاز تضمینی که حساب تضمینی مفتـوح بـه موجـب
بیانیههای الجزیره فراهم آورد ،برخوردارند نیز میتواند بهعنوان دلیلی بر تأیید استفاده از یک نـرخ کلـی بهـره بـر
مبنای نرخهای بازده سرمایه گذاری تلقی گردد ،ولو این که در مورد خاصی ،خواهان ممکن است به نـرخ بـاالتری
()8
وام گرفته باشد؛ زیرا چنین تضمینی در اکثر احکام بینالمللی یا احکام صادره دادگاههای داخلی فراهم نیست.
متوسر نرخ بهره پرداختی به سپردههای شش ماهه در ایاالت متحده از سا  3323تا آخـر سـا  3324کـه
()9
تقریباً مطابق دوره ذیربر در پرونده حاضر است  30/30درصد بوده است.
بنابراین ،دیوان نرخ بهره مبل قابل پرداخت به خواهان را  30درصد تعیین مـیکنـد .خواهـان اسـتحقاق دارد
بهره مزبور را بابت  211131320/02دالر از تاریخ  38ووییه  00( 3323تیرماه  )3102که تاریخی اسـت مناسـب و
مصادف با تاریخ نامه خوانده راجع به فسخ قرارداد تا روزی که کارگزار امانی بـه بانـک امـین دسـتور پرداخـت از
حساب تضمینی را صادر میکند ،دریافت دارد.
هـ هـ) اعتبارات اسنادی احتیاطی و ضمانتنامههای بانكی

خواهان خواستار لغو ضمانتنامههای بانکی و آزاد کردن اعتبارات اسنادی احتیاطی است که وی طبق قرارداد بابـت
حسن انجام کار و تأدیه پیش پرداخت خوانده تأمین کرده است .چنانچه دیـوان ایـن خواسـته را نپـذیرد ،خواهـان
ادعای مشروطی به مبل  3412421400دالر که برابر جمع مبل اسمی دو فقره اعتبار اسنادی است ،مطرح میکند.
خواهان از دیوان تقاضا میکند که صالحیتش را برای صدور حکم به هر میزانی که خواهان بایـد در آینـده اجبـاراً
بابت اعتبارنامه های مزبور به بنک آو امریکا ،یعنی بانک صادر کننده آن اعتبارنامهها ،بازپرداخـت نمایـد ،محفـوظ
نگه دارد.
متوسر نرخ بهره پرداختی به سپردههای شش ماهه در ایاالت متحده ،غیرمعقو نیست؛ اما معتقد است که صحیحتر آن است کـه دیـوان
نرخ بهره را بر مبنای نرخ ممتاز در دوره ذیربر تعیین کند .به نظر وی ،این فرض منطقـی اسـت کـه اکثـر مؤسسـات تجـاری عادتـ ًا وام
میگیرند ،در حالی که تعداد قلیلی با سپردهگذاری ،سرمایهگذاری میکنند .بهعالوه ،گرچـه نـرخ ممتـاز شـامل همـه مؤسسـات تجـاری
نمیشود ،با این حا  ،عموماً معرف نرخ رایج است ،زیرا تفاوت بین نرخ ممتاز و سایر نرخهای اخذ وام بالنسبه ناچیز اسـت .بعکـس ،نـرخ
سپردههای شش ماهه ،به علت تعدد موارد استفادهای که مؤسسات تجاری احتماالً از وجوهشان میکنند و تفاوتهای نسبتاً زیاد نرخهای
بازده در این قبیل استفادهها ،چندان معرف نرخ رایج نیست.
 .8قاضی هولتزمن معتقد نیست که وجود حساب تضمینی ربطی به تعیین نرخ بهره دارد.
 .9رجوع شود به:
Federal Reserve Bulletin, April 1985, At A24: Federal Reserve Bulletin, May 1982, at A27.
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خوانده در او مه  33( 3322اردیبهشتماه  )3103از طریق بانک ایرانشهر ،از بنک آو امریکا خواست که وجه
هر دو اعتبار اسنادی احتیاطی را پرداخت نماید .در  02و  12ماه مـه  8( 3322و  3خردادمـاه  )3103دادگـاهی در
ایالت کالیفرنیا قرارهایی به منظور توقیف پرداخت وجه دو فقره اعتبار اسنادی علیه خوانده و بنک آو امریکا صـادر
کرد .قرارهای مزبور هنوز به قوت خود باقی هستند.
با توجه به اینکه قرارداد فسخ شده و از این رو بعد از فسخ قرارداد نیازی به تضمین حسن انجام کار نیست و
از آنجا که مانده پیشپرداخت خوانده به بستانکار حساب وی منظور گردیده و لـذا بـه تضـمین آن نیـز احتیـاجی
نیست ،ضمانتنامه های بانکی صادره برای این منظور ،منتفی هستند .بنابراین ،خوانده ملـزم اسـت کـه تقاضـاهای
مربوط به پرداخت این ضمانتنامهها را مسترد داشته و از تقاضای مجدد برای پرداخت وجه ضمانتنامهها خـودداری
کند .بهعالوه ،خوانده ملزم است که ضمانتنامههای بانکی مزبور را لغو و اعتبارات اسنادی صادره در قبا آنهـا را
آزاد نماید.
و و) هزینهها

خواهان بابت هزینههای مربوط به اقامه ادعای خود علیه خوانده در این دیوان و دادگاههای ایـاالت متحـده مبلـ
 2121231/38دالر مطالبه میکند.
بند  3ماده  12قواعد دیوان داوری مقرر میدارد که «دیوان داوری ،هزینههای داوری را در حکم خـود تعیـین
خواهد کرد» .قواعد دیوان ،در مورد هزینههای دیگر غیر از حقالوکاله و دسـتیاری مقـرر مـیدارد کـه ایـنگونـه
«هزینهها علیاالصو به عهده طرف ناموفق (محکومٌعلیه) خواهد بود» ،مگر در صورتی که دیـوان «بـا در نظـر
گرفتن اوضاع و احوا (پرونده )...تسهیم را معقو بداند» که در آن صورت ،هزینههـا بـین طـرفین دعـوا تسـهیم
خواهد شد (بند  3ماده .)42
خواهان میزان اینگونه هزینه های غیرقضایی ،از قبیـل هزینـه ترجمـه (اسـناد) و هزینـه مسـافرت شـهود را
مشخ نکرده و اسناد و مدارکی در آن باب ارائه نکرده است .از ایـن رو ،دیـوان بابـت هزینـههـای غیرقضـایی
خواهان حکمی به نفع وی صادر نمیکند .در مورد حـقالوکالـه ،بنـد  » «3مـاده  12مقـرر مـیدارد کـه دیـوان
هزینههای «طرف موفق (محکومٌله) را مشروط بر اینکه اینگونه هزینهها طی جریان داوری مطالبه شده باشـد و
تنها به میزانی که به تشخی دیوان داوری معقو (باشد)» ،تعیین میکند .قواعد دیوان متعاقباً مقرر میدارند کـه
دیوان «با در نظر گرفتن اوضاع و احوا پرونده ،میتواند طرفی را که باید هزینههـای مزبـور را بـه عهـده گیـرد،
تعیین نموده یا اینکه این هزینهها را میان طرفها تسهیم کند ،به شرط آنکه چنین تسـهیمی را معقـو بدانـد»
(بند  0ماده .)42
در حالی که طبق این مقررات ،هزینههایی غیر از حقالوکاله و دستیاری علیاالصو بـه عهـد محکـومٌعلیـه
است ،قواعد دیوان در مورد حق الوکاله و دستیاری چندان واضح و روشن نیستند .مفاد بند « » ماده  12مذکور در
فوق که دیوان را موظف به تعیین هزینههای طرف موفق مینماید ،ظاهراً حـاکی از ایـن قصـد اسـت کـه طـرف
ناموفق نیز این قبیل هزینهها را پرداخت نماید .عالوه بر آن ،این واقعیت که دیوان چنین هزینههایی را «تنهـا تـا
میزانی» که معقو تشخی دهد ،تعیین خواهد کرد ،مفاد ظـاهراً آمـره و الزامـی بنـد  » «3مـاده  12را تعـدیل
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مینماید .با اینکه این امر ،امارهای جهت استثنا از قاعده مذکور ایجاد نمیکند ،لکن قرینهای است بر ایـنکـه در
اعما ضابطه «معقو بودن» به نحوی که در اینجا مقرر گردیده ،باید جانب احتیاط پیش گرفته شود.
در این زمینه متذکر می گردد که دیوان داوری تا به حا در تمام موارد حکم به پرداخت هزینه نـداده اسـت و
حتی در مواردی هم که حکم داده ،غالباً مبل حکم کمتر از میزان مورد مطالبه بوده است .شعبه دو هرگز حکمـی
به پرداخت هزینه ها نداده ،شعبه یک تنها در موارد معدودی حکم به پرداخت هزینهها و آن هـم بـه مبـال نسـبتاً
قلیلی داده است ،شعبه سه عموماً به نفع محکومٌله حکم به پرداخت هزینهها داده ،اما مبل حکم به مراتب کمتر از
میزان مورد مطالبه و رقمی بین  01222دالر تا  001222دالر و در یک مورد  221222دالر بوده اسـت .در مـواردی
که حکم به پرداخت هزینهها داده شده ،دیوان بین حقالوکاله و دستیاری و سایر هزینهها تمایزی قائل نشده است.
در اعما ضابطه «معقو بودن» ،می توان گفت که بر خالف دادرسیها و داوریها عادی ،محکومٌله در ایـن
دیوان در صورت عدم رعایت حکم توسر محکومٌعلیه ،احتیاجی ندارد که حکم را به نفع خود به اجرا گـذارد ،زیـرا
مبل حکم از حساب تضمینی که به موجب بیانیههای الجزیره افتتاح شده است ،به وی پرداخت میگردد ،بیآنکه
محکومٌله نیاز به اقدامات دیگری داشته باشد .مبلغی که طبق حکم بابت هزینهها پرداخت مـیگـردد ،واجـد ایـن
تضمین مضاعف و غیرمعمو نیز هست و بند  » «3ماده  12ملحوظ داشتن این اوضاع و احوا خـاص را میسـر
میسازد .به عالوه ،قابل تذکر است که رویه معمو در دعاوی بازرگانی در دادگاههای ایاالت متحده این است کـه
()10
هر طرف حقالوکاله مربوط به خود را تقبل نماید.
عالوه بر مالحظات کلی فوق ،در تعیین حدود معقو هزینههای وکالت و دستیاری ،اوضاع و احوا هر پرونده
نیز باید مورد توجه قرار گیرد .نظر دیوان در پرونده حاضر این است که هزینههایی که خواهان بابت «طرح ادعای
خود ( )...در دادگاههای ایاالت متحده» متقبل شده است ،مشمو مفاد ماده  12نمـیگـردد .بقیـه هزینـههـا کـه
صورتحساب آنها را وکیل خواهان مرتباً برای وی ارسا داشته ،حدوداً به  0801222دالر بال میشود .با در نظـر
گرفتن مالحظات کلی مذکور در فوق و نیز با توجه به اینکه پرونده حاضر متضـمن واقعیـات مـاهوی و حقـوقی
است که در مقام مقایسه با سایر پروندههای مطروح در دیوان داوری ،نه آنچنان غامض و در عین حا نه چندان
()11
ساده است ،دیوان بر این نظر است که  021222دالر مبل معقولی است که خوانده باید بابت هزینهها بپردازد.
هـ) ادعاهای متقابل
الف الف) مانده پیشپرداخت خوانده

خوانده مانده منظور نشده پیشپرداخت خود را مطالبه میکند .خواهان موقع محاسبه صورتحسابهای شـماره ،33
 02و  03جزء مستهلک نشده پیشپرداخت خوانده را به حساب بستانکار وی منظور نموده است .همانگونه که در
باال ذکر شد ،دیوان داوری این روش محاسبه را که خواهان در صورتحسابهای خود به کار برده ،پذیرفتـه اسـت.
 .10قاضی هولتزمن عقیده دارد که وجود حساب تضمینی و رویههای مربوط به حقالزحمههای قضایی در دادگاههـای ایـاالت متحـده،
به تعیین هزینههای معقو  ،طبق قواعد دیوان ارتباطی ندارد.
 .11به نظر قاضی هولتزمن ،میزان معقو هزینهها  0801222دالر است ،اما برای این که اکثریتی حاصـل شـود ،ایشـان بـا ایـن حکـم
موافقت میکنند.
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بنابراین ،خوانده نمیتواند مانده پیشپرداخت را مجدداً وصو نماید.
ب ب) اقالم تحویلی

در مورد وسایلی که خوانده در «پیوست ادعاهای متقابل» خود تقاضای تحویل آنها را کـرده ،دیـوان در وضـعیت
خاصی قرار گرفته ،زیرا خواسته مورد نظر خوانده روشن نیست و اسناد مربوط به این موضـوع نیـز چنـدان کـافی
نیست .خوانده در دادخواست متقابل اولیه خود ضمن ادعای نقض قرارداد توسر خواهان ،عدم تحویـل وسـایلی را
که خواهان جهت استفاده در مؤسسه آموزشی در اختیار داشته ،بهعنوان یکی از موارد نقض قـرارداد ذکـر کـرده و
خواهان پاسخ داده است که چون خوانده تأسیسات آموزشی در ایران را هرگز تکمیل ننمود ،لذا وسایل آموزشی به
ایران منتقل نگردید .خواهان تصدیق میکند که اموا متعلق به خوانده را در اختیار داشـته و ایـن موضـوع را بـه
خوانده اطالع داده است .خواهان متذکر شده است که هرگاه خوانده هزینه انبارداری وسایل مزبور را بـه خواهـان
بپردازد و ترتیب انتقا آنها را فراهم آورد ،وسایل مزبور در اختیار خوانده گذاشته خواهد شـد .خواهـان همچنـین
اطالع داده که مقداری از ملزومات و اثاث اداری را به حسـاب خوانـده فروختـه و ادعـای حاضـر را معـاد مبلـ
دریافتی کاهش داده است .خوانده در پاسخ به جوابیه خواهان مجدداً از عدم تحویل وسایل بهعنوان نقض قـرارداد
توسر خواهان یاد کرده است.
خوانده طی «پیوست ادعای متقابل» خود که بعد از انقضای تاریخ تعیین شـده جهـت تسـلیم مسـتندات ایـن
پرونده به ثبت رسیده ،برای نخستین بار تقاضا کرد که حکمی دایر بر الزام (خواهان) به تحویل وسایل صادر گردد.
در پیوست مزبور بحثی از هزینههای انبارداری به میان نیامده است .خوانده بعـداً در الیحـه قبـل از اسـتماع خـود
مجدداً ذکری از وسایل مؤسسه آموزشی ،آنهم تنها در ارتباط با نقض ادعایی قرارداد توسر خواهان ،به میان آورده
است .در جلسه استماع هیچیک از طرفین توضیحی درباره موضوع نداد.
تاریخچه مدافعات و نیز این واقعیت که خوانده در آخرین مدافعات خـود مجـدداً خواسـتهای را کـه در ادعـای
متقابل خود تقاضا کرده ذکر میکند ،اما صحبتی از تحویل وسایل به میان نمیآورد ،ممکن است ایـن اسـتنباط را
ایجاد نماید که خوانده فیالواقع طالب تحویل وسایل نیست .در هـر صـورت ،خوانـده هرگـز مسـأله هزینـههـای
انبارداری و حمل را مورد بحث قرار نداده است.
حتی اگر درخواست صدور حکم الزام خواهان به تحویل وسایل ،کماکان جزئی از خواسته مورد تقاضای خوانده
باشد ،دیوان طبق ماده  02قواعد خود باید این تقاضا را بهعنوان اصالح ادعای متقابل ،غیرمجاز شناسد .درخواست
بعد از تاریخی به ثبت رسید که طرفین ثبت کلیه لوایح مستندی را که از آنها خواسته شـده بـود ،تکمیـل کـرده
بودند و خواهان فرصت نداشت که اسناد و مدارکی در مورد صحت و سقم فهرسـت تسـلیم نمایـد .در نتیجـه ،در
پرونده ادله و مدارک روشنی راجع به اینکه کدام یک از وسایل در انبار خواهان در ایاالت متحده موجود است ،چه
اقالمی در ایران مانده و کدام یک را خواهان به حساب خوانده فروخته ،وجود ندارد .از این رو ،چـون در اثـر قبـو
اصالحیه ،به خواهان لطمه شدیدی وارد آمده و جریان رسیدگی نیز بهشدت مختل خواهد شد ،بنابراین ،نمیتـوان
اصالحیه مزبور را پذیرفت.
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ج ج) حق بیمههای اجتماعی

خوانده در ادعای متقابل خود بابت حق بیمه اجتماعی ،مدعی است که خواهـان حـق بیمـه کارکنـان خـود را بـه
سازمان بیمههای اجتماعی پرداخت نکرده است .خوانده با نقل مفاد قانون تأمین اجتماعی میگوید که قانون مزبور
در مورد خواهان قابل اعما بوده و متذکر میشود که خواهان «به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و لذا قانوناً ملزم
به پرداخت حق بیمه» به اضافه مبلغی جریمه است .خوانده نامهای از سازمان بیمههای اجتماعی تسلیم کرده ،دایر
بر اینکه مبل کل بدهی از این بابت  04212301210ریا میباشد.
خواهان وجود هرگونه بدهی به موجب قانون تأمین اجتماعی را رد و تأکید میکند که در هر حا  ،قرارداد وی
را از هرگونه مسئولیتی بابت حق بیمههای اجتماعی معاف مینماید .خواهان مدعی است که قید مشروحه زیـر در
مورد بازپرداخت مندر در ماده  0/8قرارداد ،در مورد حق بیمههای اجتماعی صادق است:
«کلیه مالیات ها و عوارضی که ممکن است توسر دولت ایران بر پیمانکار یا کارمنـدان او وضـع گـردد،
وسیله خریدار بازپرداخت خواهد شد .در صورتی که پیمانکار ملزم به پرداخت چنین مالیاتها و عوارضـی
باشد ،خریدار وجه آنها را به پیمانکار مسترد خواهد کرد».
خواهان همچنین مدعی است که طی مکاتباتی که بعداً با نمایندگان خوانـده بـه عمـل آمـد ،مشخصـاً تأییـد
گردید که خواهان از پرداخت حق بیمههای اجتماعی معاف است.
طبق بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،صالحیت دیوان جهت رسیدگی به ادعاهای متقابل ،محدود به
آن دسته از ادعاهای متقابلی است که از همان قرارداد ،معامله یا پیشامدی که موضوع (ادعای اصـلی را) تشـکیل
میدهد ناشی شود» .تعهد مورد ادعا جهت پرداخت حق بیمههای اجتماعی در ایران پرونده ،نه به وسـیله قـرارداد
که موضوع این ادعا است ،بلکه در اثر شمو قانون تأمین اجتماعی ایران ،وضع شده است .همانطور کـه دیـوان
داوری در صــفحه  04حکــم شــماره 334ـ ـ342ـ ـ 0مــورخ  38مــارس  00( 3324اســفندماه  )3180در پرونــده
تی.سی.اس.بی .اینکورپوریتد و ایران نظر داده ،هر تعهدی از این دست یک «رابطه حقـوقی اسـت کـه از شـمو
قانون بر وضعیتی که هریک از طرفین منفرداً در آن قرار میگیرد» ناشی میشود و نه از یـک «رابطـه قـراردادی
فیمابین طرفین».
این وضعیت با حکم شماره 343ـ8ـ 0مورخ  03ووئن  2( 3324تیرماه  )3181صادره در پرونده تیپـتس ،ابـت،
مک کارتی ،استراتن و شرکت مهندسین مشاور تامزـ آفا ایران و سایرین که در آن دیوان داوری به منظور محاسبه
ارزش حقوق خواهان در موقع انحال یک مشارکت ،ارزش کلیه داراییها و بدهیهای شرکت مهندسی مربـوط و
از جمله تعهدات بیمههای اجتماعی آن را تعیین کرد ،متفاوت است .در آن پرونده ،حق مورد رسـیدگی ،حقـی بـود
که خواهان طبق حقوق بین الملل برای وصو ارزش خال حقوقی که از آن محروم شده بود ،داشت .در پرونـده
حاضر ،نظیر پرونده تی.سی.اس.سی .خواهان استحقاق دارد که مابهازای حق قراردادی خود را دریافت نماید و تنها
بدهیهایی را میتوان در محاسبه منظور کرد که مشخصاً در قرارداد قید شده است.
بنا به دالیل مذکور ،ادعای متقابل خوانده بابت حق بیمههای اجتماعی از حیطه صالحیت دیوان داوری خار
است.
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د د) وصول ضمانتنامههای بانكی

خوانده مدعی است که چون خواهان قرارداد را نقض کرده است ،خوانده طبق قـرارداد حـق دارد ضـمانتنامههـای
بانکی را وصو نماید و خواهان حق نداشته که از دادگاه ایاالت متحده قرار توقیف اخذ کنـد .خوانـده درخواسـت
میکند که دیوان با صدور حکمی «خواهان را ملزم نماید که تضییقاتی را که جهت وصو وجـه ضـمانتنامههـای
بانکی ایجاد کرده ،رفع کند» .به نظر دیوان داوری ،خواهان قرارداد را نقض نکرده است و از این رو خوانـده حـق
ندارد ضمانتهای حسن انجام کار را وصو نمایـد و همـانطـور کـه در بـاال ذکـر شـد ،جـزء مسـتهلک نشـده
پیشپرداخت در محاسبه ادعای خواهان بابت هزینه هایی که وی متحمـل شـده ،منظورگردیـده اسـت .بنـابراین،
خوانده حق وصو ضمانت پیشپرداخت را ندارد .لـذا ادعـای متقابـل مربـوط بـه «رفـع تضـییقات وصـو وجـه
ضمانتنامههای بانکی» رد میشود.
چهارم) حکم

بنا به دالیل پیشگفته ،دیوان داوری به شرح زیر حکم صادر میکند:
ضمانتنامههای شـماره  22/33 ،22/32 ،22/3 ،22/2 ،22/2 ،22/8و  22/30صـادره توسـر بانـک ایرانشـهر
منتفی هستند و بدین وسیله به خوانده ،دولت جمهوری اسالمی ایران ،دستور داده میشود که کلیه درخواستهـای
مربوط به ضمانتنامههای مزبور را مسترد داشته و از مطالبه مجدد آنها خودداری نماید.
دیوان داوری بدین وسیله به خوانده ،دولت جمهوری اسالمی ایران ،دستور میدهد که کلیه اقدامات الزم را به
عمل آورده و اطمینان حاصل کند که ضمانتنامههای مزبور توسر بانک ایرانشهر لغو و اعتبـارات اسـنادی شـماره
 231432و  231433صادره توسر بنک آو امریکا ،آزاد گردیده و کلیه درخواستهای مربوط به پرداخت اعتبـارات
اسنادی یاد شده مسترد و از مطالبه مجدد آنها خودداری شود.
دیوان داوری صالحیت رسیدگی به این پرونده را برای خود محفوظ نگه میدارد تا چنانچه دستور حاضر ظرف
 32روز پس از تاریخ صدور این حکم ،رعایت نشود ،دیوان هرگونه اقدام دیگری (را که الزم بداند) به عمل آورد.
دعاوی متقابل جمهوری اسالمی ایران علیه سیلوانیا تکنیکا سیستمز اینکورپوریتد مردود شناخته میشوند.
خوانده ،دولت جمهوری اسالمی ایران ،مکلف است که مبل هفت میلیون و سیصد و سی و یک هزار و یکصد
و پنج دالر و پنجاه و هشت سنت ( 211131320/02دالر) به اضافه بهره به نـرخ  30درصـد در سـا از تـاریخ 38
ووییه  00( 3323تیرماه  )3102تا تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت از حساب تضمینی را بـه بانـک امـین
صادر نماید ،به عالوه مبل  021222دالر بابت هزینههای داوری به خواهان سیلوانیا تکنیکا سیستمز اینکورپوریتد
بپردازد.
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این تعهد با پرداخت از حساب تضمینی مفتوح طبق بند  2بیانیه مـورخ  33وانویـه  03( 3323دیمـاه )3103
دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهد شد.
بدینوسیله حکم حاضر جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان داوری تسلیم می گردد.
الهه ،به تاریخ  22ژوئن  3880برابر با  6تیرماه 3164
کارل ـ هاینس بوکشتیگل ـ رئیس شعبه یک
هوارد ام .هولتزمن
موافق با حکم و نظر جداگانه
در مورد هزینهها

محسن مصطفوی
نظر مخالف

پرونده شماره 313ـ شعبه یک
حکم شماره 381ـ313ـ3
خواهان :آی .ان .آ کورپوریشن
خوانده :دولت جمهوری اسالمی ایران
تاریخ3164/6/23 :

حكم
حاضران
از طرف خواهان :آقای ترنس اف .گیلهینی ،آقای لئونارد ون سندیک ،وکالی خواهان

آقای ارنست آوئرباک ،نماینده آی.ان.آ.کورپوریشن
از طرف خوانده :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده رابر جمهوری اسالمی ایران
آقای اسداهلل نوری ،آقای غالمحسین جباری ،خانم طیبه رجایی ،مشاوران حقوقی نماینده رابر
آقای مهرداد باقری ،معاون بیمه مرکزی ایران
سایر حاضران:خانم جیمیسون ام .سلبی .دستیار نماینده رابر دولت ایاالت متحده امریکا
اول) (یک) پیشینه امر

در تاریخ  32دسامبر  08( 3323آذرماه  )3182آی.ان.آ .کورپوریشن (اختصاراً آی.ان.آ) ،یک شرکت امریکـایی کـه
طبق قوانین ایالت پنسیلوانیا تشکیل گردیده ،ادعایی بابت غرامت سلب مالکیـت از  02درصـد سـهامش در بیمـه
شرق (شرکت سهامی عام) (اختصاراً بیمه شرق) ،یک شرکت بیمه ایرانی ،در دیـوان داوری اقامـه نمـود .آی.ان.آ.
مبل  0201222دالر امریکا که حسب ادعا معاد ارزش سهام وی براساس اصل مؤسسه دایر( )1بـه عـالوه بهـره
()2
متعلقه به نرخ  32درصد و هزینههای حقوقی میباشد ،مطالبه میکند.
آی.ان.آ .سهام خود را به موجب موافقتنامهای تحصیل نمود که در تـاریخ  1مـه  31( 3322اردیبهشـتمـاه
 )3102بین آی.ان.آ .اینترنشنا اینشورنس کامپنی لیمیتـد (اختصـاراً آی.ان.آ .اینترنشـنا ) ،شـرکت فرعـی تمامـاً
متعلق به آی.ان.آ .که در برمودا تشکیل شده و بیمه شرق و خطوط کشتیرانی آریا (اختصـاراً آریـا) منعقـد گردیـد.
طبق این موافقتنامه ای.ان.آ .اینترنشنا  02درصد سهام آریا در بیمه شرق را که معاد  41222سهم از 021222
سهم منتشره بود خریداری کرد .طبق اساسنامه بیمه شرق ،حداکثر مقدار سهمی که هر سهامدار میتوانست داشته
باشد  02درصد بود .پیشنهاد سرمایهگذاری آی.آن.آ .اینترنشنا طبـق نامـه مـورخ  02دسـامبر  38 3322آذرمـاه
 )3108به بیمه شرق مورد تصویب بیمه مرکزی ایران ،مؤسسه دولتـی ( )government bodyمسـئو تنظـیم
 going concern value .1یا ارزش براساس اصل بقای شرکت (مترجم).
 .2در دادخواست مبلغی تقریباً معاد  301222دالر نیز که معاد سهم آی.ان.آ از سود بیمه شرق در طو مدت کوتاه مالکیت وی بـود،
گنجانده شده؛ ولی این ادعا را خواهان تعقیب نکرده است.
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فعالیتهای بیمه در ایران ،قرار گرفت .به موجب این موافقتنامه ،آی.ان.آ .اینترنشنا مبل  02میلیون ریا بابـت
 41222سهم آریا در بیمه شرق به آریا پرداخت کرد.
بیمه شرق در سا  3343با سرمایه اولیه  322میلیون ریا که به صورت سهام منتشـر گردیـد طبـق قـوانین
ایران تشکیل شد .در سا  3324که سرمایه بیمه شرق به  022میلیون ریا افزایش یافت ،سرمایه افـزوده را نـه
آریا و نه سه امداران دیگر در آن تاریخ پرداخت نکرده ،بلکـه متعهـد شـدند کـه بعـد آن را بپردازنـد .ایـن امـر در
موافقتنامه خرید منعکس است .ماده  3موافقتنامه مقرر میداشت که آی.ان.آ .اینترنشنا بابت خرید  02درصـد
یا  41222سهم از  021222سهم بیمه شرق به ارزش اسمی هر سهم  321222ریا ( 02درصد دیگـر تعهـد شـده
است) مبل  02میلیون ریا بپردازد .ماده  0موافقتنامه مقرر میداشت کـه آی.ان.آ .اینترنشـنا بایـد حـداکثر تـا
تاریخ  32ووئن  02( 3323خردادماه  )3102مابقی سهم خود بابت  02میلیون ریـا افـزایش سـرمایه را پرداخـت
کند.
طبق ادع ای آن.ان.آ .اندکی قبل از فرا رسیدن موعد ،با تصویب بیمه مرکزی ایران ،پرداخت مـابقی مبلـ تـا
تاریخ  32ووئن  02( 3323خردادماه  )3182تمدید گردید .خوانده این ادعا را نپذیرفته و در دفاعیه خـود اسـتدال
کرده است که ماده  332قانون تجارت ایران مقرر میدارد که کلیه افزایش سرمایه باید در موقع پذیرهنویسی نقـداً
پرداخت شود و عدو از این شرط جایز نیست.
سهام خریداری شده از آریا در تاریخ  1مه  31( 3322اردیبهشتماه  )3102در دفاتر بیمه شرق به نام آی.ان.آ.
کورپوریشن ،نه آی.ان.آ .اینترنشنا اینشورنس کامپنی لیمیتد ،ثبت گردیده است .در مـورد ایـن اخـتالف آی.ان.آ.
طی پاسخ خود به دستور مورخ  03وانویه ( 3321او بهمنماه  )3183دیوان درصدد توضیح برآمده ،اشعار داشـت
که ثبت سهام مذکور به نام آی.ان.آ .خود اشتباه بوده است و موقعی که اشتباه کشف شد در اکتبر  3323سهام بـه
نام آی.ان.آ .این ترنشنا انتقا داده شد ،هرچند مدرکی وجود ندارد که نشان دهد این انتقا رسـماً در دفـاتر ثبـت
سهام بیمه شرق منعکس شده باشد.
دیوان طی دستور مورخ  33اوت  02( 3321مردادماه  )3180تصمیم گرفت ابهام حاصله در هویت خواهـان را
بدین صورت حل کند که منحصراً در این پرونده آی.ان.آ .کورپوریشن را صاحب مسـتقیم  02درصـد منـافع بیمـه
شرق و در نتیجه ،خواهان مناسب شناسد .بعد از توافق طرفین و به درخواست دیوان ،آی.ان.آ .اینترنشنا در ضمن
جلسه استماع پرونده ،دولت و بیمه مرکزی ایران را که بـدواً خوانـده قـرار داده بـود «از کلیـه ادعاهـای آی.ان.آ.
اینترنشنا اینشورنس کامپنی علیه خواندگان مذکور که ناشی از موضوع این پرونده باشد» بریالذمه نمود.
در تاریخ  00ووئن  4( 3323تیرماه  )3102قانون ملی کردن مؤسسات بیمه و اعتباری در ایـران بـه تصـویب
رسید .ماده  3قانون مزبور مقرر میدارد که :به منظور حفظ حقوق بیمهگذاران و گسترش صنعت بیمـه در سراسـر
کشور و گماردن بیمه به خدمت مردم از تاریخ تصویب این قانون کلیه مؤسسات بیمه کشـور ضـمن قبـو اصـل
مالکیت مشروعِ مشروط ملی اعالم میشود.
طبق این قانون ،بیمه شرق همراه با شرکتهای بیمه ایرانی دیگری زیر نظـر یـک هیـأت مـدیره مشـترک،
مرکب از رئیس سازمان بیمه مرکزی ایران و مدیر اجرایی بیمه مرکزی ایران و نمایندگان چند وزارتخانـه دولتـی
قرار گرفت.
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(دو) موارد اختالف

اساس اختالف طرفین بر سر ملی شدن (شرکتهای بیمه) که وقوع آن مورد توافق است ،نبوده ،بلکه بر سر تعیین
میزان غرامت احتمالی است که باید در نتیجه ملی شدن به سهامداران بیمه شرق پرداخت گردد .تـاکنون غرامتـی
پرداخت نشده است .آی.ان.آ .استدال میکند که هم براساس اصو کلـی حقـوق بـینالملـل و هـم بـر مبنـای
عهدنامه مودت و روابر اقتصادی و حقوق کنسولی مورخ  30اوت  34( 3300مردادماه  )3114غرامت باید فـوری،
کافی و مؤثر باشد .آی.ان.آ .از دیوان تقاضا دارد که میزان سرمایهگـذاری اولیـه وی در بیمـه شـرق را بـهعنـوان
بهترین شاخ موجود برای ارزش شرکت بهعنوان یک مؤسسه دایر در تاریخ ملی شدن که اندکی بـیش از یـک
سا بعد صورت گرفت ،بپذیرد.
آی.ان.آ .در تأیید موضع خود به آخرین حسابرسی ساالنهای استناد میکند که توسر مؤسسه حسابرسی دقیق
و شرکا انجام گرفته و مبل  313311420ریا سود خال در سا  3102یعنی سا منتهـی بـه  02مـارس 3323
نشان میدهد.
دولت خوانده اذعان دارد که منطوق ماده  3قانون ملی کردن شرکتهـای بیمـه بـهطـور اصـولی و در مـورد
مقتضی ،پرداخت غرامت به سهامداران خصوصی شرکتهای بیمه ملی شده را پیشبینی میکند؛ لکن میگوید که
میزان غرامت باید بر مبنای ارزش خال دفتری شرکت محاسبه شود .خوانده توضـیح داده اسـت کـه مکـانیزمی
برای ارزشیابی و پرداخت غرامت وجود دارد که طبق آن بیمه مرکزی یک ارزشیابی رسمی به وسیله یک مؤسسه
حسابرسی مستقل به عمل آورد تا ارزش هریک از دوازده شرکت بیمه ملی شده را در تاریخ ملی شدن تعیین کنـد
و در ادامه توضیح اضافه کرده است که قرار بود بیمه مرکزی ،گزارش تلفیقی از این ارزشیابی تهیـه و بـه مجمـع
عمومی مشترک که مرکب از پنج وزیر دولت است تسلیم کند و این مجمع متعاقباً میزان غرامـت احتمـالی را کـه
باید پرداخت گردد به دولت توصیه نماید.
در مورد بیمه شرق ،حسابرسی توسر مؤسسه حسابرسی ایرانی امین و شرکا بـه عمـل آمـد .شـرایر و نحـوه
ارزشیابی مؤسسه مزبور طبق موافقتنامه منعقده با بیمـه مرکـزی در تـاریخ  34اوت  01( 3323مردادمـاه )3102
تعیین شده بود.
گزارش حسابرسی امین مبل  410231330ریا زیان در تاریخ  00ووئن  4( 3323تیرماه  )3102نشان میدهد.
برای تعیین ارزش خال بیمه شرق از دو روش استفاده شده که طبق هر دو روش ،حاصل منفی و میـزان آن بـه
ترتیب  8310281223ریا و  3012221223ریا به دست داده شده است.
در تاریخ  13اوت  3( 3321شهریورماه  )3180که استماع این پرونده برگـزار شـد ،گـزارش تلفیقـی در حـا
تدوین بود .خوانده ادعا میکند که براساس یافتههای مؤسسه حسابرسی امین و شـرکا ،بیمـه شـرق ارزش منفـی
داشته و غرامتی بابت آن نباید پرداخت شود .طبق استدال وی بیمه شرق نهتنها سودآور نبوده ،بلکه دائمـاً ضـرر
میداده است .قیمتی که آی.ان.آ .بابت سهام خود پرداخته ،بیش از ارزش واقعی سهام در بازار بوده و اینـک قابـل
استرداد نیست.
آی.ان.آ .استدال می کند که در مورد مبنای ارزشیابی انجام شده توسر مؤسسه حسابرسی امین و شرکا و نیز
راجع به اصو مورد استفاده در ارزشیابی و اسناد و دادههای مبنای کار ،اطالعات کافی در اختیار دیـوان قـرار داده
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نشده تا بتوان برای ارزشیابی سندیت قائل شد .در دستور مورخ  03وانویـه ( 3321او بهمـنمـاه  ،)3183دیـوان
ضمناً خواسته بود مدارکی که در اختیار مؤسسه حسابرسی امین قرار گرفته تسلیم شود ،ولی چنـین مـدرکی ثبـت
نشد و خوانده در جلسه استماع ادعا کرد که مدارک آنچنان حجیم است که گردآوری آنها بهآسانی میسر نیست.
دیوان تصمیم گرفت گزارش حسابرسی امین را بهعنوان مدرک بپذیرد ،ولـی فقـدان مـدارک و اسـناد مؤیـد را در
بررسی ارزشی که به ادله داده میشود در نظر گیرد.
خوانده ادعای متقابلی مطرح و از دیوان درخواست کرده است که آی.ان.آ .را بابت مبل نامشخصی که معـاد
ارزش منفی سهام آن شرکت در بیمه شرق باشد ،مسئو بشناسد .آی.ان.آ .چنین مسئولیتی را از خود سـلب و بـه
اصل محدود بودن مسئولیت سهامداران که در ماده  3قانون تجارت ایران آمده ،استناد میکند.
خوانده مضافاً مبل  02میلیون ریا بابت ارزش  02درصد سهام پرداخت نشده آی.ان.آ .در بیمه شـرق کـه از
تاریخ افزایش سرمایه معوق مانده ،از آی.ان.آ .مطالبه میکند .آی.ان.آ .ادعا میکند که این مبل  ،بدهی آی.ان.آ .به
بیمه شرق بوده که یا به مجرد ملی شدن ،اسقاط ویا به دولت ایران منتقل گردیده است .آی.ان.آ .ادعا میکند کـه
تمدید مهلت پرداخت دین تا  32ووئن  32( 3323خردادماه  )3182این ادعا را از حیطـه صـالحیت دیـوان خـار
میسازد.
ادعا به صورتی که بدواً ثبت گردید ،عالوه بر جمهوری اسالمی ایران ،بیمه مرکزی ایران را نیز خوانده عنوان
کرده است .طبق درخواست بیمه مرکزی ایران ،دیوان طی جلسه استماع نظر داد که بیمه مرکزی ایران در ادعای
مبتنی بر سلب مالکیت  ،یک خوانده مناسب یا الزم نیست .بر این اساس ،ادعای مطروح علیه بیمه مرکزی ایران و
()3
ادعای متقابل مردود شناخته شده و در حدودی که توسر دولت اقامه شده ،باقی ماند.
دوم) حقوق بینالملل عام و خاص( )4که در این پرونده قابل اعمال است

خواهان عدم تعیین و پرداخت غرامت توسر دولت ایران به وی بهعنوان سهامدار بیمه شرق در تاریخ ملـی شـدن
شرک را عملی غیرقانونی توصیف و به عالوه استدال کرده است که ضابطه غرامت «کامل» یا «کافی» بهعنوان
شاخ تعیین ارزش سهام وی در یک شرکت دایر باید در وضعیت حاضر در نظر گرفته شـود .خوانـده منکـر آن
نیست که اصوالً باید به آی.ان.آ .غرامت پرداخت شود ،بلکه اظهار مـیدارد غرامـت بایـد براسـاس ارزش خـال
دفتری سهام ملی شده محاسبه گردد.
دیر زمانی است این اصل پذیرفته شده که سلب مالکیت به خاطر اهداف عمومی و طبق شرایطی کـه قـانون
پیش بینی کرده ،یعنی آن نوع سلب مالکیتی که بتوان آن را «ملی کـردن» توصـیف کـرد ،فـینفسـه غیرقـانونی
نیست؛ لکن ملی کردن قانونی ،دولت ذینفع را متعهد به پرداخت غرامت میکند.
عالوه بر آن ،مورد حاضر نمونه بارزی است از ملی شدن رسمی و سیستماتیکی که با تصـویب قـانون انجـام
 .3در تاریخ  32وانویه  02( 3321دیماه  )3183بیمه مرکزی ادعای متقابل مکملی علیه شرکت فرعـی بلژیکـی آی.ان.آ طـرح و مبلـ
 3213021433ریا که حسب ادعا به موجب یک قرارداد بیمه اتکایی واجباالدا بود مطالبه کرد؛ ولی دیـوان ایـن ادعـای متقابـل را طـی
دستور مورخ  08وانویه  8( 3321بهمنماه  )3183خود مجاز ندانست.
4. The General and Particular International Law.
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شده و تمامی یک گروه از مؤسسات تجاری را که برای اقتصاد کشور واجد اهمیت اساسی محسوب مـیشـوند ،در
بر میگیرد .در جریان تجدید بنای اقتصادی بعد از انقالب در ایران ،بانکها در تاریخ  2ووئن  32( 3323خردادماه
 )3102ملی شدند .شرکتهای بیمه از جمله بیمه شرق طبق قانون در تاریخ  00ووئـن  4( 3323تیرمـاه  )3102و
متعاقب آن در تاریخ  0ووییه  34( 3323تیرماه  ) 3102صنایع سـنگین ،ملـی شـدند .ایـن قبیـل تـدابیر از جملـه
ریسکهایی است که سرمایهگذاران باید آمادگی مواجهه با آنها را داشته باشند.
حقوق بینالملل در مورد این قبیل ملی شدنهای گسترده و ماهیتاً قانونی ،دستخوش یـک ارزیـابی تـدریجی
شده که نتیجه آن می تواند تضعیف دکترین غرامت «کامل» یا «کافی» (در مواردی که معاد «کامـل» بـه کـار
()5
برده میشود) و در این پرونده پیشنهاد شده است ،گردد.
معهذا نظر دیوان این است که در پروندهای مانند پرونده حاضر که به مبل نسبتاً کمی سرمایهگذاری در کوتاه
مدتی قبل از ملی شدن مربوط میگردد ،حقوق بینالمللی غرامتی معاد ارزش عادله بـازار آن سـرمایهگـذاری را
مجاز میداند.
بهعالوه ،در این مورد ما با قانون خاصی ( )lex specialisبه صورت عهدنامـه مـودت روبـهرو هسـتیم کـه
اصوالً بر قواعد کلی رجحان دارد.
خوانده در هیچ یک از لوایح خود در این پرونده ،منکر استمرار صحت و اثر عهدنامـه نگردیـده اسـت .نماینـده
رابطه دولت ایران ،در جلسه استماع مقدماتی این پرونده که در تاریخ  32ووییه  02( 3321دیمـاه  )3183برگـزار
گردید اشاره کرد که دولت متبوع وی در آن مرحله ،آمادگی نداشت نظر قطعی خود را در مورد اعتبار عهدنامه ابراز
نماید .هیچگونه استداللی در دفاعیات بعدی یا در طو جلسه استماع راجع به این موضوع ارائه نشده و طرفین نیز
به هیچگونه «تغییر اوضاع و احوا » یا اصو حقوق بینالملل که بتوان موجب ابطا  ،تعلیق یـا اصـالح عهدنامـه
شود و دیوان نیز ملزم است آنها را طبق مفاد ماده  0بیانیه حل و فصل دعاوی در کلیه پروندهها مدنظر قرار داده
یا به کار برد ،استناد نکردهاند )6(.بنابراین ،دیوان باید بپذیرد که عهدنامه بـه نحـوی کـه تـدوین شـده در پرونـده
حاضر ،الزامآور است.
دیوان قبالً متذکر شده که «نه در ماده دو و نه در ماده چهار عهدنامه ،نکتـهای نیسـت کـه دامنـه مسـئولیت
بین المللی هریک از دولتین را فراتر از آن اعمالی که طبق حقوق بینالملل باعث ایجاد مسـئولیت در قبـا سـلب
مالکیت می شود ،وسعت بخشد»؛( )7لکن عهدنامه ضوابطی را در مورد پرداخت غرامت در صـورت گـرفتن امـوا
( )takingتعیین مینماید .بند  0ماده چهار عهدنامه به شرح زیر مقرر میدارد:
 .3اموا اتباع و شرکتهای هریک از طرفین معظمین متعاهدین ،از جمله منافع اموا از حد اعالی حمایت و
 .5رجوع شود به نظرات جداگانه.
 .6ماده  0بیانیه حل و فصل دعاوی به شرح زیر مقرر میدارد:
هیأت داوری اتخاذ تصمیم درباره تمام موارد را براساس رعایت قانون انجام خواهد داد و مقررات حقوقی و اصو حقوق تجارت و حقـوق
بینالملل را به کار خواهد برد و در این مورد کاربردهای عرف بازرگانی ،مفاد قرارداد و تغییرات اوضاع و احوا را در نظر خواهد گرفت.
 .7حکم شماره 310ـ11ـ 3مورخ  00ووئن ( 3324او تیرماه  )3181شعبه یک در پرونده سی لنـد سـرویس اینکورپوریتـد و جمهـوری
اسالمی ایران ،سازمان بنادر و کشتیرانی ،صفحه  02متن فارسی.
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امنیت دائم ،به نحوی که در هیچ مورد کمتر از مقررات قانون بینالمللی نباشد در داخل قلمرو طرف متعهد معظـم
دیگر برخوردار خواهد بود .این اموا جز به منظور نفع عامه ،آنهم بیآنکه غرامت عادالنه آنها به اسرع اوقـات
پرداخت شود ،گرفته نخواهد شد .غرامت مزبور باید به وجه مؤثری قابل تحقق باشد و به نحو کامل معـاد مـالی
خواهد بود که گرفته شده است و قبل از آنکه گرفته شود یا در حین گرفتن ما  ،قرار کـافی جهـت تعیـین مبلـ
غرامت و پرداخت آن داده خواهد شد.
با توجه به شرایر این پرونده ،نظر دیوان این است که عبارت «به نحو کامل معاد مالی خواهد بود که گرفته
شده است» به خواهان حق می دهد غرامتی معاد ارزش عادله بازار سهام خود در بیمه شرق را که در تاریخ ملـی
شدن ارزیابی شود ،دریافت کند.
سوم) ارزشیابی

همان طور که در فوق ذکر گردید خواهان حق دارد ارزش عادله بازار  02درصد سهام خود در بیمه شرق را دریافت
کند« .ارزش عادله بازار» را میتوان بهعنوان مبلغی ذکر کرد که خریدار راغبی بـه فروشـنده راغبـی بابـت سـهام
مؤسسه دایر وی ،بدون توجه به هیچگونه کاهش ارزش در اثر نفس ملی شدن یا پیشبینی ملی شدن و نیز بدون
در نظر گرفتن حوادث بعدی که ممکن است ارزش سهام را افزوده یا کاهش دهد ،میپردازد )8( .در پرونده حاضر،
ادله و مدارک حاکی از آن است که آی.ان.آ .به عنوان خریدار راغب ،سهامی را از فروشنده راغبی تقریباً یک سـا
قبل از ملی شدن خریداری کرد .هیچگونه دلیلی وجود ندارد که این معامله بر مبنایی سـوای منـافع شخصـی هـر
طرف( )9صورت گرفته باشد .آی.ان.آ .ادعا میکند قیمتی که پرداخت ،ارزش عادله سهام در تاریخ ملی شدن بـود؛
زیرا وضعیت مالی بیمه شرق در آن زمان حداقل همانقدر خوب بود که در تاریخ خرید .آی.ان.آ .اظهار میدارد که
اگر در ارزشیابی ،سودهای آتی نیز در نظر گرفته شده و ارزش فعلی آن سود به تاریخ ملی شدن تنزیـل مـیشـد،
غرامت وی بیشتر می بود؛ ولی آی.ان.آ .معتقد است که با توجه به مبل نسبتاً قلیلـی کـه در ایـن پرونـده مطـرح
است ،هزینه این نوع ارزشیابی منطقی نبود .بنابراین آی.ان.آ .فقر مبلغی معاد قیمت خرید سهام مطالبه میکند.
اگر آن طور که آی.ان.آ .ادعا می کند ،ارزش بیمه شرق بین تاریخ خرید سهام توسر وی و تاریخ ملی شـدن،
ثابت مانده باشد این روش ارزشیابی روش معقولی است .بدین ترتیب ،دیوان باید برای تعیین این موضوع کـه آیـا
وضعیت مالی بیمه شرق در تاریخ ملی شدن ،یعنی  00ووئن  4( 3323تیرمـاه  )3102اساسـاً بـه همـان وضـعیت
اصطالح کالسیکی ( (locus classicusکه در وضعیتهایی مانند پرونده حاضر به کار مـیرود همـان تعریفـی اسـت کـه دیـوان دائمـی
دادگستری بینالمللی از غرامت ضبر قانونی به دست داده« ،یعنی ارزش کسب و تجارت در لحظه خلـع یـد بـه عـالوه بهـره آن تـا روز
پرداخت» (غرامت) .رجوع شود به :دعوی کارخانه خوروووف (ماهیت)
Chorzow Factory Case (Merits) PCIJ, Ser. A. No. 17 (1928) pp.46-47.

 .8رجوع شود به پرونده امریکن اینترنشنا گروپ اینکورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 1ـ0ـ( 31شعبه سـه 33 ،دسـامبر
 02/3321آذرماه  ،)3180صفحات 38ـ 30متن فارسی.
 :ARM’S LENGTH .9در فرهنگ حقوقی  Blackاصـطالح  ARMS LENGTH TRANSACTIONچنـین تعریـف شـده اسـت:
معاملهای که طرف های غیرمترتبر با یکدیگر بر سر آن مذاکره کرده و هریک از طرفین براساس منـافع شخصـی خـود عمـل مـیکنـد.
مبنای تعیین ارزش عادله بازار (مترجم).
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تاریخ خرید سهام ،یعنی سوم مه  31( 3322اردیبهشتماه  )3102بوده یا خیر ،مدارک نزد خود را بررسی کند.
آی.ان.آ .برای اینکه نشان دهد هیچ حادثهای که ارزش سرمایهگذاری وی را قبل از ملـی شـدن تقلیـل داده
باشد ،رخ نداده ،ترازنامههای سه سا آخر قبل از  02مارس  03( 3323اسفندماه  )3102را ارائـه داده اسـت .ایـن
ترازنامهها بعضاً مبتنی بر حسابرسیهای منظم ساالنهای است که یک مؤسسه حسابرسی رسمی ایرانـی ،مؤسسـه
دقیق و شرکا ،انجام داده است .صورت وضعیتها نشـان مـی دهـد کـه بیمـه شـرق از نظـر مـالی سـالم بـوده و
سودآوریاش بهتدریج افزایش مییافته است .آی.ان.آ .جهت تأیید اظهارات خود ،مبنی بر اینکه ارزش سـهام وی
در تاریخ ملی شدن ،اگر بیشتر نبوده دستکم به همان میزان زمان سرمایهگذاری اولیه بود ،به این مدارک استناد
میکند.
خوانده ادعای خود ،دایر بر اینکه بیمه شرق ارزش منفی داشته است را عمدتاً بر حسابرسیای قرار مـیدهـد
که توسر یک مؤسسه حسابرسی ایرانی ،امین و شرکا ،بعد از ملی شدن ،صورت گرفـت .آی.ان .آ و خوانـدگان در
جلسه استماع در مورد ارقام اساسی که در صورتهای مالی تسلیمی آی.ان.آ .نشان داده شده بـه توافـق رسـیدند؛
لکن خوانده ادعا می کند که حسابرسی جدید توسر امین و شرکا (که تنها سه ماهه بین آخرین حسابرسـی انجـام
شده توسر حسابرسی دقیق و ملی شدن شرکت را شامل میشود) نشان میدهد که ارقام تسـلیمی آی.ان.آ .بایـد
مشروط تلقی و تکمیل شود که در این صورت موجب منفی شدن ارزش خال سهام خواهد شد .خوانده همچنین
اظهار می دارد که آخرین گزارش ساالنه مؤسسه دقیق ،خود حاوی توضیحاتی است که معلوم میکند بیمـه شـرق
سودآور نبوده است .ذیالً گزارشهای مؤسسه دقیق و مؤسسه امین مورد بحث قرار داده میشوند.
گزارش حسابرسی مورخ  38ووئن  08( 3323خردادماه  )3102مؤسسه دقیق ( 3روز قبل از ملی شـدن بیمـه
شرق) حاوی ترازنامهای است که ارقام اساسی ترازنامههای تسلیمی آی.ان.آ .را تأیید میکنـد .امـا خوانـده اظهـار
می دارد بعضی توضیحات مندر در گزارش مؤسسه دقیق ،تصویر سودآوری را که ترازنامههای بیمه شـرق نشـان
میدهد نفی میکند.
مطالعه دقیق توضیحات مؤسسه اساساً فقر دو نوع اظهارنظر را که میتوان منفی تفسیر کرد نشان میدهد:
 .3توضیحاتی در مورد موضوعاتی (از قبیل ارزشیابی زمینهای متعلق به بیمه شرق) که تاریخ آنها به قبل از
سرمایهگذاری آی.ان.آ .مربوط میشود ،و
 .0توضیحاتی در مورد عدم دریافت برخی اطالعات تأییدی.
درباره توضیحات نوع او  ،در نبود مدارک معارض باید فرض را بر این نهاد کـه ایـن موضـوعات کـه سـابقه
طوالنی دارند در گزارشهای مالی و اطالعات تجاری که آی.ان.آ .قبل از سرمایهگذاری بررسـی کـرده ،مـنعکس
بوده است .بنابراین ،باید فرض کرد که در تعیین ارزش سهام آی.ان.آ .در بیمه شرق در سا  3322این موضوعات
مدنظر قرار گرفته است .در مورد توضیحات نوع دوم ،اغلب توضیحات مورد بحث به قصـور مؤسسـات دولتـی یـا
شرکتهای خصوصی در ارسا برخی اطالعیهها یا اطالعات تأییدی جهت بیمه شرق یا مؤسسـه دقیـق مربـوط
میشود.
نه بیمه شرق و نه آی.ان.آ .را نمیتوان مسئو قصور سازمانهایی دانست که در ارسا اطالعات درخواستی،
کنترلی بر آنها نداشتهاند .هیچگونه تفسیر منفی از این اوضاع و احوا امکانپذیر نیست .گزارش مؤسسـه دقیـق،
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در مجموع ،این واقعیت را که بیمه شرق در سا های قبل از ملی شدن بهتدریج سودآورتر میشده ،نفی نمیکند.
گزارش حسابرسی امین بعد از ملی شدن شرکت و طبق قراردادی با بیمه مرکـزی کـه روشهـای گونـاگون
حسابرسی را مقرر و امین را ملزم به پیروی از آنها میکرد ،تهیه شده اسـت .گـزارش مزبـور حـاوی توضـیحات
متعددی است که گزارش را آنچنان مشروط میکند که بدون بررسـی اسـناد یـا بـه روشهـای متعـدد و خـاص
حسابداری (که به آن ها اشاره شده ولی توضیح داده نشده یا نقل نشدهاند) ارزیـابی نتیجـه حسابرسـی غیـرممکن
است .برای نمونه در یکی از این توضیحات آمده است:
صورت وضعیتهای مالی پیوست براساس اصو حسابداری پذیرفتهای که دیگر شرکتهای بیمه شـاغل بـه
کار میبرند و بهنوبهخود براساس اصو مؤسسه دایر آنها است ،تهیه نشده است.
نظر به آنکه غرامت سهام خواهان باید مبتنی بر ارزش شرکت به عنوان یک مؤسسه دایر باشـد ،ایـن شـرط
بهتنهایی استفاده از گزارش مؤسسه امین جهت ارزشیابی سهام ملی شده را منتفی میکند .یک نمونه دیگر اشکا
استناد به گزارش امین ،یادداشتی است که میگوید بعضی تعدیلها به عمل آمده؛ زیرا «شرکت مانند گذشـته بـه
فعالیتهای خود ادامه نمیدهد» (یعنی قبل از ملی شدن).
اشارات متعدد گزارش به قواعد و دستورالعملهای خـاص بیمـه مرکـزی نیـز قضـاوت در اعتبـار روشهـای
ارزشیابی به کار رفته را برای دیوان غیرممکن میسازد .خوانده نه متون اصلی این قواعـد و دسـتورالعملهـا و نـه
اسناد موضوع را علیرغم دستور دیوان ،ارائه نداده است .کوشش خوانده در معذور نمودن خود از عدم رعایت دستور
دیوان ،صرفاً با ذکر اینکه این اسناد «حجیم» است قانعکننده نمیباشد .خوانده تا جلسه استماع ،یعنی مدتها بعد
از سپری شدن تاریخ تسلیم این اسناد به این عذر متوسل نشده و حتی در آن زمان نیز اشارهای به میـزان واقعـی
اسناد مربوط نکرده یا شرحی در مورد مشکالت ادعایی مربوط که مانع تسلیم اسناد توسر خوانده یا بازرسی آنها
به وسیله آی.ان.آ .باشد ،ارائه ننمود .در تعیین اعتبار و قابلیت استناد به گزارش امین ،دیوان الجرم از قصور خوانده
در تسلیم مدارکی که دستور تهیه آنها را داده ،استنباط منفی میکند )10(.اجماالً اینکه گزارش مؤسسه امین بـه
اندازهای مشروط و محدود است و به حدی تحت تأثیر روشهای حسابداری توضیح داده نشدهای است که بهطـور
اخ اتخاذ گردیده (و نه اینکه عموماً مورد قبو باشد) که نمیتوان آن را منعکسکننـده ارزش بیمـه شـرق در
تاریخ ملی شدن دانست.
ترازنامهها و شهادتهایی که آی.ان.آ .ارائه نموده ،مدارک قانعکنندهای محسـوب مـیشـود ،حـاکی از آنکـه
ارزش بیمه شرق در سا بعد از سرمایهگذاری آی.ان.آ .اگر تغییری کرده باشد ،سیر تغییر آن صعودی بوده است.
نه زیرنویسهای گزارش مؤسسه دقیق و نه گزارش مؤسسه امین ،هیچیک این نتیجهگیری را نفی مـیکنـد.
بدین ترتیب ،پیشنهاد آی.ان.آ .در مورد نحوه ارزشیابی بیمه شرق (و از این رو  02درصد منـافع آی.ان.آ .در بیمـه
شرق) در سطح سا  3322ظاهراً نهتنها منطقی ،بلکه در واقع ،محافظهکارانه نیز هست.
74:ـ53, 172ـ10. D. Sandifer, Evidence Before International Tribunals (rev. ed. 1975) 108, 115-18, 150
1939),ـ Witenberg, La Theorie des Preuves Devant les Juridictions Internationales, vol. 56 Recueil des cours (II
48.ـP.5, at PP. 47

حکم شماره 484ـ414ـ4
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در پرونده حاضر ،رقم  0201222دالر و بهره آن تنها رقمی است که تاکنون بهعنوان معاد  02میلیـون ریـا
سرمایه گذاری شده ،ذکر گردیده است .هیچ بحثی در مورد این سؤا حساس که تبدیل این مبل ریالی به دالر در
چه تاریخی باید صورت گیرد ،یعنی در تاریخ ملی شدن یا تاریخ صدور حکم یا تاریخ دیگری ،به عمل نیامده است
(در این پرونده تاریخ صدور حکم تقریباً تاریخ پرداخت مبل حکم است) .هیچگونه استداللی نیز در مورد این سؤا
که اگر تاریخی غیر از روز ملی شدن انتخاب شود ،چه کسی باید ریسک تغییرات ارزش پو را متحمـل شـود ،در
دیوان مطرح نشده است .بنابراین ،دیوان آماده است در این پرونده رقم  0201222دالر را بـهعنـوان معـاد ارزش
منافع آی.ان.آ .در بیمه شرق در تاریخ ملی شدن بپذیرد.
چهارم) ادعای متقابل

خوانده استدال میکند که سهم آی.ان.آ .از  02درصد سرمایه پرداخت نشده بیمه شرق بـه صـورت یـک بـدهی
مستمر  022میلیون ریالی از طرف آی.ان.آ .به شرکت باقی است .خوانده میپذیرد که در موافقتنامه خرید سـهام
قید شده است که پرداخت مانده سرمایه تا  32ووئن  02( 3323خردادماه  )3102صورت گیرد ،ولی این ادعا را که
تاریخ مزبور تا  32ووئن  02( 3323خرداد  )3182تمدید گردیده ،قبو نداشته و میخواهد از طریق ادعای متقابـل
 02میلیون ریا را وصو کند.
به نظر دیوان ،چنین ادعای متقابلی اعم از آنکه مهلت پرداخت تمدید شده یا نشـده باشـد ،منطقـی نیسـت.
آی.ان.آ .هرگز نفعی از این مبل اضافه سرمایه تحصیل و هیچگونه حـق مـالکیتی در مـورد آن اعمـا نکـرده یـا
نمی توانسته اعما کرده باشد و از تاریخ ملی شدن ،چنین امکانی وجود نداشته است .قریبالوقوع بودن این تدابیر
باید تا  32ووئن  02( 3323خردادماه  )3102که فقر  2روز قبل از اعالم قانون بود ،معلوم میبود .بـدین ترتیـب،
باید این وضع را مشابه وضعیتی دانست که هدف قسمتی از قرارداد منتفی شده است .چون عوض ساقر شـده ،در
نتیجه باید دین را اسقاط شده دانست .بنابراین ،ادعای متقابل بهناچار رد میشود.
مضافاً خوانده حق خود را جهت درخواست مسئو دانستن آی.ان.آ .بابت مبل نامشخصـی کـه معـاد ارزش
منفی ادعایی بیمه شرق در حدود سهام آن باشد ،محفوظ داشته است .هرگونه درخواستی از این قبیل با توجـه بـه
اصل محدودیت مسئولیت سهامداران و نظر دیوان ،مبنی بر اینکه ارزش بیمه شرق منفی نیست ،مردود است.
این سؤا نیز مطرح شده که آیا ادعاهای متقابل که مبتنی بر موافقتنامه خرید سهام و مسئولیت سـهامداران
است ،در حالی که ادعای خواهان ادعای غرامت سلب مالکیت است ،واقعاً در صالحیت دیوان میباشد یا خیر .لکن
دیوان با توجه به نتیجهگیریهای خود پرداختن به این سؤا را ضروری نمیداند.
پنجم) بهره

دیوان معتقد است که خواهان استحقاق دارد بهره مبل غرامت را به نرخ معقو  2/0درصد در سا  ،از تاریخ ملـی
()11
شدن یعنی از  00ووئن  4( 3323تیرماه  )3102دریافت نماید.
 .11در این باره ،دیوان نرخی را اعما میکند که شعبه سه در ادعای مشابهی راجع به ملی شدن یک شـرکت بیمـه ،یعنـی در پرونـده
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ششم) هزینهها

دیوان مقرر میدارد که هریک از طرفین مسئو پرداخت هزینههای داوری مربوط به خود باشد.
به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حکم میدهد:
 )3دولت جمهوری اسالمی ایران ملزم است مبل دویست و هشتاد و پنج هزار دالر امریکا ( 0201222دالر) با
بهره ساده به نرخ  2/0درصد در سا از تاریخ  00ووئن  4( 3323تیرماه )3102تـا تـاریخ ایـن حکـم بـه آی.ان.آ.
کورپوریشن پرداخت نماید.
تعهد فوق با پرداخت از محل حساب تضمینی که به موجب بند  2بیانیه مـورخ  33وانویـه  03( 3323دیمـاه
 )3103دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر افتتاح گردیده ،ایفا خواهد شد.
 )0ادعاهای متقابل دولت جمهوری اسالمی ایران رد میگردد.
 )1هریک از طرفین مسئو پرداخت هزینههای داوری مربوط به خود میباشد.
حکم حاضر جهت ابالغ به کارگزار امانی ،به ریاست دیوان تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  32اوت  3880برابر با  23مردادماه 3164
گونارالگرگرن رئیس شعبه
یک نظر جداگانه
نام خدا
هوارد ام .هولتزمن
نظر جداگانه

امریکن اینترنشنا گروپ ،تعیین نمود (رجوع شود به زیرنویس فوق).

کورش حسین عاملی
نظر مخالف

پرونده شماره 313ـ شعبه یک
حکم شماره 381ـ313ـ3
تاریخ3164/6/28 :
نظر جداگانه قاضی الگرگرن

تصور میکنم در ارتباط با این پرونده ،ذکر نکاتی چند درباره میزان غرامت در موارد ملی کردن مناسب باشد.
این امر مورد قبو همگان است که برخی از انواع سـلب مالکیـت ماهیتـاً غیرقـانونی هسـتند؛ از ایـن جملـه
می توان مواردی را نام برد که در آنها اموا خارجیان براساس تبعیض ویا جهت مقاصـدی جـز اهـداف عمـومی
مصادره میشود .در این موارد بحثی نیست که میزان غرامت باید آنچنان باشد که از لحاظ پولی تا حد ممکـن بـا
اصل ادعاده به حالت یا وضع قبلی ( )restitutio in integrumنزدیکتر شود ،هدفی که به دالیل عملی نیـل
به آن معموالً غیرممکن است .در این موارد است که مفهوم «غرامت کامل» روشنترین کاربرد مدرن خود را پیـدا
میکند .نظریه غرامت «کامل» همچنین در عهدنامههای دوجانبه ،هم در مورد گرفتنهای قانونی و هم در مـورد
گرفتنهای غیرقانونی بهطور گسترده مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت .فرمـو دیگـری کـه اغلـب در ایـن گونـه
معاهدات به چشم میخورد فرمولی است که از سا  3312به بعد به نام «دکترین ها » ( )Hullمعـروف شـده و
عبارت از قاعدهای است که به موجب آن ،غرامت باید « فوری ،کافی و مؤثر» باشد؛ لکن نمیتوان استدال کـرد
که معیار غرامت «کافی»« ،لزوماً» متضمن غرامت «کامل» است.
ضابطه ها  ،گرچه مبتنی بر موارد معدودی داوری است ،لکن مدت مدیدی از پشتیبانی گستردهای در نوشتههای حقوقی
برخوردار بود .معهذا از مدتها پیش یعنی در سا  ،3300سر هرش لوترپاخت ( )Sir Hersch Lauterpachtدر هشـتمین
چاپ کتاب حقوق بینالملل اوپنهایم ( )Oppenheim's International Lawپیشنهاد نمود که قواعد سنتی غرامت باید...
« ...در مواردی که تغییرات بنیادی در سیسـتم سیاسـی و سـاخت اقتصـادی کشـور ویـا اصـالحات دامنـهدار
اجتماعی در سطح وسیعی موجبات دخالت در مالکیت خصوصی را فراهم میآورد مورد جرح و تعدیل واقع شود .در
اینگونه موارد ،نه اصل احترام مطلق به اموا شخصی اتباع بیگانه و نه اصل تساوی دقیق با اتباع محروم شده از
مالکیت ،مشکل حاصله را بهطور رضایتبخشی حل نمیکند .احتماالً چنین راهحلی را باید مطابق اصو حقـوقی در
اعطای غرامت جزئی جستجو نمود» (صفحه .)100
قابلیت انعطاف این روش که در آن کوشش میشود انتظارات مشـروع سـرمایهگـذار خـارجی و نیـز نیازهـای
کشوری را که در حا بازسازی اساسی اقتصاد خویش است برآورده نماید ،به ملموسترین شکل خود و به صورتی
مورد قبو همگان در قطعنامه شماره  )32(3221سا  3380مجمع عمومی سازمان ملل متحـد (بیانیـه حاکمیـت
دائمی بر منابع طبیعی) تجلی یافت که در پاراگراف  4آن گفته شده است که:
« ملی کردن ،سلب مالکیت یا مصادره( )1باید مبتنی بر دالیل یا جهات منافع عمومی ،امنیت یا مصـالح ملـی
باشد که برتر از منافع صرفاً شخصی و فردی ،چه داخلی و چه خارجی شناخته میشـود .در ایـنگونـه مـوارد بایـد
1. Requisitioning.
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غرامت مناسب ،طبق مقررات جاریه کشوری که اینگونه اقدامات را در اعما حق حاکمیت خود انجام میدهد ،بر
طبق حقوق بینالملل به مالک پرداخت شود».
رویه مدرن داوری ،وزن و اعتبار فراوانی برای ضابطه مندر در قطعنامه فوق قایل میشود.
پروفسور دوپویی ( )Dupuyدر حکم داوری تاپکو ـ لیبی سا )2(3322موفق شـد اعـالم نمایـد کـه ضـابطه
«غرامت مناسب» اینک نمایانگر « اجماع علمای حقوق ( )Opinio Juris Communisو مبین «وضـع عـرف
()3
حقوقی موجود در این رشته» است.
جدیدترین ریی داوری که مفهوم «غرامت مناسب» را اتخاذ کرده و بدان جامه عمل پوشانید ،حکمی است که
در تاریخ  04مارس  4( 3320فروردینماه  )3183در داوری فیمابین دولـت کویـت و امـریکن ایندیپنـدنت اویـل
کامپنی (امین اویل)()4صادر گردید .اعضای برجسته این هیأت داوری (رویتر ،سـلطان و فیـتس مـوریس) وظیفـه
سنگین خود را به عبارت زیر بیان نمودند:
«دیوان بر این نظر است که تعیین میزان غرامت «مناسب» از طریق بررسی کلیه جوانب و کیفیات مربوط به
هر مورد خاص ،بهتر انجام میگیرد تا از راه بحثهای نظری و انتزاعی .عالوه بر این ،در منشور حقوق اقتصـادی
و وظایف کشورها و حتی در بحث انگیزترین ماده آن (ماده دو بند )» «0ـ که موجـب طـرح شـرایطی از جانـب
کشورهای صنعتی گردید ـ توصیه شده است که در تعیین میزان غرامت «کلیه جوانب امر» مورد توجه قرار گیرد و
این قید به هیچ وجه منالوجوه امکان اعطای غرامت قابل مالحظهای را منتفی نمینماید» (پاراگراف .)344
مسلماً این واقعیت باید مورد توجه قرار گیرد که دو نظر فوقالـذکر در چـارچوب خـاص و محـدوده حقـوق و
وظایف کشورها و در ارتباط با منافع طبیعی آنها اعالم شده است .بخصـوص امتیـازات نفتـی مشـکالت خاصـی
ایجاد میکنند و در تطبیق آرا و نظریات دیوانها در چنین مواردی ،با اصو کلی که میتوانند کـاربرد گسـتردهای
داشته باشند ،باید دقت زیادی به عمل آید.
اما تز اساسی «غرامت مناسب» قابلیت انعطاف ذاتی آن اسـت و در سـا  3323و در یـک مـورد متفـاوت و
ماهیتاً بازرگانی در دعوای بانکو ناسیونا دوکوبا علیه چیس منهتن بانک()5توسر دایره دوم دادگاه استیناف فدرا
امریکا مورد تأیید قرار گرفت و نسبت به روش سنتی ترجیح داده شد:
«شاید کشورها در این نکته اجماع داشته باشند که پرداخت غرامت کامل در همه مـوارد «ضـروری نیسـت و
2. Texas Overseas Petroleum Co./ California Asiatic Oil Co.v. Government of the Libyan Arab Repulic, 17 ILM
3, 29 (1978); 53 ILR 389 (1979).

 .3همچنین رجوع شود به:
Judge Eduardo Jimenez de Arechaga, International Law in the Past Third of a Century, in Vol.159 Recueil des
Cours 1978, at p. 301:

« ...یکی از حقایقی که از بررسی دقیق (منشور حقوق اقتصادی و وظایف کشورها ،قطعنامه شـماره  03( 1023مـورخ  30دسـامبر 3324
( 03آذرماه  )3101مجمع عمومی به دست میآید ،این است فرضیه کالسیک مبین اتفاقنظر کشورها نبوده و در نتیجه نمیتواند بهعنوان
قاعده حقوق عرفی تلقی شود».
)4. 21 ILM 976 (1982
5. 658 F 2d 875 (2d Cir. 1981) at 892
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الزام کشور سلب مالکیتکننده به پرداخت «غرامت مناسب» ،حتی با توجه به اینکه تعریف دقیقی از ایـن واوه در
دست نیست ،شاید نزدیکترین طریقی باشد که میتوان مقررات و الزامات حقوق بینالملل را تحقق بخشید ...امـا
اتخاذ ضابطه «غرامت مناسب» این امکان را منتفی نمینماید که در برخی موارد ،غرامت کامل ،مناسب بـه نظـر
آید».
هنوز جای بحث است که آیا صحیحتر آن است که ضابطه فوقالذکر را باید استثنایی بر تئوری ها دانست ـ
که گرچه هنوز پابرجا است ،اما باید اذعان کرد که دامنه کاربرد آن تدریجاً تقلیل یافته ـ ویا اینکه ضابطه مزبور را
نشانهای از روند کلیتری در جهت کنار زدن کامل تئوری ها و بـهعنـوان منبـع اصـلی نظریـه علمـای حقـوق
( )opinio jurisتلقی نمود .اما بـه نظـر مـیرسـد نظریـه اخیرالـذکر (غرامـت مناسـب) در تصـمیمات داوری و
نوشتههای حقوقی تاکنون جای تقریباً محکمی برای خود باز کرده است .خود این دیوان ،در تصمیم هیأت عمومی
راجع به آثار «جانشینی بالفعل» که به موجب آن ،حقوق و تعهدات قراردادی ،از شرکتی (آسکو) به شرکت دیگری
(شرکت ملی نفت ایران) که «کالً تحت کنتر دولت ایران» بود ،انتقا یافت ،این نظـر را برگزیـد کـه از لحـاظ
دیون و تعهد سلف خود ،جانشین را باید مسئو پرداخت «غرامت مناسب» با در نظر گرفتن کلیه جوانب و اوضـاع
()6
و احوا مربوطه دعوا شناخت.
()7
اصل «غرامت مناسب» با در نظر گرفتن کلیـه اوضـاع و احـوا مربوطـه ،مسـلماً در مقـاالت اخیـر مـورد
پشتیبانی قابل مالحظهای قرار گرفته و به نظر میرسد که اکنون ،حداقل در دعـاوی ناشـی از ملـی کـردنهـای
گسترده تأسیسات بازرگانی واجد اهمیت اساسی در اقتصاد کشور که ضابطه ها در آنها کافی به نظر نمیرسـد،
ضابطه صحیح حقوقی محسوب میگردد.
بدون موضعگیری در مورد ماهیت موضوع ،جالب است که پرونده سرویلیام لیتگو و سایرین ( Sir William
 )Lithgow and othersعلیه بریتانیای کبیر را که در حا جاضر در دادگاه اروپایی حقـوق بشـر مطـرح اسـت
مورد توجه قرار دهیم .پرونده مزبور مربـوط اسـت بـه غرامـت بابـت ملـی کـردن گسـترده صـنایع هواپیمـایی و
کشتیسازی در بریتانیای کبیر به موجب قانون هواپیما و کشتیسازی سا  .3322کمیسیون اروپایی حقـوق بشـر
در گزارش مورخ  2مارس  38( 3324اسفندماه  )3180خود (پاراگراف  )128چنین اظهار نمود:
«علیهذا به نظر کمیسیون تا آنجا که پرداخت غرامت جهت حفظ تناسب معقولی بین دخالت در حقوق فرد و
()8
«مصالح عمومی» الزم است ،حق غرامت بابت گرفتن ما در ماده یک ملحوظ گردیده است».
 .6قرار اعدادی شماره 32ـ41ـ دیـوان عمـومی کـه در تـاریخ  3دسـامبر  32( 3320آذرمـاه  )3183در پرونـده اویـل فیلـد او تکـزاس
اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران و سـایرین ثبـت گردیـد و  ،3320 Iran-U.S. Claims Tribunal Reportصـفحه  142و
صفحات  108و  180نیز چاپ شده است (ص 02متن فارسی قرار (مترجم).
 .7قاضی مانفرد الکس در کتاب «تکامل و روند کلی حقوق بینالملل در عصر ما»
The Development and General Trends of International Law in Our Time, Nijhoff, 1944 (reprinted for Private Cir
)culation form Recueil des Cours. Vol.169

نتیجه میگیرد که قانونی بودن گرفتن« ،دولت مستقل محلی را از تعهد پرداخت «غرامت مناسب» مبرا نمینماید» (صفحه .)322
 .8ماده یک پروتکل شماره  3عهدنامه اروپایی حقوق بشر.
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پروفسور اسکار شاختر در اظهارنظری( )9راجع به مجادالتی که پیشنویس اخیر مـواد مربـوط بـه غرامـت در
«تنقیح دوم حقوق روابر خارجی ایاالت متحده (تجدیدنظر شده)»( )10انستیتوی حقوق امریکا برانگیخته ،با فرض
اینکه تدریجاً پذیرفته میشود که تئوری ها دیگر بهعنوان یک قاعده «در کلیه موارد» کاربرد عـام نـدارد ،چنـد
برداشت احتمالی از وضع فعلی قانون را مورد بررسی قرار میدهد:
«یک امکان این است که فرمو فوق را بهعنوان تفسیر مرجح (یا «درست»)« غرامت عادله» حفظ کنیم؛ اما
(در عین حا ) در پارهای موارد مربوط به پرداخت غرامت که گروههای وسیعی را در بر میگیرد ،اسـتثنائاتی قائـل
شویم .بدیهیترین مورد از این چنین موارد استثنایی ،برنامههای ملی کردن ،اصالحات ارضی و«بـومیکـردن» در
سطح گسترده است که توسر بسیاری از کشورها اتخاذ شده است (صفحه .)304
شقی که شاکتر ترجیح میدهد همان است که در پیشنویس ابقا شده ،یعنی «غرامت عادلـه» بـه ایـن دلیـل
خاص که« :در عمل ،امکان انعطاف زیادی به دست داده و به دیوانهای داوری امکان میدهد که عواملی از قبیل
بار مالی کشور سالب مالکیت را مورد توجه قرار داده و بررسی کنند که آیا پرداخت با مدتی تأخیر ویا پرداخـت بـه
پو محلی در شرایر خاص آن مورد ،معقو است یا خیر (صفحه )303
بدین ترتیب ،به نظر میرسد که با توجه به جمیع جهات ،رد فرمو «غرامت مناسب» از طرف او بیشتر جنبه
لفظی و لغوی دارد تا جنبه ماهوی.
اینجانب نیز به این نظر تمایل دارم کـه در بحـث راجـع بـه ضـوابر پرداخـت غرامـت ،کلمـات «مناسـب»،
«منصفانه»« ،بهسزا» و «عادله» مفاهیم تقریباً مترادفی را بیان میکنند .هیچ روش ارزیابی واحـدی کـه در همـه
موارد تعیین غرامت ،قابل اعما باشد ،وجود ندارد ،بلکه روشهای کامالً معمو و فراوانی برای ارزیابی وجود دارد
که در شرایر و موارد گوناگون ،مناسب و قابل اعما میباشند .حتی در مفهوم غرامت «کامل» و «کافی» نیز بـا
همه حسننیت موجود ناگزیر جای تردید و انتخاب وجود دارد.
پروفسور رزالین هیگینز ( )Rosalyn Higginsدر درسهای اخیر خود در آکادمی الهـه راجـع بـه «جنـگ
لفظی بر سر ضوابر پرداخت غرامت( 2)11با پروفسور برنز وستون ( )Burns Westonدر باب نتایجی که باید در
عمل گرفت موافقت کرده ،میگوید:
« ...در موارد بیشماری دیده میشود که کشورهای محـرومکننـده نهایتـاً غرامـت را بـه مبلـ و بـه شـکلی
پرداختهاند که با ضوابر غرامت و ارزیابی «جزئی» معمو بعد از جنگ جهانی دوم متفاوت نبوده و اغلب با استناد
صریح به حقوق بینالملل انجام شـده اسـت )12(.»...رودلـف دولـزر ( )13(،)Rudolf Dolzerکـه معتقـد اسـت
 .9ماده یک پروتکل شماره  3عهدنامه اروپایی حقوق بشر.
ولی رجوع شود به مقاله پروفسور ام.اچ .مندلسون در
با پاسخ شاختر به آن در همان.

10. A.J.I.L.Vol.78, Jan. 1984, PP. 121-130
A.J.I.L. Vol. 79, PP. 420-422.

11. The Taking of Property by the State: Recent Developments in International Law, in Vol. 179 Recueil des
Cours 1982 , p. 267, at p. 294.

Owned Wealth, inـ 12. The Charter of Econmic Rights and Duties of States and the Deprivation of Foreign
A.J.I.L. July 1981, Vol.75, p.437, at pp. 453-4.
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تئوریهای ها ـ کالوو ( )Calvoهر دو مبین موضعگیریهای افراطـی در مـذاکرات اسـت و هـیچیـک از نظـر
اصولی قابل دفاع نبوده ویا نمایانگر وضعیت قانون نیست ،اعتراف مینماید که همین تضاد نظرها ،اصـوالً خـالف
وحدت نظر در حقوق بینالملل است .نتیجه غیرقابل اجتناب آنچنانکه او خاطرنشان مینماید این است که:
«این نوع دید ،وظیفه خالقی برای واحد تصمیمگیرنده به وجـود مـیآورد ..و در غیـر ایـن صـورت ،چـارهای
نخواهد بود جز آنکه در کلیه زمینههایی که هنوز نظر دقیق و فراگیر مشترکی در جامعه بینالمللـی وجـود نـدارد،
()14
نقش قانون کنار گذارده شود».
بدینترتیب ،دیوان های داوری ناگزیرند عواملی را که جهت دستیابی به میزان غرامـت «مناسـب» در هـر دو
مورد خاص باید مورد بررسی و سنجش قرار گیرد دقیقاً تعیین و شناسایی نمایند.
دولزر بر این نظر است که روند و چارچوب کلی اقتصادی« ،تأثیر تعهد پرداخت غرامت بر اقتصاد کشور سالب
مالکیت» ،و «ماهیت» توسعهای سرمایهگذاری را باید همراه با انتظارات اولیه سرمایهگذار بـه هنگـام وارد کـردن
سرمایهاش و نیز «اتکای مشـروعی» کـه سـرمایه گـذار حـق دارد بـه تصـمیم کشـور میزبـان در تجـویز چنـین
سرمایهگذاری و قبو تعهدات تبعی آن به عمل آورد ،مورد توجه قرار داد.
استنتا اینجانب از مراتب فوقالذکر این است که اعما اصو جاری حقـوق بـینالملـل بـه صـورتی کـه در
فرمو «غرامت مناسب» جمع آمده ،در مورد ملی کردنهای قـانونی گسـترده ،در کشـوری کـه در حـا تجدیـد
ساخت اساسی اقتصادی است بهطور معمو مستلزم این است کـه در بررسـی کلیـه شـرایر و اوضـاع و احـوا ،
«ارزش عادله بازار» تقلیل یابد؛ لکن میزان تقلیل نباید هیچگاه آن قدر باشد که غرامت را به حدی تنز دهد کـه
منتهی به «دارا شدن غیرعادالنه» ( )unjust enrichmentکشور سالب مالکیت گردد .ضمناً باید اضافه کرد که
میزان تقلیل مزبور در موقعیتی که سرمایهگذار از منافع سرمایهگذاری خود طی مدتی طـوالنی برخـوردار گردیـده،
اغلب بیشتر و در مورد سرمایهگذار جدیدی مانند آی.ان.ا (در پرونده حاضر)کمتر ویا صفر خواهد بود.
الهه ،به تاریخ  21سپتامبر  28( 3880شهریورماه )3164
گونار الگرگرن

13. New Foundations of the Law of Expropriation of Alien Property, in A.J.I.L. July 1981, Vol. 75, p.553, at pp.
557 et seg.

 .14همان مأخذ ،صفحه .022

پرونده شماره 313ـ شعبه یک
حکم شماره 381ـ313ـ3
تاریخ3164/2/32 :
نظر جداگانه هوارد ام .هولتزمن
اول) مقدمه

در حکم صادره در این پرونده صحیحاً نظر داده شده است که خواهان استحقاق دارد بابت  02درصد سـهامش در
بیمه شر ق که یک شرکت بیمه ایرانی بوده و توسر جمهوری اسالمی ایران ملی گردیده ،غرامت کامـل دریافـت
نماید .حکم مزبور بهدرستی بیان مینماید که این تعهـد از عهدنامـه مـودت فـیمـابین ایـران و ایـاالت متحـده
()1
سرچشمه میگیرد که مقر داشته است که غرامت «به نحو کامل معاد مالی خواهد بود که گرفته شده است».
اینجانب کامالً با نظر مندر در حکم که عهدنامه مودت با بیان عبارات «به خواهان حـق مـیدهـد غرامتـی
معاد ارزش عادله بازار سهام خود در بیمه شرق را که در تاریخ ملی شدن ارزیابی شـود دریافـت کنـد» ،مـوافقم.
عالوه بر این ،حکم مزبور بهدرستی بیان مینماید که اگر به جای قانون خاص عهدنامه مودت ،اصو عرف حقوق
()2
بینالملل هم اعما میشد ،خواهان استحقاق دریافت مبل را میداشت.
اینجانب این نظر جداگانه را از آن جهت مینویسم که در حکم مزبور عالوه بر نظرات صریح «نظر ضـمنی و
غیرالزامی» ( )obiter dictumزیر نیز آمده که کامالً غیرضروری است و شاید موجب اشتباه شود:
«حقوق بینالملل در مورد این قبیل ملی شدنهای گسترده و ماهیتاً قانونی ،دستخوش یک ارزیابی تـدریجی
شده که نتیجه آن می تواند تضعیف دکترین غرامت کامل یا «کافی» (در مـواردی کـه معـاد «کامـل») بـه کـار
میرود و در این پرونده پیشنهاد شده است ،گردد.
عبارت فوق ،از آن جا که ارتباطی به پرونده حاضر ندارد نظری است ضمنی و غیرالزامی؛ به این دلیل کـه در
این پرونده ،تصمیمگیری براساس عهدنامه مودت به عمل آمده و نه بر طبق عرف حقوق بینالملـل و بـهصـورتی
که در حکم آمده ،حتی اگر تصمیمگیری بر طبق عرف حقوق بینالملل به عمل آمـده بـود ،همـان مبلـ غرامـت

 .1بند  0ماده چهار عهدنامه مودت و روابر اقتصادی و حقوق کنسـولی ،مـورخ  30اوت  04( 3300مردادمـاه  )3114کـه در تـاریخ 38
ووئن  08(3302خردادماه  )3118رسمیت یافت (اختصاراً« :عهدنامه مودت»).
 .2این نتیجهگیری با سایر نظرات صادره در این دیوان مطابقت دارد .همانطور که همکار من قاضی آلدریچ نوشـته« :اعـم از ایـن کـه
عهدنامه مودت قابل اعما باشد یا نباشد ،حقوق بینالملل که در مورد پرداخت غرامت بابت مصـادره امـوا قابـل اعمـا هسـتند ،فـرق
زیادی با یکدیگر ندارند» .نظر موافق جر اچ .آلدریچ در آی.تی.تی .اینداستریز اینکورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران و سـایرین ،حکـم
شماره 42ـ308ـ ،0صفحه  2که در تاریخ  08مه  0/3321خردادمـاه  )3180ثبـت و در 2Iran U.S.C.T.R.348,354چـاپ شـده اسـت.
همچنین رجوع شود به :نظر موافق ریچارد ام .ماسک در امریکن اینترنشنا گروپ اینکورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران ،حکـم شـماره
31ـ0ـ ،1ص  3که در  12دسامبر  3/3321دیماه  )3180ثبت و در  4Iran U.S.C.T.R.111,116چاپ شده است.
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کامل مقرر میگردید.
اینجانب ترجیح میدادم که حکم صادره در این پرونده ـ مانند هر حکم دیگرـ تنهـا بـه مطلـب واقعـی مـورد
تصمیم خود و به توضیح دالیل آن محدود میبود و نظرات ضمنی و غیرالزامی نمیداشت .در هـر صـورت ،خـود
پاراگراف فینفسه مطلب مهمی را بیان نمیکند .نکته مندر در آن به این مضمون که ضوابر تعیـین غرامـت در
برخی از ملی کردنها در حا ارزیابی تدریجی است ،بیان واقعیتی است ،زیرا طبعاً همه جنبههای مختلـف حقـوق
در حا ارزیابی مجدد میباشد و حق هم همین است .پاراگراف مزبور صرفاً میگوید کـه ایـنگونـه ارزیـابیهـای
مجدد شاید «احتماالً خللی» در ضوابر فوق ایجاد نماید .این پاراگراف بههیچوجه تأیید نمیکند کـه عمـالً چنـین
خللی ـ چه رسد به تغییری ـ در آن ضوابر حادث شده است.
اشکاالتی که ممکن است از این پاراگراف پدیـد آیـد ،از زیرنـویس آن یعنـی از «رجـوع شـود بـه :نظرهـای
جداگانه» ناشی میشود؛ زیرا پاراگراف مورد بحث «قالبی» است که قاضی الگرگرن نظرات ضمنی و غیرالزامـی
دیگری را به صورت نظر جداگانه بدان آویخته و استدال میکند که از نظـر ایشـان حقـوق بـینالملـل دیگـر از
پرداخت غرامت کامل در مورد کلیه ملی کردنها جانبداری نمیکند ،بلکه به جای آن در بعضی مـوارد تمایـل بـه
«تقلیل دادن» مبلغی دارد که دولت باید بابت ضبر اموا خصوصی بپردازد .این البته نظر شخصـی او اسـت کـه
محق به داشتن آن است .گو اینکه ممکن بود ابراز این عقیده در زمینه دیگری مناسب بـیشتـری داشـته باشـد،
چنین نظری ،نظر این دیوان یا دادگاهها و دیوانهای داوری بینالمللی از قانون نیست ،گرچه برخی صاحبنظران از
آن طرفداری و بعضی دیگر با آن مخالفت کردهاند.
معموالً شخ در اظهارنظر تفصیلی راجع به نظر ضمنی و غیرالزامی که به نظر ضمنی و غیرالزامی دیگـری
افزوده شده تردید مینماید .معذلک مقام و مرتبت قاضی الگرگرن ما را بر آن میدارد که به تجزیه و تحلیل دقیق
نظرات وی ،حتی موقعی که متضمن ایجاد پیشینه قضایی نباشد ،بپردازیم .بدین جهت ،الزم میبینم کـه توضـیح
دهم که چرا معتقدم نظر جداگانه نادرست بوده ،مورد تأیید قسمت اعظم مأخذ و منابع مستند آن نیست و مغایر بـا
بخش عظیمی از قانون مبتنی بر سابقه و رویه قضایی است که مورد توجه قرار نگرفته است.
من از آن جهت هم این نظر جداگانه را مینویسم که راجع به چند نکته دیگر ،منجمله نرخ بهره منظور شـده
در حکم که به طرزی غیرمنطقی پایین است و نیز در مورد عدم پرداخت هزینههای داوری به خواهـان کـه طبـق
قواعد دیوان به نامبرده تعلق میگرفت اظهارنظر کنم.
دوم) ضوابط پرداخت غرامت در موارد مصادره طبق حقوق بینالملل عرفی

فرضیه اصلی در نظر جداگانه قاضی الگرگرن این است که اصو حقوق بینالملل ،در بعضـی مـوارد ملـی کـردن
«گسترده» ،دیگر پرداخت غرامت کامل معاد قیمت عادله بازار اموا را در هنگام مصادره الزامی ندانسته و بلکـه

 .3در حکم صریحاً ذکر شده که مورد حاضر ملی از نوع ملی کردن «گسترده»ای که در پاراگراف نقـل قـو شـده آمـده اسـت درسـت
نمیباشد (ص  2حکم).
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به جای آن قیمت باید مقداری «تقلیل» باید ،به نحوی که فقر غرامت جزئی پرداخت شود.
این فرضیه و بحث راجع به آن در نظر جداگانه ،اساساً مخدوش است .به عبارت سـاده ،منـابعی کـه در نظـر
جداگانه ذکر شدهاند فرضیه را تأیید نمیکنند .ضمن اینکه بعضی از صاحبنظران فرضـیههـای غرامـت جزئـی در
شرایر خاصی را مطرح کردهاند و پارهای از حل و فصلهای توافق شده ،متضمن مصـالحه بـه مبـالغی کـمتـر از
غرامت کامل است ،با این حا  ،واقعیت این است که دادگاهها و دیوانهـای بـینالمللـی هنگـامی کـه عمـالً بـا
مسئولیت اتخاذ تصمیم روبهرو میشوند ،در اکثر موارد حکم به پرداخت غرامت کامل بابت مصـادره هـای دولتـی
()5
میدهند.
اولین خطای نظر جداگانه این است که بهغلر مفهوم غرامت تقلیل داده را در «فرمو غرامت مناسب» که در
آرا و تصمیمات مختلف و زمینههای دیگر ذکر شده ،ملفوف میشمارد و به همین جهت نظر یاد شده ،بـه پـارهای
منابع ،ظاهراً فقر به این دلیل اشاره میکند که در آنها عبارت «غرامت مناسب» به کار رفته است .نظر مذکور با
دادن اهمیت جادویی به این کلمات ،معنای ( )semanticsآنها را بـا اصـل مطلـب اشـتباه مـیکنـد .در واقـع،
اصطالح «غرامت مناسب» در بسیاری از منابع مورد اشاره بـه مفهـوم «غرامـت کامـل» در برابـر «عـدم جبـران
خسارت» به کار رفته است ،نه بهعنوان «غرامت جزئی» در برابر «غرامت کامل» .بدینسان فیالمثـل ،نظـر یـاد
شده بر آن است که برای تأیید فرضیه خود از کاربرد عبارت «غرامت مناسب» در قطعنامه شماره (هفدهم) 3221
مجمع عمومی سازمان ملل ،مدد بگیرد .به هنگام تصویب این قطعنامه در سا  3380نمایندگان ایاالت متحـده و
()6
ماداگاسکار یادآور شدند که کلمه «مناسب» ،دستکم به معنای«کافی» ،یعنی«کامل» (غرامـت کامـل) اسـت.
(رجوع شود به:
17 U.N.GAOR C.2 (846th mtg.), para.3, UN Doc.A/C2/SR.846 (1962); 17
U.N.GAOR C.2 (850th mtg.), para.16,UN DOC.A/C.2/SR.850 (1962) Schwebel/
The Story of the U.N.'s Declaration of permanent Sovereignty over Natural
Resources, 49 A.B.A.J. 463, 465-66, 1963).

ایاالت متحده اصالحیهای را که بر این نکته تصریح داشت ،با این تفاهم که کلمه مذکور بـدین نحـو تفسـیر
خواهد شد ،مسترد نمود ( .)Id. at 466اصالحیه اتخاذ شوروی ،مبنی بر موظف نبـودن بـه جبـران خسـارت بـه
موجب آرا ثبت شده ،رد شد (همانجا).
 .4کلمه «تقلیل» در نظر جداگانه ظاهراً به مفهوم عام «کاهش» یا «تخفیف» به کار رفته است .نتیجه ایـن کـاربرد ،چیـزی اسـت کـه
غالباً غرامت«جزئی» خوانده می شود .چنین کاربردی از کلمه «تقلیل یافته ( )discountedارتباطی به روش بهاصـطالح «تنزیـل جریـان
نقدی» ( )discounted cash flowبرای تعیین قیمت عادله بازار ،که یک روش ارزشیابی متداو است ،ندارد.
 .5تفاوت بین طرح نظریه و اعما آن مدتها است که در زندگی بشر پذیرفته و در ادبیات ضبر شـده اسـت .فینـه آس گفـت «:طـرح
نظریههایی که شخ مقید به عمل بدانها نباشد ،بسیار دلپذیر و آسان است».
A. Trollope, Phineas Finn 404 (Penquin de. 1980).

 .6حکم پرونده حاضر تأیید میکند که غرض از اصطالح غرامت« کافی» اکثراً «همان» غرامت «کامل» است (رجـوع شـود بـه :ص 2
حکم).
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این معنای غرامت ،یعنی غرامت کامل ،معنایی است که صاحبنظران( )7و دیوانهای داوری ،از جمله آنهـایی
که در نظر جداگانه از آنها یاد شده ،معموالً برای عبارت «غرامت مناسب» قائلند .برای نمونه ،پروفسـور دوپـوی،
داور منحصربهفرد دعوای تاپکو ـ لیبی اظهار داشـت کـه ضـابطه «غرامـت مناسـب» مـذکور در قطعنامـه 3221
اتفاقنظر حقوقی ( )opinio juris communisرا ابراز کرده است؛ لکن این مطلب در زمینـه بحـث راجـع بـه
غرامت کامل در برابر غرامت جزئی اظهار نشده ،بلکه مربوط به پرداخت و عدم پرداخت غرامت بوده اسـت .در آن
دعوا ،لیبی طی یادداشتی به داوری اعتراض و استدال کرد که برخی از قطعنامههای سازمان ملل متحد گـواه بـر
این قاعده حقوق بینالملل هستند که ملی کردنها را از ضوابر حقوقی بینالمللی ،نظیر الزام به پرداخـت غرامـت
معاف میکند .پروفسور دوپوی این نظر را رد کرده و اظهار داشت تنها قطعنامه سـازمان ملـل کـه مقبولیـت عـام
یافته ،قطعنامه شماره  3221بوده که در آن پیشبینی شده که ملی کردن و غرامـت نـهتنهـا تـابع قـوانین کشـور
ملیکننده است ،بلکه مشمو حقوق بینالمللی نیز میباشد:
Texaco Overseas Petroleum Co./California Asiatic Oil Co. v. Government of the
Libyan Arab Republic, 17 I.L.M.3,30, 1978, Para.87.

به عالوه ،هنگامی که پروفسور دوپوی به بحث راجع به ضابطه غرامت ادامه میدهد ـ یعنی سؤالی که در این
جا مطرح است ـ معلوم می شود که منظور وی از «غرامت مناسب» ،غرامت کامل بوده است .در حکمـی کـه وی
صادر کرده ،بهعنوان سابقه صریحاً به اصل مشهور در قضیه (« ،)»Chorzow Factoryمبنی بر لزوم پرداخـت
غرامت جهت اعاده وضعیتی که در صورت عدم ملی کردن وجود میداشت ،استناد و به شرح زیر نقـل قـو شـده
است « :اعاده ما به وضعیت سابق یا در صورتی که این امر امکانپذیر نباشد ،پرداخت مبلغی معاد ارزش مـا
که در صورت اعاده به وضعیت سابق میداشت».
)(P.C.I.J., Ser. A,No.17, at 47, quoted in 17, I.L.M. at 32, Para.97

ضمن اینکه حکم تاپکو ،مثل قضیه  Chorzow Factoryمقرر مـیدارد کـه وضـعیت سـابق اعـاده شـود
( ،)restitution in integrumتأکید مینماید که منظور احکام خسارت ،قراردادن خواهـان در همـان وضـعیتی
()8
است که  restitution in integrumبه وجود میآورد.
)17 I.L.M. at 34 (Para.102
 .7رجوع شود فیالمثل به:
See, e.g., Olmstead, Krauland & Orentlicher, Expropriation in the Energy Industry: Canada's Crown Share
)Provision as a Violation of International Law, 29 MoGill L.J.439,458(1984

(قطعنامه « 3221الزام اکید به جبران خسارت را پذیرفته و آن را مورد تأیید قرار داد»).
 .8غرامت پولی باید حتیالمقدور مشابه به اعاده وضعیت ( )restitutionباشد.»...
17 I.L.M at 34 (Para. 102), quoting E. Jimenez de Arechaga, in Manual of Public International Law 531,567(M.
Sorenson de.1968).

ملی کردن مورد اختالف در جریان داوری تاپکو بخشی از سیاست ملی کردن که تمام صنعت مزبور را در برمیگرفت ،به شمار مـیرفـت.
رجوع شود به 17I.L.N. at 25 (Para.74) :داور نظر داد که چون لیبی خود را مقید کرده بود که در طو مدت امتیاز اقدام به ملی کردن
نکند ،لذا باید حکم به اعاده وضعیت ،و نه پرداخت غرامت ،داده شود.
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به همین نحو ،فرضیه نظر جداگانـ ه در نقـل قـولی کـه از تصـمیم متخـذه در مـورد اویـل فیلـد آو تکـزاس
اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،قرار اعدادی شماره 32ـ41ـ دیوان عمومی ( ،)3320چاپ
در  1Iran-U.S. C.T.R., 347ذکر میکند ،تأییدی برای موضع خود نمییابد .در قرار مزبور ،غرض از کاربرد
اصطالح «غرامت مناسب» این نیست که غرامتی کم تر از خسارت کامل باید پرداخت شود ،بلکـه تأکیـد بـر ایـن
مطلب است که در حقوق بینالملل ،پرداخت غرامت الزامی است .دیوان استدال ایران را دایر بر اینکه وقتی کـه
دولت اقدام به مصادره بالفعل یک شرکت مختلر میکند ،هیچگونه تعهدی بر پرداخـت دیـون آن شـرکت نـدارد،
بدین شرح رد کرد:
از نقطهنظر اصو کلی حقوق ،مشکل بتوان پذیرفت که پیامد جانشینی بالفعل کـه در سـا  3323بـه وقـوع
پیوست این باشد که شرکت نفت از تعهدات قبلی خود دایر به تأمین اعتبار وجوه الزم جهت ایفای مسئولیتهـای
ناشی از قراردادهای منعقد توسر (شرکت مختلر) جهت ارائه خدمات و کاالها در رابطـه بـا عملیـات مربـوط بـه
اکتشاف ،توسعه و تولید نفت خام و گاز طبیعی ،بهطور کامل سر باز زند .این واقعیت کـه هـیچ ادغـام قـانونی یـا
جانشینی رسمی بر طبق قوانین ایران بین دو شرکت صورت نگرفته ،این نتیجهگیری را تغییر نمیدهـد ...چنانچـه
جانشینی بالفعل حقوق و تعهدات در زمینهای بدون رعایت ...مقررات به موجب قانون حاکم داخلی (برای حمایـت
طلبکاران در هنگام ادغام) به مرحله عمل در آید ،در این صورت ،اهمیت وضع قانونی تحت حقوق بینالملل ،مبنی
بر اینکه پیامد چنین جانشینی ،الزام شرکت الحق به جبران خسارات به نحو مقتضـی ،بـا در نظـر گـرفتن کلیـه
جوانب و اوضاع و احوا مربوطه دعوا باشد ،حتی بیشتر میشود (صفحه  00اویل فیلد آو تگزاس).
بدینسان دیوان اصطالح «غرامت مناسب» را صرفاً در پاسخ به این استدال کـه هـیچگونـه غرامتـی قابـل
پرداخت نیست ،به کار می برد و منظور این نبود که در بعضی شرایر فقر میتوان به پرداخت غرامت جزئی اکتفـا
نمود .کالً صرفنظر از اشتباه لغوی در بحث نظر جداگانه ،مطلب اساسیتر این است کـه در هـیچیـک از احکـام و
آرایی که نظر مزبور نقل کرده ،به کمتر از غرامت کامل حکم داده نشده است .بدینسان در داوری آمینویل ،دیوان
داوری قاعده معمو ادعایی در حقوق بینالملل دایر بر تجویز غرامت «ناق » را رد نمود .دیوان یاد شده نظر داد
که سوابق مورد استناد جهت تأیید غرامت جزئی ،موافقتنامههای حل و فصل با شرایر مبهمی بوده و در اوضاع و
احوالی منعقد شدهاند که مانع ابراز هرگونه نظر حقوقی ( )opinion Jurisبود.
(دولت کشور کویت و امریکن ایندیپندنت اویل کامپنی (آمنیویل)،
21 I.L.M.975, 1035-37, 1982, Para. 155-157).

دیوان داوری آمینویل به آنچه به نظر دیوان ارزش کامل حقوق مصادره شده مؤسسه دایر بود ،حکم داد.
Id. at 1041 (Para. 178 (1).

به همین ترتیب ،چنانکه اشاره رفت ،داور منحصربهفرد دعوای تاپکو به اعاده وضعیت ( )restitution in integrumکه
کمتر از غرامت کامل نیست ،حکم داد.
نظر جداگانه هم دعوای بانکو ناسیونا دو کوبا علیه چیس منهتن بنک ))2d Cir.1981 F.2d 875 658
را ذکر کرده است .قضیه مزبور ملی کردن تقریباً کلیه بانکهای خصوصی کوبا را در برمیگرفت (رجوع شـود بـه:
صفحه  222همان مأخذ) .در اوضاع و احوا مزبور ،دادگاه پژوهش ایاالت متحده نظر داد که منظـور از «غرامـت
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مناسب» ،غرامت کامل است (همان مأخذ ،صفحات  230و.)231
عالوه بر دعواهای تاپکو ،آمینویل و بانکو ناسیونا دو کوبا که در نظر جداگانه ذکر و در باال مورد بحث واقـع
()9
شدهاند ،آرای زیادی در موارد مصادره صادر گردیده که در آنها حکم به پرداخت غرامت کامل داده شده است.
اخیراً پروفسور ام.اچ .مندلون این مجموعه گسترده حقوق بینالملل را به شرح زیر خالصه کرده است:
گرچه در دعاوی به فرمو «سریع ،کافی و مؤثر» با همین کلمات عنایت نشـده ،امـا پرداخـت غرامـت ،امـر
الزامی شناخته شده و هیچگونه ضابطه قابل انعطاف در این زمینه پیشبینی نگردیده است.
Compensation for Expropriation: The Case Law, 79 Am. J. Int’l L. 414 415

)(10
 .9رجوع شود به نمونههای اخیر زیر:

()10

)(1980

)AGIP Co. v. Popular Republic of the Congo, 21 Int’l Mat’ls 726 (ICSID 1982

(غرامت کامل در ملی کردن صنعت توزیع فرآوردههای نفتی)
)Benvenuti et al. v. People’s Republic of the Congo, 21 Int’l Mat’ls 740(ICSID 1982

(غرامت کامل در سلب مالکیت از کارخانه تولید بطریهای پالستیکی)،
)Libyan American Oil Co. v. Government of the Libyan Arab Republic, 62 Int’l L. Rep. 140, 217-218, (1977
(داور منحصر به فرد) Mahmassani

ملی کردن عمومی صنعت نفت :ارزش کامل بازار دستگاهها و تجهیزات« ،غرامت منصفانه» بابت عدمالنفع با استفاده از ضابطه «کـافی و
مؤثر» قبلی (کذا !!) بهعنوان «ضابطه حداکثر و عملی») .دعاوی اخیر بر رشتهای استناد ورزیدهاند .رجوع شود فیالمثل به:
Norwegian Shipowners’ Claims (Norway v. U.S.A),1 Rep. Int’l Arb. Awards 308, 334, 338, 339(Perm. Ct. Arb.
)1922

(پرداخت غرامت بابت کشتیهای تصاحب شده معاد ارزش واقعی عادله ما گرفته شده).
Delagoa Bay Claim (U.S.A., U.K. v. Portugal) (1900) Quoted in III M. Whiteman, Damages in International Law
)1694, 1698 (1943

(«غرامت کامل» برای مصادره امتیاز راه آهن ،حتی اگر مصادره قانونی تلقی شود)،
Shufeldt Claim (U.S.A. v. Guatemala), l Arb. Awards 1080, 1099) (Sisnett, Sole arb.) 2 Rep. Int

(غرامت کامل بابت مصادره امتیاز صم )
) Iranian Oil Co. Ltd.b. Jaffrate, (1953ـAnglo
)1 W.L.R. 246, 253 (Sup. Ct. Aden 1953

(غرامت بابت ملی کردن شرکت نفت باید «کافی ،مؤثر و سریع» باشد) رجوع شود همچنین به:
)Sapphire International Petroleum Ltd. B. NIOC, 35 Int'l L. Rep.136, 185-86 (Cavin,sole arb.

(غرامت کامل بابت نقض قرارداد امتیاز حفاری و اکتشاف نفت توسر دولت طرف قرارداد)
)Lighthouses Arbitration (France v.Greece), 23 Int’l L. Rep. 229, 300-01 (Perm. Ct. Arb. 1956

(غرامت کامل بابت مصادره امتیاز ،به موجب شرایر قرارداد امتیاز)،
)Amco Asia Corp. et al. v. Republic of Indonesia (Merits), paras 265-68 (ICSID 20 November 1984

(غرامت کامل بابت عدم حمایت از خارجیان ،در حالیکه سلب مالکیتی صورت نگرفته)
 .10مقاله پروفسور مندلسون ،نقدی است بر مقاله پروفسور اسکار شاختر،

)Editorial Comment: Compensation for Expropriation 78 Am. J. Int’l L. 122 (1984

448



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

بنابراین ،قانون مبتنی بر سابقه و رویه قضایی ،ارزش دکترینی ضابطه غرامت کامل را کماکان تأکید مینماید
و نه تضعیف.
بنابراین ،آنچه که برای تأیید فرضیه غرامت تقلیل یافته مورد بحث در نظر جداگانه میتوان یافت ،محدود بـه
نوشتههای تعداد انگشت شماری صاحبنظر میشود .من منکر این نیستم که نوشتههای مفسـران مبـرز مـیتوانـد
منبعی فرعی برای حقوق بینالملل باشد ،لکن نوشتههای مورد استناد در این زمینـه در نظـر جداگانـه قـانعکننـده
نیست.
()11
برای مثا  ،نظر جداگانه به سرمقالهای توسر پروفسور اسکار شاختر راجع به پیشنویس اولیه تبیین قانون
روابر خارجی ایاالت متحده (تجدیدنظر شده) (که منبعد «تبیین» خوانده خواهد شد) )12(،اشـاره مـینمایـد .کـار
پرزحمت تهیه تبیین مستلزم بحث و گفتگو بین کارشناسان رشـته مربوطـه اسـت .اظهـارنظر پروفسـور شـاختر و
که در نظر جداگانه ذکر شده است.
نقل قو نظر یاد شده از گزارش کمیسیون اروپایی حقوق بشر در قضیه
( Sir William Lithgow and others against United Kingdomکه در  2مارس  3324تصویب شده) نیـز فرضـیه نظـر جداگانـه را
تأیید نمیکند .اوالً کمیسیون منطقاً تصریح کرده است که تذکرات آن معطوف به غرامتی بوده که تحـت نخسـتین پروتکـل کنوانسـیون
اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی (پروتکل منعقد در  02مارس  ،)3300میبایست به اتباع دولت مصادرهکننـده پرداخـت
شود ،نه غرامتی که طبق حقوق بینالملل عرفی در موارد سلب مالکیت از اموا بیگانگان باید به آنان پرداخت گردد .در مورد گـروه اخیـر
دعاوی ،کمیسیون تأیید کرد که اصو کلی حقوق بینالملـل «بـرای پرداخـت غرامـت» تضـمین واقعـی بـیشتـری قائـل شـده اسـت
( .)Lithgow, Para. 377بهعالوه ،افراد متقاضی و دولت انگلستان همگی قبو کردند که چنانچه حقوق بینالملل عمومی (طبـق شـرط
«اصو کلی حقوق بینالملل» مندر در پروتکل) نسبت به پرونده قابل اعما میبود ،پرداخت «غرامت سریع ،کافی و مؤثر» بابت ملـی
کردنهای گسترده مورد اختالف در سطح تمام صنعت الزامی میگردید( Id. Para. 237, 254 .کمیسیون از اتخاذ این نظر که به موجـب
کنوانسیون اصو کلی حقوق بینالملل راجع به مصادرهها قابل اعما بر اتباع است ،خودداری نموده و لذا طبق مقررات دیگر کنوانسـیون
در مورد دعوا تصمیم گرفت).
 .11باال ،زیر نویس .3
)12. Restatement of Foreign Relations Law of the United States (Revised
انستیتوی حقوق امریکا که مؤسسهای است خصوصی ،مرکب از قضات ،حقوقدانان و استادان نامدار امریکایی ،تـدوین مجموعـه آخـرین
تفسیرهای قوانین (تبیین) را بر عهده دارد .تبیین توسر گزارشگران در این رشته تهیه میشود .گزارشگر کل اصالحیه جاری تبیـین مـورد
بحث ،پرفسور لوییز هنکین استاد دانشکده حقوق دانشگاه کلمبیا است و گزارشگران پیوسته عبارتنـد از :پروفسـور آنـدریاس اف .الونفلـد
استاد دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک ،یویی.بی .سان ،استاد دانشکده حقوق دانشگاه جورجیا و دتلو اف .واگتس اسـتاد دانشـکده حقـوق
دانشگاه هاروارد .پیش نویس آزمایشی نهایی مورد اشاره در فوق ،از جمله مطالب دیگر ،حاوی اظهارنظرهای گروهی از مشاوران امریکایی
عضو یک هیأت مشورتی برجسته بینالمللی و همچنین شورای انستیتوی حقوق امریکـا اسـت .تبیـین مزبـور ،بـاز هـم توسـر شـورای
انستیتوی حقوق امریکا تجدیدنظر خواهد شد .انتظار میرود که رییگیـری نهـایی در مـورد آن در سـا  3328توسـر شـورا و اعضـای
انستیتو به عمل آید.
در مقدمه پیشنویس آزمایشی نهایی ،وظیفه تبیین به شرح زیر توصیف شده است:
مواضع یا نقطه نظرهای دو خاص ،از جمله ایاالت متحده را نباید با آنچه که اجماع دو میپذیرد یا تأییـد مـیکنـد ،اشـتباه کـرد.
بنابراین ،تبیین موضوع حاضر در تشریح قواعد حقوق بینالملل ،مبین نظر انستیتوی حقوق امریکا راجع به قواعدی است که یـک دیـوان
داوری بینالمللی در صورت عهدهدار شدن مسئولیت رسیدگی به مرافعهای بر طبق حقوق بینالملل ،اعما میکرد.
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نظرات مخالف پروفسور مندلون فقر جزئی از این بخشها است .در حا حاضر مطلـب مهـم ایـن اسـت کـه آن
بخشها منجر به حصو اتفاقنظر میشود .بدینسان در پیشنویس آزمایشی نهایی مورخ  30ووییه  3320تبیـین
راجع به موضوع غرامت بابت مصادرههای دولتی آمده است:
برای اینکه غرامت طبق مفاد این بند فرعی عادالنه باشد ،باید در نبود اوضاع و احوا استثنایی ،مبلغی باشـد
معاد ارزش ما ضبر شده و بایستی در هنگام مصادره ویا ظرف مدت معقولی پس از آن با احتساب بهـره از آن
تاریخ و به شکلی که از نظر اقتصادی برای تبعه خارجی قابل استفاده باشد ،پرداخت شود.
) Id. Sec. 712 (1اظهارنظرها و یادداشتهای گزارشگران این بند روشن میسازد و غرض از ذکر شرط در
«نبود اوضاع و احوا استثنایی» پـیشبینـی احتمـا آن چیـزی اسـت کـه گزارشـگران «اسـتثنای اصـطالحات
ارضیاش» میخوانند ( .)Id./Reporters, note3اظهارنظرها تأکید میکنند که استثنای مزبور ،استثنای بسـیار
محدودی است:
یک حالت استثنایی که مشخصاً پیشنهاد گردیده و راجع به آن بحث مفصلی شـده ،ولـی هرگـز دیـوانهـای
بینالمللی به نحو قاطعی در آن باره ریی صادر نکردهاند ،مربوط به برنامههای ملـی اصـالحات ارضـی کشـاورزی
است (رجوع شود به .)Reporters, note 3 :گرفتن اراضی کشاورزی ،بـرخالف گـرفتن منـابع کـانی ویـا یـک
مؤسسه تجاری دایر ،نوعاً مولد وجوهی نیست که از محل آن دولت بتواند غرامت بپردازد.
( .)Id. Comment dاستثنای صریح تبیین در مورد ملی کردن سرمایهگذاریهای منابع کانی و مؤسسـات
تجاری دایر ،این مطلب را روشن میسازد که این قبیل استثناها ،چنانکه نظر جداگانه مدعی است ،به همـه ملـی
کردنهای گسترده تسری نمییابد .حتی با وجود محدود بودن دامنه استثنا« ،تبیین» تصدیق مـیکنـد کـه هـیچ
دیوان داوری بینالمللی این استثنا را قبو نکرده است.
پروفسور شاختر در اتکای تقریباً مطلق بر مصالحه به مبل مقطوع یا به مصالحهای دیگر اختالفات
()13
بینالمللی جهت استخرا عرف جاری حل و فصل اختالفات ،با سایر نویسندگان یاد شده در نظرجداگانه
()14
همعقیده است.
این قبیل حل و فصلها به دلیل آنکه از نظرات حقوقی ( )openio jurisالهام نگرفته ،بلکه عمومـاً نتیجـه
محظورات اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی خاص مابهاالبتالی طرفین است ،در بهتـرین حالـت ،اسـتفاده محـدودی
بهعنوان منبع حقوق بینالملل دارند .چنین است نتیجهگیری دیوانهای داوری و قضایی که به ایـن قبیـل ادلـه و
مدارک رسیدگی کردهاند .بدینسان فیالمثل ،دیوان بینالمللی دادگستری در دعوای بارسلونا تراکشن نظر داد کـه
این قبیل موافقتنامههای حل و فصل ،هیچگونه قاعدهای را پیریزی نکرده و لذا رهنمود حقوقی را کـه بـهطـور
کلی قابل اعما باشد ،به دست نمیدهند ( )1970) I.C.J.Rep.3, 40 (para.61بـه همـین ترتیـب ،دیـوان
 .13یعنی دولرز ،هیگینز ،و وستون ،ولی به استثنای سر هرش لوترپاخت ،که نظراتش را در زیر مورد بحث قرار خواهم داد.

14. Schachter. Supra n.9, at 124 &n.18; Higgins, The Taking of Property by the State: Recent Developments in

International Law, 176 Recueil des Cours 259, 293-94; Weston, The Charter of Economic Rights and Duties of
Owned Wealth, 75 Am. J. Int’l L. 437, 454 (1981); Dolzer, Newـ States and the Deprivation of Foreign
Foundations of the Law of Expropriation of Alien Property, 75 Am. J. Int’l L. 553, 559-560 (1981).
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داوری بینالمللی در دعوای آمنیویل ،در رابطه با موافقتنامههای پرداخت غرامت در موارد ملی کـردن نفـت ،ریی
داد که «ظاهراً نظر حقوقی با این قبیل توافقها بیگانه است ...فشارهای اقتصادی که منشأ این توافـقهـا اسـت،
هیچ رابطهای با قانون نداشته و به آنهـا اعتبـار عنصـر تشـکیلدهنـده یـک قاعـده کلـی حقـوقی نمـیدهنـد»
) .21I.L.M. at 1036-37 (para.157همینطور ،دادگاه پژوهش ایاالت متحده در دعوای بانکو ناسیونا دو
کوبا ادله و مدارک مورد استناد نویسندگان مذکور در نظر جداگانه را مردود شمرد:
این نظر که صرفاً به خاطر اینکه حل و فصل مبتنی بر مذاکره منجر به پرداخت غرامت کامل نخواهـد شـد،
قربانی سلب مالکیت هیچ حقی بیش از دریافت غرامت جزئی ندارد ،فیالواقع خلر امر رسیدگی با مصالحه اسـت.
پرداخت غرامت جزئی ،الزمه جریان مذاکره و سازش است .ما نبایـد بـرای تعیـین حقـوق و تکـالیف طـرفین در
موضوعات سلب مالکیت ،اعتنایی به نتیجه این جریان بنماییم ،همچنانکه برای تعیین قواعدی که باید راجـع بـه
خسارات در موارد شبهجرم یا قرارداد دعاوی ،اعما شود به نتایج مصالحهها توجه نمیکنیم .اگر قرار بود نظر مورد
تأکید بانکو ناسیونا را بپذیریم ،یا انگیزهای برای دولت مصادرهکننده بـرای مـذاکره جهـت حـل و فصـل وجـود
نمیداشت ویا به احتما بیش تر انتظار صدور حکم غرامت جزئی در دادگاه منجر به مـذاکره بـرای توافـق جهـت
مبلغی به مراتب کمتر میگردید ،آنگاه ادامه منطقی این جریان منجر بدان میگردید که از دادگاه خواسته شود این
مصالحهها را که منجر به پرداخت غرامت کمتری شده در صدور حکم احکام قضایی بعدی خود ملحوظ دارد .ما به
حقوق و تکالیف طرفین توجه داریم و معتقد نیستیم که حقوق بینالملل در مورد پرداخت غرامت ،صـرفاً اقـدامات
سازشی آنها را توصیف میکند)658 F.2d at 892( .
نظر جداگانه همچنین بر یک جمله از تقریظ سر هرش لوترپاخت در سا  3300استناد مینماید که ضمن آن
نامبرده اظهار داشته که غرامت جزئی ممکن است در رابطه با مداخله گسترده دولت در مالکیت خصوصی مناسـب
باشد .به نظر میآید که این اظهار ،تعبیری است از تفحصی برای قاعدهای در آینده و نه توصـیف و تشـریح یـک
اصل مسلم حقوقی .بدینسان گرچه مقاله عالمانهای که این جمله در آن در مواردی که به تشریح وضعیت موجود
حقوق میپردازد ،حاو نقل قولهای بسیاری است ،با این حا در تأیید این جمله از هیچ مأخذ و مرجعی ذکری به
میان نیاورده است .عالوه بر این ،در صفحه بعد ،لوتر پاخت اظهار میدارد که دعوای « Chorzow Factoryدر
مورد تعیین میزان خسارات» بابت مصادره تأویل و تصمیم موثقی است
(L.Oppenheim, International Law 353 n.1(8th ed. H. Iauterpacht 1955).

همانطور که در باال اشاره رفت ،دعوای  Chorzowشرح کالسیک الزام پرداخت غرامت کامل بابـت سـلب
مالکیت است .بنابراین ،اظهار لوتر پاخت «قانون کلی» ( )lex lataبه شمار نمیرود ،بلکه یـک روش پیشـنهادی
است که ضمناً دیوانهای داوری بینالمللی نیز آن را رعایت نکردهاند.
دیوان داوری حاضر ،در دو پرونده قبلی خود راجع به ملی کردن ،از اکثریت قاطع سوابق و رویههـای قضـایی
پیروی نموده و حکم به پرداخت خسارت کامل داده است (امریکن اینترنشـنا گـروپ اینکورپوریتـد و سـایرین و
جمهوری اسالمی ایـران و سـایرین ،حکـم شـماره 31ــ0ــ ،)3321( 1چـاپ در 4 Iran- U.S. C.T.R. 96
” “AIGو تیپتس ،آبت مککارتی و مهندسین مشاور تامس آفای ایران و سـایرین ،حکـم شـماره 343ــ2ــ،0
« :3324تامس»).
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دعوای ( AIGامریکن گروپ) عبارت بود از ادعای سهامداران یک شرکت بیمه ایرانی دیگر که بـه موجـب
همان قانونی ملی کردن مؤسسات بیمه و اعتبار مورخ  00ووئن  4( 3323تیرماه  )3102که شامل پرونـده حاضـر
نیز می شود ،ملی شد .خواندگان ضمن استناد به قطعنامههای سازمان ملل که در آنها اصطالح «غرامت مناسب»
به کار رفته ،استدال کردند که فقر «غرامت جزئی» باید پرداخت شود .بهعالوه ،خواندگان استدال میکردند که
چنانچه قرار باشد غرامت کامل پرداخت شود ارزش شرکت باید براساس ارزش «خال دفتری» آن محاسبه شود،
نه براساس ارزش «مؤسسه دایر» .شعبه سه دیوان این استدالالت را رد نموده و نظر داد که شرکت باید «بهعنوان
یک مؤسسه دایر ارزشیابی شده ،نهتنها ارزش خال دفتری داراییهای شرکت ،بلکه عواملی چون حسن شـهرت
تجاری و سودآوری احتمالی شرکت در آینده ،با این فرض که شرکت زیر نظر مدیریت سابق آن به فعالیـت ادامـه
میداد نیز ملحوظ گردد» (همانجا ،ص  )03و این همـان «ارزش عادلـه بـازار» سـهام شـرکت ملـی شـده بـود
(همانجا ،ص .)32در حکم تصریح نشده بود که حکم به موجب عهدنامه مودت صادر شده یـا حقـوق بـینالملـل
عرفی و دلیل این امر ظاهراً آن بوده که ضابطه خسارت در هر دو آنها یکسان بوده است .دیوان اعالم کـرد کـه
«یک اصل کلی حقوق بین الملل عمومی این است که حتی در موردی که ملی کردن طبق موازین قانونی صورت
گرفته باشد ،صاحب قبلی ما ملی شده حق دارد بابت ارزش ما ضبر شده ،خسارت دریافت کند» و شعبه حکم
()15
به پرداخت مبلغی داد که از نظر آن معاد ارزش کل (سهام ملی شده) بود (همانجا30 ،ـ.)34
به همین منوا  ،شعبه دو در پرونده تامس که در آن ،از خواهان در یک شرکت مهندسی سلب مالکیـت شـده
بود ،قاطعانه نظر داد که «خواهان به موجب حقوق بینالملل و اصو کلـی حقـوقی ،اسـتحقاق دریافـت غرامـت،
معاد ارزش کامل مالی که از آن محروم شده است را دارد» (تامس ،ص  .)32دیوان در یک زیرنویس منـدر در
حکم به دعواهای « »Chorzow Factoryو «کشتیداران نرووی» اشاره نموده و خاطرنشان ساخت که طرفین
درباره موضوع ارتباط و مناسبت عهدنامه مودت بحث نکردهاند (همانجا ،ص  ،32زیرنویس  .)0قاضی شـفیعی بـا
این نظر مخالفت نموده و از جمله استدال کرد که حقوق بینالملل فقر متضمن پرداخـت غرامـت جزئـی اسـت
و«این دو قضیه کهنه را باید در محدوده واقعیات خاص خودشان مورد بررسی قرار داد» (توضیحات تکمیلی قاضی
شفیعی در مورد عدم امضای حکم پرونده شماره  ،2صفحه  32ثبت شـده در تـاریخ  02ووییـه  0/3324مردادمـاه
()16
.)3181
بدینترتیب ،می توان مالحظه کرد که هرگونه «تجدید ارزیـابی» کـه در مـورد حقـوق بـینالملـل عرفـی در
 .15قاضی ماسک طی نظر موافقش اظهار داشت که به نظر میرسد حکم ،مبتنی بر حقوق بینالملل عرفی است و یادآور شد که «بین
تعهدات مندر در عهدنامه مودت جهت پرداخت غرامت و تعهدات مقرر در حقوق بینالملل عرفـی بـرای همـان منظـور ،اخـتالف قابـل
مالحظهای موجود نیست» (نظر موافق ریچارد ام .ماسک ،ص ،2ثبت شده در تاریخ  12دسامبر  3/3321دی ماه .)3180
 .16رجوع شود همچنین به :نظر موافق جر اچ .آلدریچ در آی.تی.تی .اینداستریز اینکورپوریتد و جمهـوری اسـالمی ایـران و سـایرین،
حکم شماره 42ـ308ـ ،0ص  32انگلیسی ،ثبت شده در تاریخ  08مه  0/3321خرداد ماه  .3180چاپ در ـ 2 Iran -U.S. C.T.R. 348,
( 354حقوق بینالملل متضمن پرداخت غرامت کامل بابت مصادره سهام در شرکت ایرانی است)؛ دیمز اند مور و جمهوری اسالمی ایـران
و سایرین ،حکم شماره 32ــ04ــ ،1ص  00انگلیسـی  ،3321چـاپ در  4 Iran -U.S. C.T.R 212, 223غرامـت کامـل بابـت مصـادره
تجهیزات).
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سا های اخیر صورت گرفته باشد ،منجر بدان نشده است که دادگاهها و دیوانهای داوری ضابطه غرامت جزئی را
اعما نمایند .دالیل حقوقی و سیاسی استواری وجود دارد که چنین کاری را توجیه میکند؛ زیرا عدالت همانطور
که همیشه ایجاب نموده ،حکم میکند که وضعیت کسی که از ما خود محروم شده به حالت سابق اعاده شـود و
در جهانی که همه از نظر اقتصادی به هم وابستهاند ،قانون باید سرمایهگذاری را تشویق کند ،نه اینکه با افـزودن
به مخاطرات سرمایهگذاری ،آن را تضعیف نماید.
سوم) بهره

در حکم برای خواهان بهرهای به نرخ  2/0درصد نسبت به غرامت معوقهای که باید به وی پرداخت شـود ،منظـور
شده است .این نرخ ،به نحوی غیرمنطقی پایین است و خرمشـی ایـن شـعبه را کـه در حکـم صـادره در پرونـده
سیلوانیا تکنیکا سیستمز و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 3ــ84ــ ،322ص 42ــ 10برقـرار شـده،
نادیده گرفته است .در پرونده مذکور ،شعبه چنین اظهار داشته است:
به نظر این شعبه عدالت و انصاف ایجاب میکند که در مورد صدور حکم بهره در پروندههای مطروح در ایـن
شعبه ،روش ثابتی اتخاذ و اعما شود ...در صورت عدم تصریح نرخ بهره در قرارداد ،دیوان داوری نرخ بهره را بـر
مبنای مبلغی محاسبه میکند که محکومٌله با دریافت بهموقع محکومٌبه و نتیجتـاً در اختیـار داشـتن آن ،از طریـق
نوعی سرمایهگذاری متداو در کشور خود ،میتوانست به آن میزان منتفع شود .سپردههای شش ماهه در ایـاالت
متحده نوعی سرمایهگذاری است که متوسر نرخ بهره آنها را میتوان از یک منبع رسمی و موثق به دست آورد.
(همانجا ،صفحات  13و  .)10بر آن اساس ،نرخ بهره  30درصد در حکم سیلوانیا منظور گردید کـه بـه نظـر
من در این مورد هم باید نرخ بهره در همان حدود تعیین میشد.
به جای آن حکم «نرخی را اعما میکند که شعبه سه در ادعای مشابهی راجع به ملـی شـدن یـک شـرکت
بیمه طبق همان قانون ،یعنی در پرونده امریکن اینترنشنا گروپ ،تعیین نموده» (ص ،38زیرنـویس )3؛ لکـن در
پرونده اخیرالذکر هیچ دلیل خاصی برای به کار بردن رقم  2/0درصد وجود نداشته اسـت .قاضـی ماسـک در نظـر
موافقش در آن پرونده به نرخ بهره (مقرر در حکم) اعتراض و اضافه کرد که نرخ بایستی براساس نرخهای موجود
تعیین میشد و خاطرنشان ساخت که به نظر وی«دلیلی ندارد که نرخ بهره ( 2/0درصد) در این پرونـده کـمتـر از
نرخ بهره ای باشد که دیوان داوری مقارن صدور این حکم در مورد حکم ادعای دیگـری کـه بـه مصـادره مربـوط
می شد ،تعیین کرده است» (دیمز اند مور و جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 32ـ04ـ 33 ،1دسامبر 02/3321
آذرماه  .)3180نظر موافق ریچارد ام .ماسک در امریکن اینترنشنا گروپ (باال ،صفحات  32و  )33به ایـن علـت،
یعنی به علت فقدان «یکنواختی» بود که شعبه یک در پرونده سیلوانیا مورد توجه قرار داده و سعی کرد پیشـینهای
برای اصالح آن ایجاد کند.
من ترجیح میدادم که روش منطقی این شعبه در پرونده سیلوانیا رعایت میشد؛ لکن برای ایجاد اکثریـت بـا
این حکم موافقت میکنم.
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چهارم) هزینهها

پرونده حاضر موردی است که در آن ،خوانده تصدیق نموده که سلب مالکیت واقع شـده و خواهـان مجبـور شـده
برای دریافت هرگونه غرامتی به طرح دعوا اقدام کند .با این حا  ،علیرغم مفاد قواعد دیوان ،در حکـم از پرداخـت
هرگونه هزینه داوری خواهان خودداری شده است (رجوع شود به :مواد  12و  .)42این قواعد مقـرر مـیدارنـد کـه
دیوان هزینههای داوری را در حکم تعیین خواهد کرد و مشروط به شرایطی پرداخت این هزینهها به عهده طـرف
نا موفق میشد .این مطلبی است که من بهتفصیل در نظر جداگانه خود راجع به حکـم بـه هزینـههـای داوری در
پرونده سیلوانیا به تحلیل آن پرداختهام و لزومی به تکرار آن در اینجا نمیبینم .به دالیلی که قبالً ذکـر شـده بـه
نظر من میبایست در این پرونده ،حکم به پرداخت هزینهها داده میشد.
پنجم) موضوعات دیگر

دو نکته دیگر در حکم هست که توضیح مختصری راجع به آن ضروری مینماید:
 .3در حکم خاطر نشان شده که ملی کـردنهـای ی نظیـر آنچـه کـه در مـورد حاضـر صـورت گرفتـه «جـزء
ریسکهایی است که سرمایهگذاران باید آمادگی مواجهه با آنها را داشته باشند» (ص 2حکم) .گرچه بدیهی است
که سرمایهگذاران با خطر از دست دادن فرصت ادامه کسب و کارشان مواجهند ،با این حا با ریسک عدم دریافت
غرامت کامل روبهرو نیستند ،زیرا قانون پرداخت غرامت را تضمین کرده است.
 .0دیوان در محاسبه خسارات در این پرونده ،نرخ تسعیر دالر به ریا در تاریخ ملی کردن را به کـار مـیبـرد.
حکم حاکی است که نظر مندر در آن ،محدود و منحصر به واقعیات شکلی خاص این پرونده اسـت .معهـذا بایـد
خاطر نشان کرد که دو شعبه دیگر دیوان نیز به همان موضوع در پروندههای مربوط به ملی کردن رسیدگی کـرده
و برای این منظور تاریخ ملی کردن را نیز بدون اینکه تصمیم متخذه را به نحوی محدود نمایند ،به کار بـردهانـد
()17
(رجوع شود به :آ.ای.گ ،باال ص  31انگلیسی ،زیرنویس ،0تامس ،باال ،ص  32انگلیسی).
الهه ،به تاریخ  30اوت  3880برابر با  24مردادماه 3164
هوارد ام .هولتزمن

 .17رجوع شود همچنین به.F.A: Mann, The Legal Aspects of Money 546 (4th ed. 1982) :

پرونده شماره  ،313شعبه یک
تاریخ3160/32/31 :
نظر جداگانه کورش حسین عاملی
اول) مقدمه

در تاریخ  30اوت  04( 3320مردادماه  )3184اینجانب اعالم نظری صادر و در آن اظهار نمودم که قادر نیستم بـه
حکم ثبت شده در  31اوت  00(3320مردادماه  )3184در این پرونده به صورتی که سرانجام صادر شد بپیوندم .در
اعالم نظر مزبور همچنین به اطالع میرسانم که اینجانب به نظر جداگانه قاضی الگرگرن میپیونـدم کـه حـاوی
مطالبی درخصوص وضعیت کنونی حقوق بینالملل راجع به ملی کردن و غرامت است کـه تـا حـد زیـادی بـا آن
موافقم ،لکن در موقع مقتضی نظر مخالف خویش را در مورد حکم ،ثبت خواهم نمود.
مخالفت من از این جهت است که دیوان می بایستی به پرونده حاضر بر مبنای وضع فعلی حقـوق بـینالملـل
راجع به ملی کردن و پرداخت غرامت ،رسیدگی میکرد .چنانچه دیوان بر این اساس اتخاذ تصمیم میکرد و بـا در
نظر گرفتن «قواعد جاری» در ایران و «حقوق بینالملل» ،حکم به پرداخت غرامت «مناسب» به آی.ان.آ .میداد،
به رقمی دست مییافت که به واقعیتهای پرونده نزدیکتر میبود.
به عکس ،دیوان مبلغی را به نفع آی.ان.آ .حکم داد که بابت سهامش ،هنگام خرید آنها پرداخت کـرده بـود.
موضع مزبور ،گذشته از هر چیز دیگر این واقعیت را نادیده میگیرد که آی.ان.آ .بهعنوان یک سـرمایهدار مخـاطره
پذیر ،سهام شرکتی را خریده بود که ارزش آن تابع تغییرات بازار و در واقـع ،در هنگـام ملـی کـردن ،منفـی بـود.
همچنین این ارزش منفی را به خود عمل ملی شدن نیز میتوان نسبت داد؛ چه همانطور که ادله و مدارک حاکی
است ،شرکت قبل از ملی شدن زیانهای سنگینی را متحمل شده و ارزش خال آن در تاریخ ملی کردن ،متجاوز
از  83میلیون ریا ارزش منفی بود .بنابراین ،آی.ان.آ .به عنوان سهامدار استحقاق دریافـت مبلغـی بـیش از ارزش
سرمایه خود در هنگام ملی شدن نداشت.
دیوان تصمیم خویش را بر بند  0ماده چهار عهدنامه مودت فیمابین دولت شاهنشاهی ایران و دولـت ایـاالت
1
متحده امریکا( ) استوار ساخته و مدعی است که عهدنامه مزبور در پرونده حاضر ،قانون خاصـی()lex specialis
فیمابین ایاالت متحده و جمهوری اسالمی ایران بوده و مقررات آن در شرایر حاضـر ،پرداخـت غرامتـی معـاد
کامل ما گرفته شده را ایجاب میکند .دیوان سپس این «معاد کامل» را بـهعنـوان ارزش عادلـه بـازار سـهام
خواهان در شرکت ایرانی که در تاریخ ملی کردن تقویم شده باشد ،تفسیر کرده است.
در وهله او  ،من معتقد نیستم که با توجه به تاریخچه عهدنامه «مودت» ،موارد نقض ادعایی تعهدات منـدر
در آن توسر ایاالت متحده ،و تغییر اوضاع و احوا  ،بتوان به شرایر عهدنامه ،از جمله شرایر مربوط بـه پرداخـت
 .1عهدنامه مودت ،روابر اقتصادی و حقوق کنسولی فیمابین ایاالت متحده امریکا و ایران که در تـاریخ  30اوت  04( 3300مـردادمـاه
 )3114امضا و در  38ووئن  08( 3302خردادماه  )3118به رسمیت در آمد.
28U.N.T.S 93; 1336 Iranian Digest 78; T.I.A.S. No. 3853; 8 U.S.T. 899 .
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غرامت اموا ملی شده ،حتی در دیوان بینالمللی دادگستری ،یعنـی مرجـع رسـیدگی منتخـب طـرفین معظمـین
متعاهدین در عهدنامه ،استناد کرد ،چه رسد در این دیوان.
ثانیاً این دیوان صالحیت اظهارنظر در مورد تفسـیر یـا اجـرای عهدنامـه مـودت را نـدارد .طـرفین معظمـین
متعاهدین ،طبق ماده بیست و یک عهدنامه متعهد شدند که هرگونه اختالفی از این قبیل را به دیوان بـینالمللـی
دادگستری تسلیم نمایند .آنان بهویژه با توجه به ترکیب  30نفره دیوان بینالمللـی و روش انتخـاب آنهـا توسـر
مجمع عمومی سازمان ملل متحد از میان حقوقدانان مشهور جهان ،از جمله حقوقـدانان کشـورهای کمونیسـتی و
کشورهای جهان سوم ،به قبو چنین تعهدی مبادرت نمودند .گرچه همـانطـور کـه قاضـی الکـس ( )Lachsاز
اعضای دیوان بینالمللی اظهار نموده ،قاضی دیوان بینالمللی دادگستری حامل هیچگونه وابستگی سیاسی خـاص
()2
از کشور موطن خویش به آن دیوان نیست ،با این حا  ،ایاالت متحده ملزم میبود طبق احکام قضـاتی کـه بـا
کشورشان در حا جنگ ایدئولوویک بود ،عمـل کنـد .رسـیدگی بـه ایـن موضـوعات توسـر دیـوان بـینالمللـی
دادگستری به جمهوری اسالمی امکان میداد که نظرات خـود را بـه گـوش قضـات عالیقـدر و صـاحب نظریـات
مختلف برساند.
بند  0ماده بیست و یک عهدنامه مقرر میدارد )0 :هر اختالفی بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر
یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایتبخش فصله نیابد به دیـوان دادگسـتری بـینالمللـی
ارجاع خواهد شد ،مگر این که طرفین معظمین متعاهدین موافقت کنند که اختالف به وسایل صلحجویانه دیگـری
حل شود.
مسلماً منظور دو دولت از طریق مسالمتآمیز دیگر ،حل و فصل اختالفات ناشی از تفسیر یا اجـرای عهدنامـه
مودت ،بیانیههای الجزایر و این دیوان نبوده است .اصالح چنین شرط ویژهای از طریـق عهدنامـه بعـدی مسـتلزم
روش ویژهای است.
صالحیت دیوان بین المللی دادگستری نسبت به این موضوعات ،نافی صالحیت هر مرجع دیگری از جمله این
دیوان است .الزم نیست در موافقتنامهای که صالحیت انحصاری به دیوانی تفویض مینماید قید شود که «دیوان
صالحیت انحصاری دارد» .در هر شرط الزامآوری برای این منظور کفایت میکند .در واقع ،ضابطهای که توسـر
خود دیوان عمومی در نه پرونده نمونه حاوی قیود انتخاب مرجع رسیدگی ،تدوین گردیده ،گواه بر این نتیجهگیری
است .آخرین عبارت بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی «ادعاهای ناشی از قراردادهـای تعهـدآور فـیمـابین
طرفین را که مشخصاً در آن قراردادها رسیدگی به اختالفات ناشیه ،منحصـراً در صـالحیت دادگـاههـای صـالحه
ایران ،در پاسخ به موضع مجلس ،قرار داده شده باشد» ،از صالحیت این دیوان خار ساخته است.
دیوان عمومی در تعیین این که چنین عبارتی صالحیت را از آن سلب کرده یا نه ،نظر داد که «انشای عبارت»
در شش فقره از قیود ناظر بر انتخاب مرجع رسیدگی ،الزامات ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی را تحقق میبخشد
که ادعا ،چنانچه ناشی از قرارداد فیمابین طرفین باشد که مشخصاً رسـیدگی بـه اخـتالف ناشـیه را منحصـراً در
 .2نظر جداگانه قاضی الکس ،صفحات 1ـ 3پرونده اقدامات نظامی و شبهنظامی در نیکاراگوا و علیه نیکـاراگوا (نیکـاراگوا علیـه ایـاالت
متحده امریکا) ماهیت ،در حکم مورخ  02ووئن  8( 3328تیرماه  )3180دیوان بینالمللی دادگستری.
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صالحیت دادگاههای صالحه ایران قرار داده ،آن ادعا خار از صالحیت دیوان است؛ گرچه فقـر در یکـی از قیـود
مزبور کلمه منحصراً به کار برده شده است .این شش قید انتخاب مرجع رسیدگی عبارتند از:
« .3در صورت بروز هرگونه اختالف در رابطه با این قرارداد خرید که به نحو دوستانه بین طرفین حل و فصل
نشود با رجوع به دادگاههای ایران حل و فصل خواهد شد» (هالیبرتن کـامپنی و دوریـن ایمکـو و سـایرین ،قـرار
اعدادی شماره 0ـ03ـ دیوان عمومی ،بخش سوم ،ص 4کـه در  1Iran- U.S. C.T.R. 242, 245نیـز چـاپ
شده است).
0و« .1هرگونه اختالفات ناشی از اجرای این موافقتنامه چنانچه به طریق دوستانه حل نشـود توسـر مراجـع
قانونی ایران حل خواهد شد» و یا به ترجمه دیگر« :هرگونه اختالفات ناشی از اجرای این قرارداد کـه بـه طریـق
دوستانه حل و فصل نشود ،از طریق رجوع به مراجع قانونی ایران حل و فصل خواهد شد» (جـور دابلیـو دراکـر،
جونیور و شرکت معامالت خارجی و سایرین ،قرار اعدادی شماره 4ـ303ـ دیوان عمومی ،بخشهـای دوم و سـوم
( ،)3صفحات  2 ، 1و  3که در  1Iran- U.S C.T.R. 252,253 and 257نیز چاپ شده است).
« .4اختالفات نهایی ،انحصاراً و نهایتاً توسر دادگاههای ایرانی حل و فصل خواهد شد» (همانجا ،بخش سوم
( ،)0ص 32که در 1Iran- U.S C.T.R. 252, 257نیز چاپ شده است).
« .0کلیه دعاوی ناشی از این پیمان فرعـی» یـا اختالفـات ناشـی از تعبیـر و اسـتنباط از مفـاد آن از طریـق
مذاکرات یا مکاتبات دوستانه و مستقیم حل نشود ،ابتدا به کمیتهای مرکب از سه نفر نماینده ،یـک نفـر از طـرف
«کارفرما» و «سازمان مسکن» و «پیمانکار فرعی» ارجاع خواهد شد .در صورتی که توافقی حاصل نشود یا یکـی
از طرفین ری ی اکثریت کمیته را نپذیرد اختالف از طریق ارجاع آن به محاکم صالحیتدار ایران و بر طبـق قـوانین
ایران حل و فصل خواهد شد» (تی.سی.اس.بی .اینک و ایران ،قرار اعدادی شماره 0ـ342ـ دیوان عمومی ،بخـش
سوم ،ص 0که در  1Iran- U.S C.T.R. 261, 264نیز چاپ شده است).
« .8کلیه اختالفات حاصله از این موافقت نامه ،اجرا یا عدم اجرای آن و نتایج و عواقب هریک از مسائل فـوق
میباید به وسیله یک دادگاه ذیصالح ایرانی حل و فصل شود» (استون اند ویستر آورسیز گروپ ،اینـک و شـرکت
ملی صنایع پتروشیمی و سایرین ،قرار اعدادی شماره 2ـ031ـ دیوان عمومی ،بخـش دوم ،ص 1کـه در 1Iran-
 U.S C.T.R. 274,275نیز چاپ شده است).
در اکثر مفاد نقل شده ،کلماتی نظیر «منحصراً» یا «انحصاری» ،به کار برده نشده ،همچنانکه در قید انتخاب
مرجع در عهدنامه مودت نیز به کار نرفته است و دیوان عمومی وجود این گونه کلمات را جهت تحقـق صـالحیت
انحصاری الزم ندید .بالنتیجه ،این دیوان مکلف است از هرگونه اظهارنظر راجع به هر اختالفی در رابطه با تفسـیر
یا اجرای عهدنامه مودت خودداری نماید .اظهارنظر دیوان نسبت به موضوعات مربوط به عهدنامه مودت ،به ناحق
ایاالت متحده ،یعنی طرف اصلی اختالفات مربوط به تفسیر عهدنامـه ،را از تعقیـب موضـوع در مرجـع رسـیدگی
صحیح که در آن جم هوری اسالمی نیز بتواند نقض عهدنامه مـودت توسـر ایـاالت متحـده را کـه دیـوان فاقـد
صالحیت رسیدگی بدان است ،تعقیب کند ،معاف و مبرا خواهد ساخت.
بهعالوه ،به فرض اینکه بتوان در اینجا به عهدنامه استناد کرد ،قواعد تفسـیر معاهـدات مقـرر مـیدارد کـه
شرایر مربوط به پرداخت غرامت باید تا آن حد که حقوق بینالملل در زمان تفسیر ایجاب میکنـد اصـالح شـود.
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مضافاً مفهوم «ارزش عادله بازار» که اعما گردید ـ به فرض اینکه قابل اعما میبود ــ مـیبایسـتی متضـمن
ارزیابی سیستماتیک ارزش واقعی سهام خواهان در بازار بوده باشد.
دوم) وضعیت فعلی حقوق بینالملل راجع به ملی کردن و پرداخت غرامت

حقوق بینالملل در مورد ملی کردن و پرداخت غرامت بدون شک دستخوش دگرگونیهـای عظیمـیشـده اسـت.
مفهوم سنتی غرامت «سریع ،کافی و مؤثر» که حتی اصوالً پذیرفته شدن کامل آن محل تردید اسـت در ترکیـب
کنونیاش به دور افکنده شده و جای خود را به مفهوم غرامت «مناسب» داده است .ایـن نتیجـهای اسـت کـه از
بررسی کیفی مآخذ و منابع حقوق بینالملل ،به شرحی که در اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری آمـده و نیـز از
تحوالت حادث در جامعه بینالمللی از زمان عرضه قاعده مشهور به فرمو ها ( )Hullدر دهه  3312بـه دسـت
میآید.
بند « » ماده  12اساسنامه دیوان بینالمللی ،مآخذ و منابع حقوق بینالملل را به شرح زیر عنوان میکند:
کنوانسیونهای بینالمللی ،اعم از عام یا خاص ،عرف بینالملل بهعنوان سند رویـه عمـومی مـورد قبـو بـه
صورت قانون و اصو کلی حقوقی مورد قبو ملل متمدن.
بهعالوه ،بند «د» ماده  12آن اساسنامه ،پس از ذکر هشداری علیه اعما اصـل لـزوم پیـروی از تصـمیمات
قبلی ( )stare decisisبه تصمیمات دیوان بینالمللی ،از آرا و تصمیمات قضایی و سپس تعلیمات شایسـتهتـرین
دانشمندان حقوق بینالملل کشورهای مختلف را بهعنوان طرق فرعی تعیین قواعد حقوقی نام میبرد.
بنابراین ،تصمیمات قضایی از لحاظ تعیین قواعد حقوق بینالملل ،ارزش محدودی دارد.
تصمیمات دیوانهای داوری از این نظر حتی ارزش کمتری دارد .به همین نحو ،نه هر نوشتهای ،بلکـه فقـر
تعلیمات شایستهترین دانشمندان حقوقی ملل جهان ا ست که حـائز شـرایر طریقـه فرعـی تعیـین قواعـد حقـوق
بینالملل میباشد ،نه خیا بافیهای جد جویانه ویا نظرات نـاآزموده بـیشـمار در تعـداد کثیـری از نوشـتههـای
دانشگاهی که بسیاری از آنان متناقض یکدیگرند .حتی مستندترین نوشتههای متخصصان حقوق بینالملل ،بـرای
اینکه به عنوان منبع فرعی قابل اعتمادی برای حقوق بینالملل به شمار آید ،باید بازتـاب واقعـی ماهیـت حقـوق
بینالملل به صورت قانون مورد قبو اکثریت اشخاص موضوع حقوق بینالملل 1یعنی دو حاکم ،باشد .بالنتیجـه،
قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مواردی که حاکی از عرف دو عضو آن باشد ،بایـد بـهعنـوان
منابع پر ارزش حقوق بینالملل تلقی شود .مطمئناً نظرات جمعی کشورهای عضو که در چین قطعنامههایی تجلـی
مییابد ،نمیتواند از نظرات انفرادی دانشمندان ،محققان و داوران ،سندیت کمتری داشته باشد.
اینجانب از این استدال کلیشهای آگاهم که قطعنامههای مجمع عمومی موجد قانون بـه مفهـوم رسـمی آن
نیست ،چه جزء منابع حقوق بینالملل مذکور در بند « » ماده  12اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری نمیباشد.
معذلک این قطعنامهها میتواند مستنداً وجود حقوق بینالملل را ـ چنانکه «کاسـتاندا» ( )Castanedaدر رسـاله
()1()3
اساسی خویش درخصوص موضوع بدان اشاره نموده ـ ثابت کند .کاستاندا چنین مینویسد:
.3

 .کاستاندا ،آثار حقوقی قطعنامههای سازمان ملل متحد
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«بنیان اصلی نیروی الزامآور قواعد یا اصولی که در یک قطعنامه « اعالم»« ،شناخته» ویا تأیید مـیشـود ،در
تجزیه و تحلیل نهایی ،متکی به این واقعیت است که این قواعد یا اصو  ،قواعـد عرفـی یـا اصـو کلـی حقـوق
هستند .اما قطعنامه اعالمی که این قواعد یا اصو در آنها منظور یا تنظیم میشود ،کـامالً ارزش اثبـات حقـوقی
دارد .همانطور که [قاضی] جساپ در رابطه با اصو نورمبرگ و جنایت قـومکشـی ( )genocideاظهـار داشـته،
اعالمیهها و بیانیههایی که اصو مزبور در آنها «متجسم گردیده ،دلیل قانعکنندهای است بر وجود قواعد حقوقی
مورد تصریح آنها».
«جیمنز دو آرشاگا» ( ،)Jimenez de Arecagaقاضی دیوان بینالمللی دادگستری (و رئیس سـابق دیـوان
مزبور) همچنین درخصوص این موضوع مینویسد:
مجمع عمومی در اعما اختیارات خویش به موجب منشور (ملل متحد) ،نمیتواند بـرای جهـان قـانون وضـع
کند ...لکن بهعنوان مجمع شهری جهان ،مرکزی است که در آن کشورها میتواننـد مراتـب اجمـاع و اتفـاقنظـر
خویش را در مورد یک قاعده جاری یا در حا ظهور حقوق بینالملل اعالم نمایند ویا بنیان و نقطه شروع تکامـل
()2()4
تدریجی آن قانون را از طریق رویه متحدالشکل دولتها به وجود آورند.
 .3شرح قانون

«رویه عمومی پذیرفته شده بهعنوان قانون» ( )opinio juris communisدر مورد غرامت بابت ملی کردن در
عصر حاضر چیست؟ آیا ضابطه همانطور که عمدتاً ایاالت متحده ادعا میکند ،غرامـت «سـریع ،کـافی و مـؤثر»
است یا اینکه ضابطه دیگری است؟ چنان که قاضی الگرگرن نیز در نظر جداگانه خویش در ایـن پرونـده معتقـد
است ،به نظر اینجانب نقطه شروع برای تشریح قانون در عصر حاضر ،قطعنامـه شـماره ( 3221هفـده) مـورخ 34
دسامبر  01( 3380آذرماه  )3143مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،تحت عنوان «حاکمیت دائم نسبت بـه منـابع
طبیعی» است .بند  4قطعنامه مزبور چنین است:
ملی کردن ،سلب مالکیت یا تملک ( )requisitioningباید مبتنی بر دالیل یا جهات منافع عمـومی ،امنیـت
Legal Effects of United Nations Resolutions (New York, 1969), 172 quoting Ph. Jessup, A Modern Law of
)Nations, 46 (New York,1948

 .4جیمنز دو آرشاگا ،حقوق بینالملل در سه ربع گذشته قرن اخیر
International Law in the Past Third of a Century, 159 Recueil des cours 34 (1978).
رجوع شود ،همچنین به :ایان براونلی ،اصو حقوق بینالملل عمومی
Ian Brownlie, Principles of Public International Law 14 (3d. ed., Oxford, 1979).
لکن درخصوص موضوع « اجماع» یا پذیرش جهانی ،رجوع شود به :پرونده فالت قاره دریای شما
 « .North Sea Continental Shelf Case, 1969 I.C.J. 229برای اینکه یک قاعده یا اصل حقوق بینالملل الـزامآور شـناخته شـود
لزومی ندارد مورد پذیرش جهان واقع شود ...دلیل را باید در نحوه رفتار تعداد کثیر دولتها ،در صورت امکان اکثریت آنها و به هر تقدیر،
اکثریت دولتهای ذینفع جستجو کرد.
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یا مصالح ملی باشد که برتر از منافع صرفاً فردی و خصوصی چه داخلی و چه خارجی ،شناخته میشود .در اینگونه
موارد باید غرامت مناسب ،طبق مقررات جاریه کشوری که در اعما حق حاکمیت خود اینگونه اقدامات را انجـام
میدهد و بر طبق حقوق بینالملل ،به مالک پرداخت شود. ...
در سا های بعد ،در مورد این مفهوم شرح و توضیح بیشتری داده شده است .در اکتبر  ،3320هیأت تجـارت
و توسعه متعلق به کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (« آنکتاد»  )UNCTADطی قطعنامـه شـماره
( 22دوازده) اعالم کرد که هیأت:
حق حاکمیت کلیه کشورها را در استفاده آزاد از منابع طبیعی خویش جهت رشد و توسعه کشورشان مطابق بـا
روح و اصو سازمان ملل متحد ...مجدداً مورد تأیید قرار میدهد. ...
تأکید مینماید که در اعما این اصل ،اقداماتی از قبیل ملی کردن که دولتها ممکـن اسـت جهـت اعـاده و
احیای منابع طبیعیشان اتخاذ نمایند ،تجلی قدرت حاکمهای است که به موجب آن هر دولتی باید میزان غرامت و
نحوه اجرای این اقدامات را تعیین نموده و هر اختالفی که در آن رابطه بروز نماید ،در حیطه صالحیت انحصـاری
دادگاههای آن کشور است ،بدون اینکه این امر لطمهای به مفاد مندر در قطعنامه شماره ( 3221هفـده) مجمـع
عمومی وارد نماید.
در تاریخ  0فوریه  38( 3324بهمنماه  )3100مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،مجدداً قطعنامه شماره 1323
(بیست و هشت) راجع به حاکمیت دائم نسبت به منابع طبیعی را تصویب کرد .بند  1قطعنامه مزبور که عبـارت آن
مشابه عبارت قطعنامه شماره  22آنکتاد است ،به شرح زیر میباشد:
هر دولتی حق دارد که میزان غرامت ممکن و روش پرداخت را خود تعیین نماید ...و هر اختالفی کـه ممکـن
است به وجود آید باید طبق قوانین ملی کشوری که به چنین اقداماتی دست میزند حل و فصل شود.
آرایی که به قطعنامه شماره ( 1323بیست و هشت) داده شد عبارت بود از  323ریی موافق ،یک ریی مخـالف
و  32ریی ممتنع که ایاالت متحده نیز جزء دسته اخیر بود .اختالف اساسی بین قطعنامـه شـماره ( 3221هفـده) و
قطعنامه شماره ( 1323بیست و هشت) این است که در قطعنامه اخیر ،موضوع غرامت و هرگونه اختالف مربوط به
آن را منحصراً در حیطه قوانین کشوری که دست به ملی کردن میزند گذاشته است .این وجه تمـایز بـا قطعنامـه
شماره ( 3221هفده) در همه قطعنامههای بعدی مجمع عمـومی حفـظ شـده اسـت .ایـن قطعنامـههـا عبارتنـد از
قطعنامه شماره ( 1023اجالس ویژه ـ شش) مورخ او مه  33( 3324اردیبهشتماه  )3101تحت عنوان اعالمیـه
تأسیس نظام اقتصادی نوین بینالملل و قطعنامه شماره ( 1023بیست و نه) ،منشـور حقـوق و تکـالیف دولـتهـا
مصوب  30دسامبر  03( 3324آذرماه .)3101
کم نیستند صاحبنظرانی که با شور و عالقه درصدد برآمدهاند که بر محتوای واقعی قانون روشـنایی بیفکننـد.
اکثر آنها ،با تعصب خاص حقوق عرفی خویش ،با فدا کردن منـابع و مآخـذ اساسـی حقـوق بـینالملـل بـه آرا و
تصمیمات قضایی و داوری درخصوص موضوع روی آوردهاند؛ لکن از این نظر هم نامبردگان همواره در پیشه خـود
صادق نبودهاند .آنان وجوه تمایز مهم حقوق عرفی بین «نظر خار از موضوع» ( )obiter dictumو «نظر مبنای
تصمیم» ( )ratio decidendiرا با هم مخلوط کردهاند .منابع و مأخذ مورد استفاده آنها کامالً انتخـابی اسـت و
مبین نظرات کل جامعه بینالمللی نیست .سرانجام آنان نتیجه میگیرند که گرچه در پروندهها از کلمات سـحرآمیز
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()3()5

غرامت «سریع ،کافی و مؤثر» استفاده نشده ،با این حا  ،همه پروندهها متضمن غرامت «کامل» هستند.
برخــــی از ایــــن نویســــندگان ،بــــرای مثــــا بــــه ریی داوری پرونــــده تــــاپکو /کالیســــیاتیک
) )TOPCO/CALASIATIC 17 I.L.M. 3, 1978استناد کرده ،به طرز عجیبی نتیجه میگیرند که:
از آنجا که داور در اعطای غرامت اعاده به وضعیت سـابق ( )restitutio in integrumاظهـار داشـت کـه
قطعنامه شماره ( 3221هفده) ،مبین رویه عمومی پذیرفته بهعنوان قـانون( )opinio juris communisاسـت،
منطقی است اینطور استنتا شود که وی ضابطه غرامت به موجب حقوق بینالملل را ارزش عادله بازار یا غرامت
به میزان ارزش کامل تلقی نموده که معـاد تفسـیر وزارت امـور خارجـه [ ایـاالت متحـده] از غرامـت «کـافی»
()4()6
است.
نقطه ضعف در این نتیجهگیری آن است که ریی تاپکو متضمن یـک سـلب مالکیـت غیرقـانونی بـود ــ کـه
مشمو غرامت دیگری است ـ نه سلب مالکیت یا ملی کردن قانونی .بدینسان ضابطه غرامت مورد عمـل در آن
ریی ،کمکی در بحث مربوط به غرامت بابت ملی کردن نمیکند .همین مطلب در اشارات بـه ریی داوری پرونـده
سفایر اینترنشنا پترولیوم لیمیتد علیه شرکت ملی نفت ایران،
)(Sapphire International Petroleum Ltd. v. N.I.O.C. 35 Int, l L. rep. 136,1963
()5()7

راجع به ملی کردنهای قانونی ،به نحوی که بهغلر در نظر جداگانه قاضی هولتزمن آمده ،نیز صادق اسـت.

صحیحتر میبود که برای تأیید این فرض ،از پرونده بی.بی .اکسپلوریشن کامپنی (لیبیالیمیتد) علیه دولت جمهوری
عربی ،لیبی.
(BP Exploraition Co.(Libva Ltd.) v. Government of the Libyan Arab Repulic
reprinted in 53 Int’l L. Rep. 297).

مدد گرفته میشد .همچنین در ریی داوری پرونده بی.پی.اکسپلوریشن ()BP Exploration
قاضی الگرگرن که داور واحد آن دعوا بود بدواً نظر داد که خوانده بهوضوح تعهدات بینالمللی خویش را نقض
کرده است .در چنین مواردی که رفتار یک طرف ،از لحاظ تعهدات قراردادیاش غیرقانونی شناخته میشود ،شـاید
()6()8
بتوان به مفهوم اعاده به وضعیت سابق ،صحیحاً استناد کرد.
لکن اعاده به وضعیت سابق در بحثهای مربوط به سلب مالکیت قانونی جایی ندارد .بهعنـوان مثـا  ،قاضـی
جیمنز دو آرشاگا معتقد است که «هرگاه اقدامات مربوط به ملی کردن فینفسه غیرقانونی نبوده ،بلکه بهعکس در
 .5برای مثا رجوع شود به:

Gann, Compensation Standard for Expropriation. 23 Colum. J. Transnat’l L. 615,616 (1985).

همچنین رجوع شود به:
Mendelson, Compensation for Expropriation; The Case Law 79 Am. J. Int’l L. 414,415 (1985).

6. Gann, n.5 supra, at 628.
 .7نظر جداگانه قاضی هولتزمن در این پرونده ،ص.8
 .8رجوع کنید به ،پرونده کارخانه چورزو (ماهیت)
Chorzow Factory Case (Merits), 1928 P.C.I.J. Ser.A, No. 17.
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حکم اعما حق حاکمیت باشد ،قواعد عمومی مسئولیت دولت که ناظر بر اقدامات غیرقانونی اسـت ،دیگـر قابـل
اعما نیست» )9(.در این گونه موارد ملی کردن قانونی ،ضابطه جدید حقوق بینالملل ،ضابطه غرامت «مناسـب»
است که میتواند متضمن غرامتی کم تر از ارزش کامل ما گرفته شده باشد و نه ضابطه سـنتی ادعـایی غرامـت
«سریع ،کافی و مؤثر» ویا غرامت «کامل» .پروفسور مورفی ( )Murphyاین مطلب را با ایجاز بـیشتـری بیـان
()7
کرده است:
اگر غرامت کافی به معنای مبلغی معاد ارزش کامل ما تلقی شود ،در این صورت ،مبـین موضـع یـا رویـه
مورد عمل تعداد کافی از کشورها نیست تا در حکم قاعده حقوق بینالملـل عرفـی تلقـی گـردد .ضـابطه غرامـت
مناسب مذکور در قطعنامه شماره ( 3221هفده) مجمع عمومی به معنای مبلغی معقو در کلیه شرایر و اوضـاع و
احوا احتماالً اصل حاکم به شمار میرود .چنین ضابطهای به یک کشور در حا رشد که دسـت بـه برنامـه ملـی
کردن عمومی میزند ،اجازه میدهد که غرامتی کمتر از ارزش کامل ما یا سـرمایهگـذاری خارجیـان بـه ایشـان
()8
بپردازد .مالحظات متعددی وجود دارد که به این نتیجهگیری منتهی میشود)10(.
پروفسور مورفی مالحظات فوق و از جمله این واقعیتها را نام میبرد که اوالً اکثریت قابل مالحظهای از دو
عضو« ،ضابطه ارزش کامل» را مردود شمردهاند و ثانیاً «بسیاری از نویسندگان صالح از ضابطه انعطـافپـذیرتری
جانبداری میکنند» .باالخره وی اظهار میدارد که «ضابطه غرامت مناسب در موارد ملی کردن ،بهویـژه هنگـامی
()9()11
که موضوع کلی برنامههای جاری ملی کردن در مدنظر گرفته شود ،مناسب و مطلوب است».
پروفسور اسکار شاختر ( ،)Oscar Schachterدر بحث دیگری ،مالحظهای به مراتب قویتر مطرح میکند.
نامبرده با قرار دادن تز خویش بر مبنای بررسی جامع رویه مورد عمل دولتها ،آرای قضایی و سایر منابع و مآخـذ
موثق ،به نحو قانعکنندهای اظهار میدارد:
این استدال که ضابطه غرامت «سریع ،کافی و مؤثر» مطابق حقوق بینالملل سـنتی اسـت ،در رویـه مـورد
()10()12
عمل دولتها ،یا رسالهها و گزارشهای مستند ،کمتر مورد حمایت است.
پروفسور دتلو ،اف .واگتس ( )Detlev F. Vagtsاز دانشکده حقوق هاروارد نیز معتقد است که:
استدال مربوطه به بقای قاعده کالسیک غرامت سریع ،کافی و مؤثر در مورد سلب مالکیت اموا خارجی تـا
()11()13
حدی از بین رفته است.
9. Jimenez de Arechaga, State Responsibility for the Nationalization of Foreign Owned Property, 11N.Y.U. J.
Int’l L. & Pol. 179 at 181 (1978).

 .10مورفی ،محدودیتهای قدرت دولت در تعیین مبل غرامت پرداختی به بیگانگان در مورد ملی کردن.
Murphy, Limitations Upon the Power of a State to Determine the Amount of Compensation Payable to an Alien
upon Nationalization. In 3 The Valuation of Nationalized Property in International Law.(R. Lillich, ed. 1975)at 49,
52.

 .11همانجا ،ص .01
 .12شاختر،
Editorial Comment: Compensation for Expropriation. 78 Am. J. Int'l L. 121 at 123(1985).

 .13واگتس

412



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

نامبرده در همان مقاله اضافه میکند:
تعداد قلیلی از کشورها گفتهاند که ملزم به توجیه برنامههای غرامت خویش در انطبـاق بـا حقـوق بـینالملـل
نیستند؛ گرچه کوشیدهاند تعداد عواملی را که باید در ارزیابی کفایت آن غـرامت مـورد تــوجه قـرار گیـرد اضـافه
()12( )14
کنند.
این نظرات در یکی از نوشتههای اولیه آقای کاستاندا به شرح زیر مورد تأیید قرار گرفته است:
قطعنامه مجمع [عمومی] میتواند دلیل بر آن باشد کـه یـک قاعـده عرفـی ،دیگـر قاعـده عرفـی محسـوب
نمیشود .چنانچه اکثریت اعضای جامعه بینالمللی ،از طریق قطعنامهای ،یک قاعده عرفی را رد کنند ،واضح است
()13()15
که آن قاعده فاقد عنصر رویه عمومی پذیرفته شده بهعنوان قانون است.
به این ترتیب ،تالش آقای هولتزمن در تفسیر قطعنامه شماره 3221و انطباق آن بـا ضـابطه غرامـت«سـریع،
کافی و مؤثر» ایاالت متحده امریکا اشتباه است .این امر به ویـژه از ایـن نظـر صـادق اسـت کـه تـالش هیـأت
نمایندگی ایاالت متحده جهت اصالح قطعنامه و در آن ضابطه خاص در آن ناموفق ماند .تالش مشابه دیگـری
()14()16
نیز هنگام تصویب قطعنامه شماره  1023مجمع عمومی به شکست انجامید.
اظهارنظرهای بعدی توسر نویسندگان دیگر که بهوضوح آمیخته با تعصب است ،خدشهای بـر نظـر علمـی و
مستد پروفسور شاختر ،مبنی بر اینکه حقوق بینالملل کنونی ضابطه سنتی بهاصطالح غرامت «سریع ،کـافی و
مؤثر» یا «غرامت کامل» مورد تأیید ها  ،وزیر امور خارجه سابق ایاالت متحده امریکا را مردود مـیشـمارد ،وارد
()16( )15
نمیسازد.
یکی از منابعی که پروفسور شاختر ذکر میکند ،ریی داوری صادره در پرونده دولت کشـور کویـت و امـریکن
ایندیپندنت اویل کامپنی («آمینویل») است .ریی مزبور بهصراحت بیان میکند که ضابطه غرامت مناسب به شـرح
مندر در قطعنامه ( 3221هفده) اصو موضوعه را تدوین نموده است )17(.معذلک در جای دیگر بهاشتباه اظهـار
شده است که ریی مذکور این «قاعده ادعایی عرفی حقوق بینالملل را که غرامت «غیر کامل» را تجویز میکنـد،
رد کرده است» )18(.واقعیت امر این است که نظرات دیوان داوری آمینویل در پاسخ به استدال خاصی بوده کـه
کویت مطرح کرده بود ،مبنی بر اینکه قطعنامه شماره ( 3221هفده) ،قاعده عادی حقوق بینالملـل نبـوده ،بلکـه
یک قانون آمره ( )jus cogensیا قاعده الزمالرعایهای است که مطابق آن ،هر شرطی در قراردادی مانند قرارداد
آن کشور با آمینویل را که مغایر با آن باشد ،باطل و بالاثر خواهد ساخت .بنابراین ،دیوان داوری آمینویل آن قاعده
حقوق بینالملل عرفی را «مردود» نشمرد ،بلکه میگفت که آن قاعده ،به مرحله قانون الزمالرعایه به مفهومی که
Minimum Standard, 8 Encyclopedia of Public International Law 382, 384 (1985).

 .14همانجا.
 .15کاستاندا ،شماره  ،1باال ،ص .323

16. General Assembly, Official Records, 17th Session, Agenda Item 39, P. 42 (A/C.2/L.668)(1962); see also.
Jimenez de Arechaga, n.9 supra, at 184.

 .17آمینویل .AMINOIL,21 I.L.M. 976,102
 .18هولتزمن .Holtzmann, n. 7, supra at 8
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کویت استدال میکرد ،نرسیده است.
عالوه بر این ،دیوان داوری آمینویل تأکید زیادی بر این واقعیت به عمل آورد که کویت ،مانند ایاالت متحده،
یک کشور بزرگ صادرکننده سرمایه است )19(.این امر ارزش اثباتی ریی را اگر اصالً چنین ارزشی برای آن قابل
()17
شویم ،به مناقشات ما بین دو کشور صادرکننده سرمایه محدود میسازد.
یک مورد عدو مهم دیگر از این بهاصطالح ضابطه سنتی ،در پرونده لیبین امریکن اویل کامپنی («لیامکو»)
و دولت جمهوری عربی لیبی ( 30آوریل  01/3322فروردینماه  3108کـه در 20I.L.M I (1981), and 62
) )Int'l L. Rep. 140 (1982نیز چاپ شده است ،مشاهده میشود که توسر دکتـر صـبحی محمصـانی ،داور
واحد دعوا رسیدگی شد .در این پرونده ،لیامکو بابت لغو قراردادهای امتیاز نفتی  3300خـویش در اثـر دسـتورهای
ملی کردن دولت لیبی در  3323خواستار غرامت شد .ریی پرونده لیامکو برای بحث کنونی جالب توجه است ،زیـرا
اوالً بین مصادرههای غیرقانونی و ملی کردنهای قانونی بهوضوح وجـه تمـایز قائـل مـیشـود و ثانیـاً «وضـعیت
مغشوش حقوق بینالملل» در مورد ضابطه غرامت بابت ملی کردن را مورد تصدیق قرار داده و بهویژه به موضـوع
قابلیت و عدم قابلیت تأیید ادعای عدمالنفع و میزان آن میپردازد .با توجه به اوضـاع و احـوا  ،بـهعنـوان اسـاس
اعطای غرامت به لیامکو ،داور واحد به ضابطهای روی میآورد که خود آن را «غرامت منصفانه» میخوانـد؛ یعنـی
ضابطهای که با هیچ نوع خیا پردازی «غرامت کامل» به حساب نخواهد آمد.
قاضی الگرگرن در تأیید اصل «غرامت مناسب» بهعنوان ضابطه ملی کردن و سلب مالکیت ،از قرار اعـدادی
صادره دیوان عمومی در پرونده اویل فیلد آو تگزاس نقل قو میکند که ضمن آن ،دیوان «این قاعده را پذیرفت
که جانشین باید مسئو پرداخت غرامت مناسب ،با در نظر گرفتن کلیه اوضاع و احوا پرونده» شناخته شـود()20
(تأکید از قاضی الگرگرن است) .قاضی هولتزمن در نظر جداگانه خویش در پرونده آی.ان.آ .استدال میکنـد کـه
عبارت «غرامت مناسب» در پرونده اویل فیلد آو تگزاس در پاسخ به این استدال به کار برده شد که اصـالً هـیچ
()18
غرامتی قابل پرداخت نیست و نه اینکه میزان غرامت واجباالدا چیست.
در این مورد نیز من با نظر قاضی الگرگرن موافقم تا نظر قاضی هولتزمن که به هر حا  ،نظرش معطوف بـه
ماسبق است .قاضی هولتزمن که در ثبت نظرهای جداگانه در پروندههـایی کـه اعـالم مـیکنـد بـا شـتاب عمـل
مینماید ،هرگز نظر موافق خود را در پرونده اویل فیلد آو تگزاس ثبت نکرد و نیز بعداً از شرکت در ریی آن پرونده
در موضوع غرامت خودداری نمود )19()21(.قاضی ماسک که در آن زمان نظر موافقش را در اویل فیلد تگزاس به
ثبت رسانده بود ،بعداً استعفا کرد ،ولی متعاقب آن ،هنگامی که پرونده جهت رسیدگی به موضوع غرامت مجدداً به
شعبه یک ارجاع شد ،به عنوان داور ویژه منصوب گردید .در نظر موافق قاضی ماسک در قرار اعدادی ،موضـوعاتی
که قاضی هولتزمن مورد بحث قرار داده ،عنوان نشده است .در حکم نهایی پرونده بهروشنی قید شده کـه قسـمت
 .19آمینویل .AMINOIL, n. 17, supra, 1033, para. 146
 .20اویل فیلد آو تگزاس اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران و سایرین ،قـرار اعـدادی شـماره 32ــ41ــ دیـوان عمـومی (3
دسامبر  32/3320آذرماه  ،)3183ص 00که در ـ Iran- U.S. C.T.R. 347,356 and 3623نیز چاپ شده است.
 .21ظاهراً به علت کار زیاد ناشی از شرکت ایشان در پروندههای مطروح در هیأت دائمی شعبه یک ،دیـوان عمـومی و نیـز شـرکت در
حل و فصل پروندههای این هیأت ویژه.
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اعظم غرامت مورد حکم ،بابت «ضبر» سه دستگاه جلوگیری از فوران بوده اسـت( )22و در آن حکـم نهـایی در
()20
پرونده که تحت ریاست قاضی بوکشتیگل صادر شده ،اعالم شده که:
« نظر دیوان این است که هزینه جایگزینی در اوضاع و احوا پرونده حاضر ،ضابطه مناسبی برای تعیین ارزش
()21
دستگاهها است»)23(.
البته اینکه غرامت مناسب طبق عهدنامه مـودت چیسـت ،موضـوعی اسـت کـه قاضـی الگرگـرن و قاضـی
هولتزمن با هم موافقند و اینجانب با نظر ایشان مخالف؛ لکن اینجانب با این نتیجهگیری قاضی الگرگرن در نظـر
جداگانهاش در پرونده حاضر موافقم که حقوق بینالملل کنونی« ،غرامت مناسب» را بابت ملی کردنهای قـانونی
الزامی میشناسد ،نه غرامت «سریع ،کافی و مؤثر» را که کشورهای صنعتی غربی و طرفـداران آنهـا ،بـهعنـوان
()22
«غرامت کامل» تفسیر میکنند)24(.
 .2قانون دولت ملیکننده در مورد میزان غرامت

در بخشی از قطعنامه شماره ( 3221هفده) به شرحی که در باال مالحظه شد ،آمده است که:
در اینگونه موارد باید غرامت مناسب ،طبق مقررات جاریه کشوری که در اعما حق حاکمیت خود ایـنگونـه
اقدامات را انجام میدهد و بر طبق حقوق بینالملل به مالک پرداخت شود.
چنانچه قطعنامه شماره ( 3221هفده) واقعاً رویه عمومی پذیرفته به عنوان قانون باشد ،باید گفـت کـه حقـوق
بینالملل ،موضوع را به قوانین کشور ملیکننده در مورد قواعد ارزیابی میزان غرامـت ،ارجـاع مـیدهـد .معهـذا در
قطعنامه شماره ( 3221هفده) اضافه شده که آن قواعد باید همچنین منعکسکننده حقوق بینالملل باشند؛ اما این
بدان معنا نیست که حقوق بینالملل نسبت به قوانین ملی ،برتری دارد .این الزام اخیر اسـت کـه قطعنامـه شـماره
( 3221هفده) را از قطعنامههای بعد از آن ،مثل قطعنامههای شماره ( 1023اجالس ویژه شش) و ( 1323بیست و
هشت) که اشاره به حقوق بینالملل در آنها حذف شده ،متمایز میسازد .بنابراین ،آنچه که قطعنامه شماره 3221
تلویحاً می گوید این است که ضوابر ارزیابی متخذه توسر دولت ملیکننده همچنین باید با ضوابر پذیرفتـه شـده
حقوق بینالملل منطبق باشد؛ لکن این جا باید به نظر دکتر محمصانی در پرونده لیامکو توجه کرد ،دایر بر ایـنکـه
در زمینه ضوابر ارزیابی جهت غرامت ،از رویه عمل دولتها یا آرا و تصمیمات داوری کمـک چنـدانی نمـیتـوان
(
گرفت )23 )25(.نه در رویه دولتهای مختلف و نه در رویه دیوانهای داوری ،هیچ یکنواختی و همـاهنگی وجـود
ندارد .هر دیوان داوری که به چنین تجزیه و تحلیلی مبادرت ورزیده ،پس از اعتراف به عدم توانایی در حل مسأله،
 .22اویل فیلد آو تگزاس اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حکـم شـماره 002ــ41ــ( 3هشـتم اکتبـر  38/3328مهرمـاه
 ،)3180بندهای  43تا  40و «08الف».
 .23همانجا ،پاراگراف.41
 .24یادآوری این مطلب الزم است که ملی کردنهای لیبی اساساً جنبه سیاسی داشت .عمل لیبی واکنشی در برابـر عـدم اقـدام دولـت
انگلیس هنگام اشغا سه جزیره استراتژیک ابوموسی ،تنب بزرگ و تنب کوچک در خلیج فارس توسـر ایـران بـود .هنگـام اشـغا سـه
جزیره توسر ایران در  33و 12نوامبر ( 3323به ترتیب  02آبانماه و  2آذر ماه  )3102جزایر یاد شده اسماً تحتالحمایه انگلیس بود.
 .25لیامکو LIAMCO.20 I.L.M. 1,76
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اقدام به استفاده از اصو «حقوق مکتسبه»« ،دارا شدن غیرعادالنه»« ،انصاف» ویا اشکا دیگر این اصو نموده
و سپس روشهای ارزیابی ویژه خود را وضع کرده است .این رویه همواره منجر به عدم رضـایت گسـترده از ایـن
احکام شده است .بنابراین ،تعجبی ندارد که حتی پس از صدور این احکام ،اجرای آنها ،تقریباً همیشـه منـوط بـه
()24
حل و فصل بعدی از طریق مذاکرات فیمابین طرفین بوده است)26(.
آنچه الزم است این است که روشهای پرداخت غرامت در قوانین کشور ملیکننده را اساس کـار قـرار داده و
آنها را با الزامات جاری حقوق بینالملل که بتوان اثبات نمود و عموماً پذیرفته شده ،منطبق ساخت .ایـن الزامـات
حقوق بین الملل بنا به گفته پروفسور مورفی ،صالحدید کشور ملیکننده را منوط به «ایدئا های انصاف و عـدالت
اساسی» میسازد .نامبرده در این رابطه چنین توضیح میدهد:
عادالنه بوده میزان غرامت اعطایی ،بستگی به توجه مناسب به کلیه مالحظات ذیربطی دارد که در تاریخچـه
یک سرمایهگذاری معین و آینده بالقوه آن پس از تملک توسر کشور ملیکننده به درجات مختلف مؤثر اسـت .در
اینجا به جای استناد به تعمـیم هـای گسـترده ،تأکیـد روی اوضـاع و احـوا خـاص و تجزیـه و تحلیـل مفصـل
()25()27
است.
قاضی جیمنز دو آرشاگا این مطلب را به صورت دقیقتری بیان میکند .نامبرده مینویسد عواملی کـه هنگـام
تعیین میزان غرامت مناسب در هر مورد خاص باید مورد مالحظه قرار گیرند ،عبارتند از :اینکه آیا سرمایهگـذاری
اولیه برگشت شده است ،آیا منافع مکتسبه به گزاف بوده است و همچنین اینکه میزان کمک سرمایهگذار در رشد
اقتصادی و اجتماعی کشور و میزان احترام آن به قوانین کارگری و خرمشیهای سرمایهگذاری مجدد آنچه بـوده
()26
است)28(.
کاربرد این روش ،در هر وضعیتی ،آن روشهای ارزیابی را که باید مورد استفاه قرار گیرد ،مشخ مینمایـد.
به طور کلی ،سه نوع عمده روش ارزیابی در دعاوی ملی کردن طـرح گردیـده اسـت کـه عبارتنـد از :روش ارزش
خال دفتری ،روش ارزش مؤسسه دایر ،و روش ارزش جایگزینی .در اینجا الزم به تذکر است که دو روش اخیر
با ایدههای قدیمی غرامت «سریع ،کافی و مؤثر» ویا غرامت «کامل» که به شرح باال ،جـای خـود را بـه ضـابطه
غرامت «مناسب» دادهاند ،در ارتباط است .امتیاز این روش آن است که در کشورهای واردکننـده سـرمایه ،توسـعه
قوانینی را در پرداخت غرامت که منطبق با ضوابر جاری بینالمللی باشد ،تشویق و تسریع خواهد کرد .بـهعـالوه،
این روش با قطعنامه شماره ( 3221هفده) و ضابطه انعطافپذیر آن در مورد غرامت هماهنگ است.
 .1ادعای آی.ان.آ .در وضعیت کنونی حقوق بینالملل

چنانچه دیوان براساس وضعیت فعلی حقوق بینالملل به پرونده رسیدگی میکرد ،به این نتیجه میرسید که بـرای
یافتن قواعد پرداخت غرامت ،بیش از هر چیز و پیش از هر کجا باید قوانین ایران را مورد توجه قرار میداد.
 .26رجوع شود به.M. Sornarajah, Pursuit of Nationalized Property (1986) at 56 et seq :
 .27مورفیMurphy, n. 10, supra, at 61-62 ،
 .28جیمنز دو آرشاگا Jimenez de Arechaga, n.9, supra, at 185
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ادله و مدارک موجود نزد دیوان حاکی از آن بوده که در قانون ملی کردن مؤسسات بیمه و اعتباری مـورخ 00
ووئن  4( 3323تیرماه  )3102مکانیسمی برای ارزشیابی و پرداخت غرامت وضع شده است .ایـن مکانیسـم ،بیمـه
مرکزی ایران («بیمه مرکزی») را ملزم میکرد که یـک مؤسسـه مسـتقل حسابرسـی را مـأمور انجـام ارزشـیابی
رسمی کند و بیمه مرکزی مضافاً ملزم بود که براساس این ارزشیابی ،گزارش جامعی به مجمـع عمـومی مشـترک،
مرکب از پنج نفر وزیر کابینه تسلیم نموده و وزرای مزبور موظف بودند توصیه خویش را در مـورد میـزان مناسـب
غرامت پرداختی ارائه کنند .خوانده مدارکی ارائه داد که طبق این مکانیسم ،بیمـه مرکـزی یـک مؤسسـه مسـتقل
حسابرسی را مأمور ساخت تا ارزش «شرق» را ارزیابی کند .مؤسسه مزبور ،یعنی امین و شرکا گـزارش داد کـه در
تاریخ  00ووئن  4( 3323تیرماه  ،)3102شرق زیان خالصی به مبل  410231330ریا و ارزش منفـی خالصـی بـه
مبل  8310231223ریا و براساس روش دیگر ارزشیابی به مبل  3012221223ریا داشته است.
معذلک دیوان تصمیم گرفت که گزارش امین را نادیده بگیرد ،چه به نظر وی ،گزارش مزبور بر مبنای دفاتر و
سوابق ش رکت تهیه شده که خواندگان آن را ارائه نکرده بودند .دیوان دلیل خوانده جهت عدم ارائه ایـن اسـناد بـه
دلیل «حجیم» بودن آنها را قانعکننده نیافت .به نظر اینجانب تصمیم دیوان و دلیلـی کـه جهـت نادیـده گـرفتن
گزارش امین ارائه شد حتی کمتر از آن قانعکننده است .بدین ترتیب ،دیوان خواست ریی خود ،مبنی بـر پرداخـت
غرامت به آی.ان.آ .را بعد از صدور آن منطقی جلوه دهد .چرا که اگر دیوان صرفاً تصور میکرد که گـزارش امـین
احتیا به توضیح و مدرک بیش تری دارد که به دالیل اظهار شده ارائه نخواهد شد ،در این صـورت ،هـیچ عـاملی
دیوان را از نصب کارشناس  ،به ترتیبی که در موارد دیگر عمل کرده و اعزام وی به ایران جهت بررسی این اسـناد
«حجیم» باز نمیداشت .در این پرونده ،دیوان گزارش امین را رد نمود و آنچه برایش باقی مانـد ارقـام منـدر در
ترازنامه تسلیمی آی.ان.آ .بود که دیوان آنها را مورد استناد قرار داد ،اگرچـه مـیدانسـت کـه ارقـام مزبـور مـورد
اختالف است.
چنانچه دیوان بدانسان که ادعا میکند حقوق بینالملل را راهنمـای خـود قـرار داده بـود ،نظـر نمـیداد کـه
آی.ان.آ .حق دریافت «معاد کامل اموا گرفته شده» را دارد .لذا اشتیاقی نمیداشت که گزارش امین و ارقام آن
را تحویل چوبه دار دهد.
عالوه بر این ،دیوان در تفسیر خود از «معاد کامل» بهعنوان «ارزش عادله بازار» ،بهطور منطقـی مشـخ
ننمود که «ارزش عادله بازار» چه بوده ،یعنی در مقایسه با وضع واقعی صنعت بیمه در ایران در زمان ذیـربر و بـا
توجه به دارایی شرکت .بدین ترتیب ،اگر دیوان از منطق ضابطه ارزشیابی خودش پیروی مینمود ،نظر میداد کـه
قوانین ایران در برخورد با موضوع غرامت «خودسـرانه» نیسـت .دیـوان در آن صـورت و بـا توجـه بـه تاریخچـه
سرمایهگذاری آی.ان.آ .و ارزش ثابت شده و نه ادعایی آن قبل از ملی شدن ،ریی مـیداد کـه آی.ان.آ .اسـتحقاق
دریافت مبلغی به مراتب کمتر از مبلغی که مطالبه و وصو کرد ،داشته است .البته رقم دقیق آن بستگی داشت به
بررسی گزارش امین توسر کارشناس دیوان یا بررسی خود دیوان از «ارزش عادله بازار».
چنانچه دیوان یک بررسی سیستماتیک از خصوصیات مکانیزم غرامت کـه در ایـران اعمـا مـیشـود انجـام
می داد ،تجربه سایر کشورها نیز مناسب و مفید میبود .برای مثا  ،تعـدادی از تصـمیمات متخـذه توسـر دادگـاه
اروپایی حقوق بشر (اعم از اینکه مبنی بر حقوق بینالملل عمومیباشد یا خیر) که مسلماً باید متضمن اصو کلی
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حقوقی مورد قبو ملل متمدن تلقی گردد ،بینش و درک مهمی از قوانین و رویه کشورهای اروپایی درباره موضوع
غرامت بابت ملی شـدن بـه دسـت مـیدهـد .دادگـاه اروپـایی در هـر دو پرونـده  )29(James and Othersو
 )30( Lithgow and Othersو همچنین کمیسیون اروپایی حقوق بشر ،ضمن رسیدگی قبلـی خـود در هـر دو
پرونده مذکور ،در ارزیابی خصوصیات یا عادالنه بودن مکانیزمهای مربوطه غرامت ،روش مبنی بر ایجاد تعاد بین
نیازهای مصالح عمومی جامعه و منافع خصوصی فرد را به کار بردند .این روش با روش ایجاد تعاد که در حقـوق
()28()27
بینالملل برای تعیین غرامت مقرر شده و در فوق مورد بحث قرار گرفت تفاوتی ندارد.
لذا با وجودی که در هر دو پرونده جیمز و لیتگو ،طرفین استدال میکردنـد کـه حقـوق بـینالملـل پرداخـت
غرامت «سریع ،کافی و مؤثر» را مقرر داشته ،با این حا  ،نه کمیسیون و نه دادگاه اروپایی ،هیچیک نظـر خاصـی
بدان مضمون اتخاذ نکرد .بدینترتیب ،چنانچه منظور قاضی هـولتزمن از اشـاره منـدر در نظـر جداگانـه وی در
پرونده حاضر به نظر کمیسیون اروپایی در پرونده لیتگو این بوده که استدال «سـریع ،کـافی و مـؤثر» را تقویـت
نماید ،باید گفت که اشاره مزبور کمکی به این امر نمینماید .کمیسیون و دادگاه اروپایی ،هر دو در تحلیـل نهـایی
هم در پرونده جیمز و هم در پرونده لیتگو نتیجه گرفتند که ضوابر غرامت مورد اختالف در این پرونـده در واقـع،
تعاد مناسبی دارد؛ هرچند که هیچیک از آنها شامل نظریه غرامت «سریع ،کافی و مؤثر» نیست .در هیچیک از
دو پرونده ،غرامت بیش تری مورد حکم واقع نشد .مضافاً هر دو پرونده با رویه قبلی و فعلی تعـدادی از کشـورهای
صنعتی غربی تطبیق میکند .در آن کشورها قوانین ناظر بر تملک یا ملی کردن منافع اموا خصوصی مورد تأییـد
()29
واقع شده ،هرچند که در آن قوانین ،غرامت «سریع ،کافی و مؤثر» مقرر نگردیده است)31(.
 .4ارز مبلغ حکم

اکثریت در مورد اعطای  0201222دالر بهعنوان اصل مبل حکم به خواهان ،استدال میکنـد کـه مبلـ دیگـری
بهعنوان معاد  02میلیون ریالی که سرمایهگذاری شده ذکر نگردیـده و دربـاره موضـوع حسـاس تـاریخ تبـدیل و
اینکه در صورت انتخاب تاریخی بجز تاریخ ملی کردن ،چه کسی بایـد خطـر تغییـرات ارزش پـولی را بـه عهـده
بگیرد ،بحثی به عمل نیامده است .ولی این امر دیوان را از وظیفه خود دایر بـر اعمـا قـانون ذیـربر نسـبت بـه
()30
موضوع مبرا نمیسازد ،بدانسان که در سایر پروندهها انجام داده است)32(.
خوانده هم در الیحه دفاعیه (صفحه  )14و هم در خالصه کتبی بحث شفاهی خود در جلسه استماع (صفحات
 .29حکم  03فوریه (3328دوم اسفندماه Case No.3/1984/75/119 )3184
 .30حکم  2ووییه  32( 3328تیرماه Case No. 2/1984/74/112-118 )3180
 .31برای بحث درباره این موارد رجوع کنید به :پروندههای جیمز و لیتگو بهطور کلی ،و همچنین:
)The Taking of Property by the State: Recent Developments in International Law. 176 Recueil des Cours(1982

در صفحات مختل ف و نظر مخالف قاضی کاشانی در استارت هاوزینگ کورپوریشن و سایرین و دولت جمهوری اسالمی ایران و سایرین،
قرار اعدادی شماره 10ـ04ـ 3صفحات  84به بعد.
 .32مککالو اند کامپنی اینک و وزارت پست و تلگراف و تلفن و سایرین ،حکم شماره 000ـ23ـ 00( 1آوریل /3328دوم اردیبهشتماه
 ،)3180بندهای  320تا  ،330تی.سی.اس.بی .اینک و ایران ،حکم شماره 334ـ342ـ 38( 0مارس  00/3324اسفند ماه  ،)3180صـفحات
 31و  34که در ـU.S. C.T.R. 168ـ  5 Iranنیز به طبع رسید.
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 4و  )30با ذکر «خواسته» خواهان بر حسب دالر امریکا ،مخالفت و استدال نمود که سـرمایهگـذاری بـر حسـب
ریا انجام گرفته و قیمت سهام در موافقتنامه خرید آن به ریا بوده و خواهان وجه را به ریـا پرداخـت نمـوده
است .معهذا خواهان ادعای خود در قبا سرمایهگذاری ریالیاش را تشریح نکرد و به اثبات نرساند و همچنین بـه
این امر که بر چه اساسی  02میلیون ریا سرمایهگذاری وی به  0201222دالر بال میگـردد اشـارهای نکـرد .در
مواردی که خواهان ادعای خود را بهروشنی بیان و مستند نمیکند و خوانده آن را انکار مینماید ،رد ادعا قاعدهای
اصولی است .در بعضی موارد ،دیوان قاعده ذکر خاص ( )specificityرا پذیرفته و ادعـای مطروحـه را رد کـرده
()31
است)33(.
دیوان نظر داد که دولت با ملی کردن شرکتی که خواهان در آن صاحب سهم بوده ،متعهد به پرداخت غرامت
به خواهان گردیده است ،ولی میزان این تعهد میبایستی بر حسب پولی که سرمایهگذاری شده تعیین میشد و اگر
قرار بود تبدیل شود ،میبایستی براساس نرخ تبدیلی که در تاریخ پرداخت رایج است قابل پرداخت باشد.
ولی در این پرونده ،دیوان نهتنها حکم به پرداخت دالر علیه خوانده صادر کرده ،بلکه خطر تغییر در ارزش پو
را بر دوش خوانده نهاده ،صرفاً به دلیل آنکه طرفین بحثی در این باره به میان نیـاوردهانـد .دیـوان ایـن عمـل را
چنان انجام داد که گویی اصل بر پرداخت مبل حکم به دالر بوده و خسارات کاهش ارزش پو که ادعـا و اثبـات
نشده باید علیه خوانده حکم شود و با این حا برای چنین بدعتی هیچگونه توجیهی ارائه نگردیده است.
گذشته از بعضی اقدامات بدون توضیح دیوان ،سایر صاحبنظران ،اصل ارزش اسمی پـو ( )nominalismرا
بهعنوان یک اصل قدیمی ناظر بر ایفای تعهدات پولی پذیرفتهاند .برای مثا  ،پرفسور فرانسیس مـان ( Francis
 )Mannدر این باره چنین مینویسد:
حدود تعهدات مالی را نمی توان با چیزی جز قبو اصل ارزش اسمی پو تعیین نمود .اصل ارزش اسمی پو
بدان معنا است که یک تعهد پولی ،مستلزم دادن تعدادی اشیای منقو که وسیله ابراء قـانونی در زمـان پرداخـت
است میباشد و به طوری که وقتی طبق ارزش اسمی پو مندر روی آنها با یکدیگر جمع شود ،بال بـر مبلغـی
شود که برابر با مبل بدهی است .به عبارت دیگر ،صرفنظر از ارزش ذاتی و عملی پوند ،تعهد به پرداخت ده پوند با
دریافت مبلغی توسر طلبکار که در زمان اجرا ده پوند بوده ابراء میگردد .نتیجه حاصله این است که تعهـد پـولی،
«ارزشی» بجز آنچه بیان می کند ندارد .در اغلب موارد ،امکان تغییرات در ارزش پـو  ،بـه خـاطر طـرفین خطـور
نمی کند ،هرچند ممکن است نظر مشخصی درباره ارزش تبدیل یا قدرت خریـد مبلـ مقـرره داشـته باشـند .اگـر
طرفین به این امکان توجه داشته باشند ،میتوانند با گنجاندن مواد و شرایر حفاظتی خود را از خطر محفوظ دارند.
اگر با وجودی که بروز اختالالتی را در ارزش پولی پیشبینی میکنند اقدامات حفاظتی به عمل نیاورند ،باید چنین
فرض کرد که این مخاطرات را پذیرفتهاند .قانون ،فرض شرایطی را که اصوالً وجود ندارد ویا طرفین بـا صـراحت
()32
آن را بیان نکردهاند ،مجاز نمیشمارد)34(.
 .33برای مثا رجـوع کنیـد بـه :فورموسـت تهـران اینـک و سـایرین و دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران و سـایرین ،حکـم شـماره
002ـ12/013ـ 32( 3آوریل  03/3328فروردین ماه  ،)3180صفحه  .13به نظر دیوان ،مبال مورد ادعا ...به حـد کـافی توضـیح و مسـتند
نشده و بنابراین ،مردود شناخته میشوند» .همچنین رجوع کنید به :همان مأخذ ،صفحه .12
34. F. Mann, The Legal Aspects of Money 84-85 (4th ed. 1982).
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اصل ارزش اسمی پو در داوریهای بین المللی نیز رعایت شده است .مؤلفـان یـک رسـاله ارزشـمند دربـاره
موضوع مزبور چنین اظهارنظر کردهاند:
فرض داوران بر این است که بازرگانان بین المللی ،قراردادها را با علم و اطالع از اثر بالقوه نوسـانات قیمـت و
مقررات ارزی منعقد می نمایند .در مواردی که طرفین این مخاطرات را بهصراحت مشخ نکرده باشند ،داوران از
فرض وجود شرایطی که موجب کاهش تعهد اجرایی یکی از طرفین گردد ،اکراه دارند.
نوسانات ارزی که بهای قرارداد بر حسب آن ذکر شده ،ارزش واقعـی تعهـدات قـراردادی را تغییـر مـیدهـد.
طرفین می توانند با گنجاندن یک ماده تثبیت ارزی ،مثالً با تعیین شاخ پو بر حسب ارزش طال در زمان عقـد
قرارداد از این خطر اجتناب کنند .داوران معموالً چنین ماده قراردادی را اجرا میکنند؛ هرچند مقررات قـوانین ملـی
مغایر آن باشد .ولی در نبود چنین مادهای ،داوران عموماً این طور نتیجهگیری کردهاند که طـرفین خطـر نوسـانات
پولی را پذیرفتهاند.
طرف یک قرارداد بین المللی عموماً باید پرداخت را بر حسب ارز قید شده به عمل آورد؛ هرچنـد کـه ارزش آن
()33
تغییر کرده باشد)35(.
نویسنده دیگری همین نظرات را درباره یک حکم داوری بینالمللی راجع بـه نوسـانات ارزی در یـک قـرارداد
فسخ شده و نه یک رابطه قراردادی در حا اجرا که این قاعده در آن مورد نیز صادق اسـت ،اظهـار مـیدارد .وی
میگوید:
داوران بازرگانی بینالمللی بهطور معمو فرض میکنند که هر بازرگـان مـآ اندیشـی بایـد خـود را در قبـا
خطرات ارزی حفظ کند و عملیاتی را که فاقد چنین تأمینی است ،وهمی ( )speculativeتلقی مینمایند.
بیشتر در سا  3310در پرونده شماره [ 033اتاق بازرگانی بینالمللی] داوری تأکید کرد :در ایـنجـا بـهطـور
کلی می توان گفت جای تأسف است که در بسیاری موارد ،بازرگانانی که به پو هایی غیر از پو ملی خود معاملـه
میکنند به اندازه کافی به موضوع نرخ های تبدیل توجه ندارند .یـک بازرگـان خـوب بایـد همـواره از ایـن لحـاظ
اقدامات احتیاطی به عمل آورد ،زیرا کار اصـلی وی معاملـه بازرگـانی اسـت ،نـه وهـم بـازی (.)to speculate
بنابراین ،قابل درک است که داوران اعتبار ضمانتهای ارزی را بهعنوان اصلی که پاسـخگوی نیازهـای بازرگـانی
بین المللی است قبو نموده و به راهحلهایی که قانون حاکم بر قرارداد احیاناً در این باره داشته باشد توجه نداشته
باشند .این امر ضمناً علـت سـختگیری آن هـا را در مـواردی کـه قـرارداد حـاوی شـرط ضـمانی نیسـت ،روشـن
()34()36
میسازد.
همچنین به طوری که پرفسور مان خاطرنشان میسازد ،در سا  3328مجلس لردهـای انگلـیس در پرونـده
میلیانگوس ( ،)Miliangosبه پیروی از قوانین معاصر سایر کشورهای اروپایی ،قاعده قبلی دایر بر منـع پرداخـت
خسارت به ارز خارجی را تغییر و اجازه داد که در صورتی که واقعیات پرونده بر آن داللت کند ،مـثالً اگـر قـرارداد
چنین ارزی را معین نموده یا اگر تعهدات غیرقراردادی در یک کشور خارجی بر حسب ارزی ایجاد گردیـده باشـد،
35. W. Craig, W. Park & J. Paulsson, International Chamber of Commerce Arbitration, Section 35.04 (1984).
36. ICC Case No. 1717/72, in 101 Journal du International, 890,892 (1974).
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خسارات به چنین ارزی پرداخت گردد .طبق قاعده جدید:
فقر در مرحله پرداخت یا اجرای حکم است که تبدیل به استرلینگ به نرخ تبـدیل رایـج در آن زمـان انجـام
میشود ،اعم از اینکه ادعا بابت پرداخت مبل معینی باشد که به موجب قرارداد الزمالتأدیه اسـت ،ماننـد خسـارت
بابت نقض قرارداد یا شبهجرم یا مبل عادلهای بابت دارا شدن بالجهـت یـا اسـترداد .تفـاوتی هـم نمـیکنـد کـه
قراردادی که موضوع دادرسی است تابع قوانین انگلستان باشد یا قوانین یک کشور خارجی .همچنین الزم نیسـت
که به جای پرداخت وجه  ،درخواست انجام عین تعهد به عمل آید .در هریک از این دو مورد ،به خوانده دستور داده
خواهد شد که ارز خارجی بپردازد .عالوه بر این ،یک حکم داوری انگلیسی را میتوان به ارز خارجی صـادر و اجـرا
کرد و ریی داوری یا حکم دادگاه خارجی را که بدین ترتیب صادر شده ،میتـوان ماننـد حکـم یـا ریی صـادره در
()35
انگلیس به مورد اجرا گذارد)37(.
مسأله بعدی این است که آیا صرف کاهش قدرت خرید پو  ،یکی از اقالم خسارت است کـه علیـرغم اصـل
ارزش اسمی پو  ،قانون آن را قابل جبران میشناسد ویا اینکه حداقل میتوان خسارات متحمله را جبـران کـرد،
بدان دلیل که طلبکار ثابت کرده که اگر قصور عمدی به وقوع نمـیپیوسـت ،وی مـیتوانسـت امـوالی (یـا ارزی
خارجی) را به قیمت ارزانتر از قیمت رایج در زمان پرداخت ،خریداری کند و این کار را میکرد.
در مورد این مسأله ،اصل اساسی ،عدم مسئولیت است ،نه مسئولیت ،بدانسان که در اصل  12قانون اساسـی
جمهوری اسالمی نیز به رسمیت شناخته شده است .تعجب اینجانب درباره این نکتـه در پرونـدهای نظیـر پرونـده
حاضر بیش تر است که در آن ،نهتنها راجع به مسأله بسیار مهم وضعیت عهدنامه مودت و تفسـیر مفـاد آن ،بلکـه
راجع به مسأله تبدیل ارز نیز علیه جمهوری اسالمی اتخاذ تصمیم شده و در هر دو مورد ،دیوان استدال کرده که
طرفین موضوع را مورد بحث قرار نداده اند .با وجود شور مفصلی که درباره موضوع تبدیل ارز به عمل آمد ،اکثریت
احساس کرد که نظر مغایر ممکن است به وضع خواهانهای ایاالت متحده در دیوان لطمه وارد آورد ،در حالی که
همان احساس را راجع به خواندگان ایرانی در مسأله عهدنامه مودت نداشت .در واقـع ،تصـدیق دیـوان ،مبنـی بـر
اینکه «این سؤا حساس که تبدیل ...در چه تاریخی باید صوت گیرد ،یعنی در تاریخ ملی شدن یا تـاریخ صـدور
حکم (که در این مورد تقریباً همان تاریخ پرداخت است) یا تاریخ دیگر؟ بازتابی از آن شور مفصل است .گو اینکه
درک میکنم که دیوان باید بهموقع پرونده ها را فیصله دهد ،ولی بـرای اینجانـب قابـل فهـم نیسـت کـه چـرا در
پروندههایی نظیر پرونده حاضر ،دیوان باید بحث درباره موضوعات ذیربر را که الزم است در حکم به عمل آید فدا
کرده و صرفاً با فرض مسئولیت به اتخاذ تصمیم علیه خوانده اقدام ورزیده است.
هیچ ادعا یا دلیلی دایر بر اینکه ارزش ریا تنز کرده وجود نداشت .این احتما وجـود دارد کـه ارزش دالر
کاهش یا حتی افزایش یافته باشد .تمام تقصیرات را نباید متوجه جمهوری اسالمی ایران دانست .در دوره ذیـربر،
هم پو رایج ایران و هم پو ایاالت متحده ،هر دو «شناور» بودند و ارزش ثابتی نداشتند .این نکتـه را نیـز بایـد
37. Mann, supra n.33 pp. 347-48, citing Miliagos v. George Frank (Taxtiles) Ltd. (1976) A.C. 443,463,468 and
)469 per Lord Wilberforce: The Desoona R. (1979) A.C. 685: B.P. Exploration Co. (Libya) Ltd v. Hunt (1979
W.L.R. 783, per Robert Goff.J. affd (1981) W.L.R. 232,245: and Re Dawson, (1966) 2 N.S.W.R. 211.
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خاطرنشان ساخت که چه در مورد دالر و چه در مورد ریا  ،ادعایی مبنـی بـر کـاهش رسـمی ارزش پـو اقامـه
نگردیده بود.
در مواردی که پولی «شناور» است ،ارزش آن به وسیله نیروهای حاکم بر بازار ،یعنی عرضـه و تقاضـا تعیـین
می شود .این ارزش ،تحت کنتر مقامات پولی یا دولت نیست تا بتـوان آنهـا را در قبـا ایـن تغییـرات مسـئو
شناخت .صحیح است که در دوره بیثباتی شدید ،یک کشور ممکن است سیاستهایی را دنبـا نمایـد کـه ارزش
پو خود را تقویت کرده یا تنز دهد ،مثالً از طریق خرید یا فروش ارز خود در مقابل ارز خارجی یا طال یـا سـایر
داراییها یا از طریق کاهش رسمی ارزش پو  .ولی دولت نمیتواند ارزش پولی را که «شناور» اسـت کـاهش یـا
افزایش دهد ،زیرا ارزش بینالمللی آن بستگی به نیروهای بازار دارد که مستقل از اقدامات دولت میباشـند .بـدین
ترتیب ،دولت را نمی توان مسئو تنز ارزش پو دانست که در نتیجه آن تغییرات ایجاد شده است .عالوه بر این،
در سیستم «شناور» نرخ تبدیل ارز ،هیچگونه رابطه روشن علت و معلولی بین خرمشـی دولـت و تغییـرات ارزش
پولی که مورد شکایت است وجود ندارد.
اگر فرض کنیم که نگرانی خواهان پرونده حاضر این نبوده که ارزش کدامیک از پو ها تنز یافته ،بلکه ایـن
بوده که تأخیر در پرداخت ،موجب ورود خسارت اضافی معاد با تفاوت در ارزش پو شده ،در این صـورت ،جـای
تردید است که طبق حقوق بین الملل اصوالً چنین خساراتی قابل مطالبه باشد .در مورد مبال معین در اوراق معـین
در اوراق تجاری که محل پرداخت آنها اقامتگـاه دائمـی ذینفـع باشـد ،چنـین خسـاراتی را مـیتـوان در بعضـی
کشورهای اروپای غربی و آنهم تحت شرایر خاصی مطالبه کرد .برای مثا در بند  0ماده  4ضمیمه کنوانسـیون
اروپایی تعهدات پولی خارجی مورخ  ،3382مقرر شده که این قبیل خسارات تا آن حد که عدم توانایی بـدهکار بـه
علت تقصیر طلبکار یا فورسماوور باشد یا در مواردی که طلبکار در نتیجه کـاهش ارزش ،متحمـل زیـانی نشـده
باشد ،قابل پرداخت نخواهد بود« .ولی این کنوانسیون که قابلیت مطالبه این خسارات را پذیرفته ،بـه علـت آنکـه
مورد تصویب حتی یک کشور عضو شورای اروپا قرار نگرفته ،رسمیت نیافته؛ هرچنـد کـه در کنوانسـیون ،مسـتثنا
ساختن شرایر متعددی مجاز دانسته شده است ،از جمله تعهدات غیرقراردادی.
در برخی کشورهای اروپای غربی که در اوضاع و احوا مناسب ،این قبیل خسارات قابل مطالبه است ،باز هـم
به علت عدم توانایی خواهان در استفاده از پو مزبور به نحوی که در صورت وصو میتوانسته مورد استفاده قرار
دهد ،محدود به موارد ورود زیان واقعی است .ولی خواهان باید ثابت کند که از این چنـین ارزش بـاالتری منتفـع
می گردیده ،مثالً با فروش کاالهایی که خوانده به او تحویل نداده است .از طرف دیگر ،اگر از زمان نقض یا عمـل
غیرقانونی ،ارزش پو باال رفته و در زمان صدور حکم در سطح باالتری باشد ،در آن صورت ،همان قاعـده مقـرر
می دارد مبل پرداختی به خواهان ،محدود به همان مبلغی باشد که در زمان صدور حکم بـه وی امکـان مـیدهـد
زیان خود را جبران نماید.
عالوه بر این ،طب ق قوانین انگلیس ،در صورتی که قراردادی بین طرفین موجود نباشد ،حکم به پرداخت زیان
واقعی که به علت تنز ارزش استرلینگ وارد آمده ،هیچگاه صادر نگردیده است .در صورت عدم پرداخـت بـدهی،
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معیار خسارت فقر بهره پو خواهد بود و بس )38(.بنابراین ،بنا به مراتب فوق ،در مواردی که خود طرفین در
معامله خود ،شرطی برای تعدیل پو پیش بینی نکرده باشند هیچ دلیلی جهت پرداخت خسارات ناشـی از تغییـرات
در ارزش پو وجود ندارد ،جز پرداخت بهره به اصل مبل بدهی .در این مورد ،اعطای  2/0درصد بهره به آی.ان.آ.
(چنانچه اصوالً بهرهای قابل پرداخت بوده) میبایستی بر مبنای اصل مبل تعهد ریالی میبود ،نه مبل دالری.
اگر این اصل را بپذیریم که بدهکار فقر مسئو خسارات قابل پیشبینی به ویژه بابت غرامـت در قبـا ملـی
کردن که فینفسه قانونی است میباشد ،در آن صورت ،طبق حقوق بینالملل ،جبران خسارت بابت تنز غیرارادی
ارزش پو را در پروندههایی نظیر پرونده حاضر ،باید مردود شناخت.
روشن است که اصوالً حکم غرامت باید بر حسب پولی باشد که تعهد بر حسب آن ایجـاد شـده اسـت .چـون
سرمایهگذاری بر حسب ریا بوده ،لذا حداکثر میتوان دولت جمهوری اسالمی را ملزم ساخت غرامت را فقـر بـر
حسب ریا پرداخته و زیان وارده را در محل خلعید جبران نماید .بند هفت بیانیه دولت الجزایر نیز که بـه موجـب
آن ،حساب وثیقهای جهت پرداخت مبل احکام صادره به نفع خواهانهای ایـاالت متحـده افتتـاح شـده ،در اصـل
مزبور تغییری نداده است .حداکثر ،حساب وثیقه این امکان را برای خواهان به وجود میآورد کـه چنانچـه خوانـده
ایرانی طبق حکم دیوان عمل ننماید ،تعهد ریالی را از حساب مزبور ایفا کند؛ ولی این امـر جـایگزین تعهـد اولیـه
نبوده و آن را به تعهد دالری تغییر نمیدهد .چنان که در جای دیگر ذکر شده:
انصاف حقیقی و دلیل واقعی باید این باشد که وظیفه دادرسیهای حقوقی ،مداخله در حقوق مـاهوی نیسـت،
بلکه اجرای آنها است .این نظر که قصور یا نقض ،حقی نسبت به پولی ایجاد بکند که قبالً پو مندر در حساب
()37
خواه بالفعل یا بالقوه ،نبوده ،نه قابل توجیه است و نه جاذبهای دارد)39(.
چنانچه جهت ایفای تعهدات به استفاده از وثیقه نیاز باشد ،در آن صورت ،وثیقه دالری را باید به ریـا یـا بـه
پو ثالثی که پو مورد تعهد است ،تبدیل کرد ،نه برعکس.
حتی اگر دیوان بهغلر معتقد باشد که صرفاً به دلیل آنکه حساب وثیقه حاوی دالر امریکایی است ،لذا احکام
صادره به نفع خواهان های ایاالت متحده باید بر حسب دالر امریکا قابل پرداخت باشد ،باز هم همـانطـوری کـه
دیوان در پرونده مککالو تصدیق کرده ،چنین نظری مستلزم آن نیست که تعهد ریالی «که در احکام تعیین شده»
باید لزوماً بر حسب دالر اعالم شود .در بیانیههای الجزایر ،قید و شرطی که چنین نتیجهگیری را تأیید کنـد وجـود
(
ندارد )40(.در آن حالت ،مبل ریالی مندر در حکم «در تاریخی که کارگزار امانی بـه بانـک دسـتور پرداخـت از
()39 )38
محل حساب وثیقه بدهد و به نرخ آن زمان به دالر امریکا تبدیل خواهد شد»)41(.
البته در دیوان ،پرونده هایی مطرح است که در آن ،پو مورد تعهد دالر است و در آن مـوارد چنانچـه لزومـی
برای استفاده از حساب وثیقه ایجاد شود ،هیچگونه تبدیلی الزم نخواهد بود؛ ولی در آن موارد ،اگر به نظـر دیـوان،
حقوق یا بیانیه مقرر داشته که به خاطر تغییرات ارزش پو  ،تعدیالتی به عمل آید (که اینجانب انکار میکـنم) ،در
.38 Mannشماره  11در فوق 323 ،تا .332
 Mann .39شماره  11در فوق 148 ،تا .142
 .40همان مأخذ ،بند .323
 .41پرونده مککالو ،شماره  13در فوق ،بندهای  322و .322
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آن صورت ،دیوان باید اطمینان حاصل کند که اگر در آن فاصله زمانی ،ارزش دالر باال رفتـه ،حکمـی بـه مبلغـی
بیشتر از میزان تعهد صادر ننماید ،یعنی باید غرامت دالری را به میزان ترقی ارزش دالر کـاهش دهـد .بـه نظـر
اینجانب ،این امر نیز منوط به ادعا و اثبات صحیح میزان ترقی ارزش دالر در دوره ذیربر اسـت .ولـی اگـر اصـل
ارزش اسمی پو را به عنوان قاعده بپذیریم ،در این صورت ،چنین تغییرات در ارزش پولی را باید نادیده گرفت .اما
رویه دیوان دربار ه این موضوع به نحو بسیار چشمگیری یکجانبه و متناقض اسـت ،یعنـی در صـدور حکـم بابـت
تعهدات دالری علیه ایران و بدون تقلیل مبل ناشی از افزایش آن ،اصل ارزش اسمی پو را پذیرفته ،ولی در مورد
تعهدات ریالی با تبدیل و صدور حکم بر حسب دالر با نرخ رایج در تاریخ قصور ،اصل ارزش اسمی پـو را نادیـده
گرفته است .این روش منجر به اعطای خسارت کاهش ارزش پولی میشود که نه ادعا شده و نه ثابـت گردیـده و
در هر دو مورد علیه خواندگان ایرانی است .این عمل به منظور اجتناب از حکم به پرداخت تعدیل غیرقابل توجیـه
()40
بابت کاهش ارزش پو انجام گرفته که در پرونده مک کالو حکم داده شد)42(.
حتی اگر دیوان معتقد باشد که حسب وظیفه ملزم است بر حسب دالر حکم دهد و بدان طریق تعهد ریـالی را
به دالر تبدیل نماید ،این عمل را اگر با نرخ تبدیل ارز در زمان پرداخت یا اجرا انجام نمیدهد ،باید بـا نـرخ زمـان
صدور ریی انجام دهد .اینجانب از نظریهای که در تعهدات قراردادی از اعما نرخ تبدیل در تاریخ قصور جانبداری
میکند ،آگاهی دارم؛ اما حتی در آن مورد «قاعده بهتر» این است که از نرخ تبدیل در تاریخ صدور حکـم اسـتفاده
به عمل آید ،بدانسان که شعبه دو این دیوان در پرونده تی.سی.اس.بی که در آن مورد تعهدات بـر حسـب ریـا
بود ،نظر داد .در آن پرونده دیوان اظهار داشت که:
معموالً در مورد این نوع بدهی که نرخ مبادله پو کاهش داده نشـده ( )devaluationو معلـوم نیسـت کـه
خواهان در صورت پرد اخت بدهی به وی در موعد مقرر فوراً اقدام به تبدیل آن به دالر مینمـود ،بـه نظـر دیـوان
قاعده بهتر آن است که تبدیل به نرخ تاریخ صدور حکم صورت گیرد .خواهان به موجب قرارداد ،ریسک نوسـانات
نرخ ارز را پذیرفته است .این واقعیت که طبق بیانیههای الجزایر ،پرداخت حکم حاضر باید به دالر صورت گیرد ،به
خودی خود وی را از این ریسک مصون نمیدارد .این قاعده توسر شـعبه سـه در حکـم صـادره در مـورد پرونـده
رکسنورد (حکم شماره 03ـ310ـ 1مورخ  32وانویه  3321،02دی ماه  )3183اعما شد . ...بنابراین ،دیوان بر این
نظر است که براساس سوابق موجود ،تبدیل در این پرونده بایـد بـه نـرخ جـاری در تـاریخ صـدور حکـم صـورت
((42 )41()43
گیرد.
به طریق اولی ،در مورد تعهدات غیرقراردادی ،قاعده این است که تبدیل (اگر باید اصوالً انجام شود) ،باید به نرخ رایـج در
تاریخ پرداخت صورت گیرد .این امر در حکم داوری پرونده دایورتد کارگز( (Diverted Cargoes ) ))44که در سا 3300
توسر رنه اسن ) ،)Rene Cassinنایب رئیس شورای دولتی ( )Conseil d’Etatفرانسه صادر شد مورد تأیید قرار گرفت.
 .42رجوع کنید به :شماره  13مأخذ فوق ،بندهای  332تا  .333در آن پرونده ،دیوان عالوه بر پرداخت مبل حکم براساس نـرخ تبـدیل
رایج در تاریخ پرداخت ،حکمی معاد  30/0درصد اصل تعهد ریالی بهعنوان «تعدیل بابت کاهش ارزش پو » ،به اضافه  32درصد بهـره
نسبت به اصل مبل صادر نمود.
 .43تی.سی.اس.بی ،شماره  13فوق.
44. The Matter of the Diverted Cargoes (Great Britain) (1955) 22 Inl L. rep 820.
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مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد پنجم

موضوع مورد اختالف عبارت بود از نرخهای تبدیل دالر و استرلینگ که میبایستی در مورد طلبی بر حس اسـترلینگ اعمـا
گردد و قرار بود انگلستان بابت محموالتی به مقصد یونان که در آوریل  3343مسیر آنها توسر نیروهای بریتانیا تغییر
داده شده و جهت استفاده در جنگ علیه دشمن مشترک تملک گردیده بـود ،بـه یونـان بپـردازد .چـون بعضـی از
محموالت از ایاالت متحده ارسا شده بود ،لذا هزینه اصلی فوب آنها بر حسب دالر بود .مسأله این بود کـه آیـا
طلب دولت یونان بابت آن محموالت میبایست حسب ادعای یونان به نرخ تبدیل در تاریخ پرداخت به استرلینگ
تبدیل گردد یا حسب ادعای انگلستان به نرخ رایج قبل از تاریخ کاهش رسمی ارزش استرلینگ ،یعنی  32سپتامبر
 02( 3343شهریورماه  .)3102چون دولتین با وجود مذاکرات طوالنی نتوانستند موضوع را حل کنند ،لذا به موجب
قرارداد ( )compromisمنعقده در سا  ،3301آن را به داوری ارجاع نمودنـد .داور (رنـه کاسـن) بعـد از بررسـی
موضوع اظهارنظر کرد که قاعده تاریخ پرداخت «با چنان سوابق فراوان قاطع قضایی بینالمللی» مورد تأییـد قـرار
گرفته که یک اصل کلی حقوق را تشکیل میدهد .هرچند پرفسور مان ( )Mannمعتقد اسـت کـه ایـن بیـان در
تاریخ اظهارش درباره وضعیت حقوق مبالغهآمیز بوده ،معهذا اظهار میدارد که:
با این حا  ،این بیان پیشاهنگ تحو فرخنده ای بود که از آن پس به وقوع پیوست و این تصور را امکانپذیر
()43()45
نمود که حقوق بینالملل باید قاعده تاریخ پرداخت را بپذیرد.
چنانچه در باال نشان داده شد ،این «تحو فرخنده» در واقع ،مورد قبو دیوانهای بینالمللی قـرار گرفتـه و
حقوق بینالملل مقرر می دارد که قاعده تاریخ پرداخت اعما گردد .بنابراین ،دیوان در صدور حکم به مبلـ دالری
مورد مطالبه خواهان و بدون آنکه این قاعده حقوق بینالملل را اعما کند ،مرتکب اشتباه شده است.
سوم) عهدنامه مودت

مخالفت اساسی اینجانب با حکم حاضر این است که این حکم ،عهدنامه «مودت» را به منزله قانون خاصی ()lex specialis
بین دولت جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده امریکا شناخته ،بهعنوان عامـل تعیـین کننـده اختالفـات بـین آی.ان.آ .و
جمهوری اسالمی تلقی میکند.
دیوان موضع خود را با بیان این مطلب توجیه مینماید که «خوانده در هیچیک از لوایح خود در ایـن پرونـده،
منکر استمرار صحت و اثر عهدنامه نگردیده» و مضافاً اینکه عهدنامه مزبور «ضوابطی را در مورد پرداخت غرامت
()44()46
در صورت گرفتن اموا تعیین مینماید».
در مورد ادعای عدم انکار تعدادی از واقعیات و آثار خاص آنها در حکم نادیـده گرفتـه شـده اسـت .خواهـان
ادعای خود را علیه بیمه مرکزی ایران و دولت به ثبت رساند .جزئیات دادخواهی وی مربـوط بـه اقـدامات متخـذه
توسر بیمه مرکزی ایران بود ،زیرا ملی کردن شرق مورد تنازع طرف ایرانی واقع نشده بود .مدافعات پرونده حاضر
نیز بستگی کامل به اقدامات و اطالع دقیق بیمه مرکزی ایران درباره عملیات تجاری شرق ،قبل ملی شدن و رفتار
بیمه مرکزی با وی از ملی شدن دارد .در نتیجه ،کلیه مدافعات در پرونده حاضر از طرف بیمه مرکزی به عمل آمد،
 .45مان ،شماره  11فوق ،صفحات  008تا .002
 .46صفحات  2و  3از حکم پرونده حاضر.
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نه دولت .فقر در جلسه استماع نهایی بود که دیوان ،بیمه مرکزی را تحت این عنوان که خوانـده صـحیح پرونـده
حاضر نیست معذور و نامش را از سوابق حذف نمود؛ ضمن آنکه ادعای متقابل وی را بـهعنـوان ادعـای متقابـل
()45
دولت «تا حدی که اقامه نموده» ابقا کرد.
نماینده رابر دولت نیز علیه الیحه توجیهی غیرمجازی که خواهان در مورد میزان غرامت بـه موجـب حقـوق
بین الملل و در پاسخ به آخرین الیحه خوانده به ثبت رسانیده بود ،اعتراض نمود ،مگر در صورتی که ثبت پاسـخی
از طرف خوانده نیز مجاز اعالم شود .به موجب ماده  33قواعد دیوان و رهنمودهای آن دربـاره موضـوع فـوق بـه
شرح مندر در دستور مورخ  34سپتامبر  01( 3321شهریور  )3180دیوان در پروندههای شماره  12و  ،013آخرین
پاسخ خوانده ،آخرین الیحه در پرونده است ،مگر آنکه دیوان ترتیب دیگری مقرر دارد )47(.دیوان الیحه توجیهی
را در جلسه استماع پذیرفته و اظهار داشت چنانچه تصمیم گرفت اجازه ثبت پاسخهای بیشتری بدهـد ،مطلـب را
به اطالع طرفین خواهد رساند؛ لکن به دولت امکان ثبت پاسخ نداد و حکم خود را در پرونده صادر نمود.
به عقیده اینجانب در مواردی که به نظر دیوان ،این قانون خاص« ،ضوابطی را در مورد غرامت» مقرر داشـته
که تلویحاً بیشتر از الزامات حقوق بینالملل عرفی است ،دیوان میبایستی از دو دولـت درخواسـت مـیکـرد کـه
درباره موضوع صحت و اثر عهدنامه «مودت» لوایح توجیهی تسلیم نمایند .دیوان این عمل را در سایر موضـوعات
کم اهمیتتری در پروندههای دیگر( )48انجام داده و به نظر اینجانب در این مورد نیز میبایسـتی همـین کـار را
میکرد ،بهویژه از آن لحاظ که در جلسه استماع مقدماتی بیمه مرکزی که تمامی مدافعاتش را نماینده رابر دولـت
جمهوری اسالمی بهعنوان مدافعات دولت پذیرفت ،موضوع بیاعتباری عهدنامه مزبور را طرح و بحث نمـوده بـود
()46
(صورتجلسه رسیدگی شفاهی مورخ  32وانویه  02/3321دیماه  3183صفحه .)4
 .47فورموست تهران اینک و سایرین و دولت جمهوری اسالمی ایران و سایرین (پروندههای شماره  12و  )013که در  3 Iran- U. S. C.T. R 361نیز
به طبع رسیده است.
 .48برای مثا رجوع کنید به :اینترنشنا اسکولز سرویسز اینک و شرکت ملی صنایع مس ایران ،پرونده  ،333شعبه یک ،دستور مـورخ
 34مارس  01( 3321اسفندماه  )3183دائر به احاله صالحیت به دیوان عمومی ،دستور مورخ  32مارس 02( 3321اسفندماه  )3183دیوان
عمومی که طی آن ،دیوان عمومی عالوه بر طرفین دعوا ،از هر دو دولت دعوت به عمل آورد در مورد صالحیت دیوان نسبت بـه مسـأله
خواهان هایی که شرکت غیرسهامی امریکایی بودند اظهارنظر کنند و تصمیم دیوان عمـومی دربـاره ایـن موضـوع ،قـرار اعـدادی شـماره
12ـ333ـ دیوان عمومی ،مورخ  8آوریل  32( 3324فروردینماه )3181؛ ای سیستمز اینک و دولت جمهوری اسـالمی ایـران و سـایرین،
پرونده  122شعبه یک ،دستور مورخ  00سپتامبر  13( 3320شهریورماه  )3183که طی آن ،عالوه بر طرفین دعوا از دولت ایاالت متحـده
دعوت به عمل آمد در مورد اینکه این دیوان نسبت به دعاوی متقابل اجباری طرف ایرانی کـه علیـه طـرف امریکـایی دعـوایی در یـک
دادگاه ایرانی طرح نموده ،صالحیت انحصاری دارد یا خیر اظهارنظر کنند .شعبه مزبور طی همان دستور ،صالحیت اتخـاذ تصـمیم دربـاره
موضوع را به دیوان عمومی احاله و دیوان عمومی طی قرار اعدادی شماره 31ـ 122مورخ  4فوریـه  30( 3321بهمـنمـاه  )3183بـه آن
موضوع رسیدگی نمود .هاوزینگ اند ارین سرویسز اینترنشنا اینک و دولت جمهوری اسالمی ایران ،شرکت سـهامی نوسـازی و عمـران
تهران ،پرونده شماره ،324شعبه یک ،دستور مورخ  31وانویه  01( 3324دیماه  )3180که طی آن از طرفین دعوت به عمل آمد راجع بـه
صالحیت دیوان نسبت به ادعاهای شریک امریکایی (یک شرکت مـدنی) در غیـاب شـریک دیگـر وی علیـه شـرکت ایرانـی ،براسـاس
قراردادی که شرکا مشترکاً با شرکت ایرانی منعقد نموده بودند اظهارنظر نمایند .دستور مورخ  4مه  34( 3324اردیبهشتماه  )3181شـعبه
مبنی بر قبو الیحه دولت ایاالت متحده درباره این موضوع ،و تصمیم شعبه درباره موضوع ،حکم شماره 023ـ324ــ 3مـورخ  00نـوامبر
( 3320او آذرماه .)3184
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هرچند نماینده رابر دولت جمهوری اسالمی ایران در جلسه استماع مقدماتی مورخ  32وانویـه  02( 3321دی
ماه  )3183آمادگی نداشت درباره بیاعتباری عهدنامه مودت بحث نماید ،اما طی مدتی کمتر از دو هفته در جلسـه
استماع پرونده مهم سلب مالکیت ،یعنی استارت هاوزینگ کورپوریشن و سایرین و دولت جمهوری اسالمی ایـران
و سایرین در همان شعبه و با حضور همان داورانی که به پرونده حاضر رسیدگی مینماینـد ،توانسـت اسـتدالالت
مشروح دولت متبوع خود را ارائه نماید )49(.مضافاً این امر که دولـت در جلسـه اسـتماع مـورخ  13اوت 3( 3321
شهریورماه  )3180پرونده حاضر ،تمامی مدافعات بیمه مرکزی ،دایر به تأکید بر بیاعتباری عهدنامـه را بـهعنـوان
مدافعات خود پذیرفته ،می بایستی هرگونه کمبود در اعتراض نسبت به اعتبار عهدنامه را رفـع و لـزوم ثبـت لـوایح
درباره موضوع توسر دو دولت را مطرح کرده باشد .حتی اگر دیوان متقاعد نشده بود که خوانده موضوع را بـه حـد
کافی مطرح کرده ،همین قدر که خود پرونده موضوع مهمی را مطرح نموده )50(،دیوان این اختیـار را داشـت کـه
طبق دستور شماره یک ریاست دیوان ،از صالحیت خود نسبت به ایـن امـر بـه سـود صـالحیت دیـوان عمـومی
()48()47
صرفنظر نماید و میبایستی این اختیار را اعما میکرد .بند «8الف» دستور مزبور مقرر میدارد:
در موردی که پرونده مطروحه نزد یک شعبه مسأله مهمی را طرح نماید آن شعبه میتواند ،در هر زمان قبل از
حکم قطعی ،از صالحیت خویش به نفع هیأت عمومی صرفنظر نماید.»...
عالوه بر این ،پاره ای از موضوعات مطروحه در مسأله صحت و قابلیت اجرای عهدنامـه آنچنـان مشـخ و
زبانزد همگان است که دیوان میبایستی به جای آنکه فرض کند که عهدنامه به نحوی که تدوین شده در پرونده

 .49رجوع کنید به :صفحات 3221ـ 3282صورتجلسه ماشینی جلسه استماع آن پرونده.
 .50برای آنکه اهمیت موضوع نشان داده شود ،کافی است که بیانـات آقـای پرسـی ( )Percyعضـو کنگـره ایـاالت متحـده ،و آقـای
دیویس رابینسون ( )Davis Robinsonمشاور حقوقی وقت وزارت امور خارجه ایاالت متحده به نقل از:
United States Congressional Record, vol. 129, No. 157 (14 November 1983) P. S 16055.

( 01آبانماه  )3180که در  )I.L.M. 1406 (1983 00نیز چاپ شده ذکر گردد:
دعاوی علیه ایران
آقای پرسی :آقای رئیس ،کار دیوان داوری دعاوی ایران ایاالت متحده در الهه ،هلند جهت تأمین غرامت برای تعـداد زیـادی از اتبـاع و
شرکتهای امریکایی که در نتیجه اقدامات دولت و مقامات ایران ،وجـوه و امـوا خـود را از دسـت دادنـد همچنـان ادامـه دارد .یکـی از
موضوعات مهم مطروح در جلسات شور دیوان ،موضوع ضوابر مناسب جهت تعیین میزان غرامت الزم برای جبران ایـن زیـانهـا اسـت.
ایران استدال میکند که دیگر متعهد به عهدنامه سا  3300که ضابطه کلی غرامت سریع ،کـافی و مـؤثر را شـرط مـیکنـد و عبـارت
مهمی در حقوق بینالملل شده است ،نمیباشد.
با توجه به اهمیت این موضع برای بسیاری از بازرگانیهای امریکایی ،اینجانب از دیویس رابینسون مشـاور حقـوقی وزارت امـور خارجـه،
درخواست کردهام یادداشتی حاوی شرح این موضوع در اختیارم بگذارد .درخواست میکنم نسخهای از یادداشـت فـوق در ایـن مرحلـه در
سوابق منظور شود.
آقای رابینسون یادداشت خود را با جمالت زیر آغاز میکند:
دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده در الهه برای دعاوی متعددی که در آنها بابت سلب مالکیت از اموا اتباع ایاالت متحـده در
ایران غرامت مطالبه شده ،جلسات استماع ترتیب داده یا برنامه تشکیل جلسات تعیین نموده است .دیوان باید در هریک از این موارد و نیز
موارد بیشمار دیگری که بعداً مطرح خواهند شد ،ضوابر قابل اعما در غرامت بابت اموالی که سلب مالکیت شده ،تعیین نماید.»...
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()49()51

حاضر الزامآور است ،خود ریساً آن را مورد بررسی قرار میداد.
اگر دیوان از خوانده نهایی درخواست کرده بود که الیحه توجیهی درباره موضوع اعتبار عهدنامه تسلیم نمایـد
یا اختیارات ذاتی خود را جهت بررسی و طرح موضوعات مربوط مستقالً اعمـا کـرده بـود ،در آن صـورت ،تأییـد
مینمود که «تغییر اوضاع و احوا یا اصو حقوق بینالملل که بتواند موجب ابطا  ،تعلیـق یـا اصـالح عهدنامـه
مودت شود» وجود دارد .همان طوری که نماینده رابر دولت جمهوری اسالمی ایران در مـورد پرونـده اسـتارت در
این شعبه اظهار داشت ،اصو فوق عبارتند از :او اصل عمل متقابل ،دوم اصل تغییر اوضاع و احوا  ،سوم اصـل
عدم ایجاد حق از عمل خالف ( )ex malo jus non oriturو چهارم اصـل دیـون منفـور و جانشـینی دولـت.
همان طوری که ذیالً بحث خواهد شد ،اثر دو اصل او این است که اجرای عهدنامه را به حا تعلیق در میآورد و
دو اصل اخیر آن را باطل میسازد.
اگر دیوان علیرغم مراتب فوق ،عهدنامه را صحیح و قابل اجرا تلقی مینمود ،در آن صورت نیز براساس اصو
کلی تفسیر معاهدات ،می بایستی مفاد آن را با توجه به تغییرات در حقوق بینالملل عرفی و بهویژه ضوابر غرامـت
بابت اموا ملی شده تفسیر می کرد.
 .3صحت عهدنامه مودت

قبل از آنکه به دالیل متعددی که براساس آنها اینجانب عهدنامه مودت را غیرقابل اجرا تلقی میکـنم بپـردازم،
توضیحاً خاطرنشان می سازم که علیرغم مطالب مذکور در سـایر مـوارد ،ایـن موضـوع توسـر یـک دادگـاه واجـد
صالحیت به نحو قاطعی مورد تصمیم واقع نشده ،تا بتوان آن را قضیه مختومهای بـین دولتـین ایـاالت متحـده و
جمهوری اسالمی ایران تلقی نمود .چنین استدال شده است که دیوان بینالمللی دادگستری طی تصـمیم غیـابی
خود در پرونده «کارکنان دیپلماتیک و کنسولی» ایاالت متحده در تهران (ایاالت متحـده امریکـا علیـه جمهـوری
اسالمی ایران) ،مجموعه  3322احکام دیوان بینالمللی دادگستری ،ص 1درباره اعتبار عهدنامـه مـودت ریی داده
است )50()52(.باید به خاطر داشت که دیوان جهانی در آن حکم به بررسی صحت قید انتخاب مرجع ،یعنـی مـاده
 00عهدنامه «مودت» پرداخت تا نسبت به بخش نسبتاً کوچک ادعا اعالم صالحیت نماید و اتخاذ این روش طبق
اصل تفکیکپذیری این نوع قیود از موافقتنامههای باطل ،صحیح است .نتیجتاً مطالب مندر در یادداشـت وزارت
امور خارجه ایاالت متحده( )51()53در جهت منافع خود و نظرات جداگانه داوران انتصابی ایـاالت متحـده در ایـن
 .51برای مثا رجوع کنید به :دال و جمهوری اسالمی ایران و بانک ملت ،حکم شماره 3ــ343ــ 32( 01ووئـن  02/3321خردادمـاه

 )3180که در14ـU.S. C.T.R. 10,12ـ 3 Iranبه طبع رسید و نظر مخالف قاضی هولتزمن ،صفحه  02که در آن ،دیوان خود ریساً رابطه
بین مقررات ارزی ایران و موافقتنامه صندوق بین المللی پو و تأثیر آن بر معامالت طرفین را مورد بررسـی قـرار داده و اتخـاذ تصـمیم
نمود.
 .52برای مثا رجوع کنید به :نظر جداگانه قاضی براوئر ،صفحه  1در سدکو اینک و شرکت ملی نفت ایران و جمهوری اسالمی ایـران،
قرار اعدادی شماره 1ـ303ـ.03
 .53یادداشت وزارت امور خارجه ایاالت متحده درباره اعما عهدنامه مودت بـر مـوارد سـلب مالکیـت در ایـران ( 31اکتبـر 03/3321
مهرماه  ،)3180که در
U.S. Congressional Record Vol. 129 No. 157,S1655-60 and 22 I.L.M.1406-11(1983).
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دیوان( )54دایر بر اینکه حکم دیوان جهانی درباره مفاد عهدنامه قضیه را مختومه میسازد ،صحیح نیست .عالوه
()52
بر این ،به موجب بند  33بیانیه دولت الجزایر ،ایاالت متحده تعهد کرد که:
فوراً تمام ادعاهایی را که در حا حاضر [در آن زمان] علیه ایران در دیوان دادگستری بینالمللی مطرح اسـت
پس خواهد گرفت و از آن به بعد نیز از اقامه دعوا در مورد هرگونه ادعای حا یا آینده توسر ایـاالت متحـده ویـا
اتباع ایاالت متحده علیه ایران ناشی از حوادث قبل از تاریخ این بیانیه ...جلوگیری خواهد نمود.
حداقل اثر شرط مزبور باید این باشد که حکم مزبور نتواند توسر ایاالت متحده یا خواهانهـای امریکـایی در
()53()55
این دیوان علیه ایران مورد استناد واقع شود.
الف) اصل عمل متقابل
()54()56

اصل عمل متقابل به منزله «داربستی» تلقی میشود که براساس آن ،روابر بین ملتها توسعه مییابد.

همچنین گفته می شود که اصل عمل متقابل ،یک نظریه دائمی است که هرچند در قوانین داخلی به سـکوت
برگزار شده ،ولی تاکنون در حقوق بینالملـل اصـل محکمـی اسـت .لنهـف ( )Lenhoffنقـش آن را در حقـوق
بینالملل به شرح زیر توصیف مینماید:
نقشی که اصل عمل متقابل در قلمرو حقوق بینالملل ایفا مینماید به حدی است کـه نمـیتـوان دربـاره آن
مبالغه کرد .پرفسور شوارتزنبرگر ( )Schwarzenbergerضمن بحث درباره مراحلی که طی آن عرف دیپلماتیک
به قواعد حقوق بینالملل تبدیل شد اظهار میدارد که «این قواعد مبتنی بر محکمترین پایـه کلیـه حقـوق ،یعنـی
()57 )56( )55()57
اصل عمل متقابل میباشد و لذا چندان در معرض خطر نقض شدن نیست».
این اصل یک نظریه مستقل حقوقی بوده( )58و می تواند به صورت مثبت یا منفی تحقق یابد .در واقع ،بایـد
آن را با تالفی ،عمل مقابله به مثل و پاسخ متقابل مقایسه نمود ()59(.چنانچه به صورت تقابل منفی ظاهر شود،
مستلزم ایجاد استحقاق برای طرف زیاندیده به امتناع ایفای تعهدات مشابه یا معاد تعهـداتی کـه طـرف دیگـر
نقض کرده است میباشد .پرفسور اشـنیبرگر ( )Schneebergerبـه آنهـایی کـه ممکـن اسـت ایـن نظریـه را
 34نوامبر  01( 3321آبانماه  )3180چاپ شده است.
 .54برای مثا رجوع کنید به :نظر قاضی براوئر مذکور در شماره  02فوق .نظـر ماسـک در امـریکن اینترنشـنا کورپوریشـن اینـک و
ســایرین و جمهــوری اســالمی ایــران و ســایرین ،حکــم شــماره 31ـــ0ـــ 33( 1دســامبر  02/3321آذرمــاه  )3180کــه در4Iran-
 U.S.C.T.R.96,111به طبع رسید.
 .55همچنین در مورد بهاصطالح استناد ایران به تداوم صحت عهدنامه در جریان «پروندههای توقیف» مطروحه در دادگاههای ایـاالت
متحده ،وکیل امریکایی در محل که این نکته را مطرح ساخت بدون دستور رسمی عمل نموده و بیانگر نظرات دولت ایـران در ایـن بـاره
نبود.
56. Schneeberger, Reciprocity as Maxim of International Law. 37 Georgetown L. J. 29 (1948-49).
57. Lenhoff, Reciprocitv. The Legal Aspects of a Perennial Idea 49 Northwestern Univ. L. Rev. 619 (1954-55).
See also, E. Zoller, PeacetimeUnilateral Remediees: An Analysis of Counter Measures. 14-27 (1984).

 .58اشنیبرگر ،مأخذ مذکور در شماره  04فوق ،صفحات مختلف.
 .59زولر ،مأخذ مذکور در شماره  00فوق .،ص .30
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تعجبآور تلقی کنند ،میگوید:
ادعا شده است که تقابل منفی ،در پاسخ به نقض ،ضربه شدیدی بـه اعتمـادی کـه در روابـر بـین کشـورها
اهمیت بسزا دارد ،وارد میآورد»...
در مقابل این گفته ،کورد ها ( )Cordell Hullوزیر سابق امور خارجه [امریکا] این ادعا را محکوم نموده
و می گوید تمسخرآمیز است که دولتی که خود کلیه اصو نظم و قانون را به استهزا گرفته ،مورد بیاعتنایی قـرار
میدهد بخواهد که سایر کشورها پایبند جدی آن اصو باشند.
سلب حق توسل به عمل متقابل در پاسخ به عمل خالف ،به منزله تشویق به انعقاد معاهده است ،با نیت قبلی
()58
به بیاعتنایی به تعهدات خود و صرفاً متعهد دانستن طرف دیگر)60(.
برونو سیما ( )Bruno Simmaنیز نظریه فوق و اعما آن را مورد حمایت قرار داده و خاطرنشان میسازد:
امکان اینکه کشوری در مقابل نقض تعهدات بینالمللی اقدام به عمل متقابـل کنـد ،عامـل محکمـی بـرای
رعایت تعهدات فراهم خواهد نمود .بنابراین ،نظریه عمل متقابل ،زیربنای روشهای مختلف خودیـاری اسـت کـه
()59()61
بدان وسیله کشورها میتوانند حقوق خود را استیفا نمایند.
پل روتر ( )Paul Reuterنیز مینویسد:
در واقع ،یکی از اصو بنیادی حقوق معاهدات ،اصل عمل متقابـل اسـت .طرفـی کـه تعهـدات خـود را ایفـا
نمــیکنــد نبایــد از طــرف دیگــر انتظــار داشــته باشــد کــه تعهــدات خــود را ایفــا کنــد (عمــل در مقابــل عمــل:
()60( )62
.)inadimplendum
اصل مزبور در عمل ،کشور خاطی را از استناد به مفاد قراردادی که خود آن را نقض کرده برای خواستن ایفای
تعهدات از کشور متخلفٌعلیه منع مینماید .الزم به ذکر نیست که این کامالً از حقوق حاکمیت کشور متخلفٌعلیه
است که تعهداتی را که میخواهد از انجام آن اجتناب کند خـود تعیـین نمایـد .کوشـشهـایی کـه جهـت ایجـاد
محدودیت برای استناد به اصل عمل متقابل در مورد بعضی از انواع معاهدات به عمل آمده ،به علت اینکه متکـی
()62)61
به «ابهام مضاعف»( )63میباشد شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته است.
تنها محدودیت قابل قبو اصل مزبور این است که «تعهدات ناشی از قوانین کلی» ( )erga omnesرا در بر
نمیگیرد( ()64و علت آن این است که در غیر این صورت ،همین اصل ،برابری و عینیت را که منظور اساسـی آن
 .60همان مأخذ ،ص .10
61. Simma, Reciprocity, in 7 Encyclopedia of Public Intrernational Law 400, 402 (1984).
 .62نوشته روتر به عبارت زیر است:
p. Reuter, Droit International Public, 152 (6th ed. 1983).
En effet un des principes fondamentaux du droit des traites est celui de la reciprocite: une partie qui ne respecte
pas sest obligatins ne saurate exiger dune autre qu'elle respecte les siennes (execution trait pour trait:
inadimplendum).

 .63رجوع کنید به :زولر ،مأخذ مذکور در پاورقی شماره  00فوق ،ص  00در انتقاد از تصمیم پرونده
Star Industries Inc. v. U.S. 60 Int'l L. Rep. 644 (1972), 461 F. 2 d 557 (1977).
 .64زولر ،مأخذ مذکور در پاورقی شماره  00فوق ،ص .08
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است از بین می برد و کوشش ناگفته خود برای جبران نابرابری بین طرفین را تضعیف میکند.
دیوان بین المللی دادگستری در اعما اصل مزبور بدون هیچگونه محدودیتی ،در پرونـده مربـوط بـه عواقـب
حقوقی ادامه حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا (افریقای جنوب غربی) برای کشورها علیرغم قطعنامـه شـماره 028
( ) 3322شورای امنیت مواجه با اشکالی نگردید .دیوان جهانی در پاسخ بـه اعتـراض افریقـای جنـوبی نسـبت بـه
اختیارات قانونی مجمع عمومی سازمان ملل در تصویب قطعنامه ( 0340بیست و یک) که بـه قیمومیـت افریقـای
جنوبی بر افریقای جنوب غربی پایان داد ،چنین اظهار عقیده کرد:
یکی از اصو اساسی حاکم بر روابر بینالمللی آن است که طرفی که تعهدات خویش را انکار کـرده یـا ایفـا
()63()65
نمینماید نمیتواند دارنده حقوقی شناخته شود که به ادعای وی از آن روبر ناشی شده است.
نکته حائز اهمیت این که دیوان جهانی ،گرچه به دالیلی دیگر ،در همان پرونده نتیجه گرفت که لغو قیمومت،
مستلزم «همکاری» با دولت قیم نیست.
طبق قاعده کلی ،اصل عمل متقابل به موجب حقوق بینالملل عمومی عام اعما میگردد ،صرفنظر از اینکه
جزء مفاد عهدنامه ذیربر یا موافقتنامه دیگری باشد یا باشد .معهذا در ارتباط با عهدنامه «مودت» دلیـل دیگـری
نیز برای استناد به نظریه فوق وجود دارد و آن اینکه عهدنامه مذکور «براساس رفتار مسـاوی متقابـل منعقـد» و
بنیانگذاری شد )64()66(.نکته مهم آن که ضابطه مزبور بنا به درخواست ایران (در عهدنامه) گنجانیـده و موضـوع
()65
بحثهایی واقع شد)67(.
65. 1971 I.C.J. 16, 46.
 .66در مقدمه عهدنامه چنین آمده است:
چون دولت ایاالت متحده امریکا و دولت شاهنشاهی ایران مایلند مناسبات دوستانهای را که از دیر باز بین مـردم ایـن دو کشـور موجـود
بوده است به نحو مؤکدی مورد توجه قرار دهند و اصو عالیهای را که برای تنظیم امور بشری ملزم به رعایـت آن مـیباشـند بـار دیگـر
تأیید کنند و بازرگانی و به کار انداختن سرمایه و روابر نزدیکتر اقتصادی را بهطور کلی بین مردم این دو کشور و به نفع طرفین تشویق
نمایند و مناسبات کنسولی را تحت نظم و قاعده در آورند ،لذا به انعقاد عهدنامه مودت و روابر اقتصادی و حقوق کنسولی براسـاس رفتـار
مساوی متقابل مصمم گردیده و اشخاص ذیل را به عنوان نمایندگان تاماالختیار خود تعیین نمودند.
 .67رجوع کنید به :تلگرام از طبقهبندی خار شده (غیرمحرمانه) شماره  030مـورخ  38اکتبـر  04( 3304مهـر مـاه  )3111از سـفارت
ایاالت متحده در تهران به وزارت امور راجع به پیشنویس عهدنامه مودت و توصیههای گروه ایاالت متحده ،مذکور در پاورقی شماره 43
یادداشت آقای رابینسون .همچنین رجوع کنید به :همان تلگرام که توسر خواهانهای پرونده بیکر اینترنشـنا کورپوریشـن و سـایرین و
جمهوری اسالمی ایران و سایرین ،پرونده شماره  ،183سند شماره  ،023صفحه  0( 384آوریل  31/3320فـروردینمـاه  )3184بـه ثبـت
رسیده است .در تلگرام مزبور آمده است:
 .3مقدمه
دکتر عبده اظهار داشت که دولت ایران مایل است در پیشنویس عهدنامه ،مطلبی دایر بر اینکه موافقتنامه براساس عمل متقابـل اجـرا
خواهد شد گنجانده شود و توضیح داد که این امر به دلیل اثر عهدنامه بر کشورهای ثالث میباشـد .دولـت ایـران مـیخواهـد در صـورت
امکان از تسری مفاد عهدنامه به کشورهای ثالث مخصوصاً اتحاد جماهیر شوروی اجتناب کند که دولت ایران با آنهـا معاهـداتی حـاوی
شرط کاملهالوداد به امضا رسانده یا ممکن است امضا کند (نمایندگان ایران توضیح دادند کـه انگیـزه بسـیاری از تغییـرات پیشـنهادی در
پیشنویس عهدنامه ،نگرانی دولت ایران از شرط کاملهالوداد در معاهداتی است که ایران با سایر کشورها امضا کـرده اسـت) .آقـای دکتـر
عبده خاطرنشان ساخت که راجع به این نکته موجبات رضایت ایران فراهم خواهد شد ،چنانچه در سطر  8مقدمـه عبـارتی بـه شـرح زیـر
گنجانده شود« :ایاالت متحده و ایران ـ .مصممند براساس اصل عمل متقابل یک عهدنامه مودت و روابر اقتصادی امضا کنند.»...

حکم شماره 484ـ414ـ4
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موضع ایران که سرانجام در مذاکرات راجع به این نکته غالب شد این بود که این کشور نمیخواسـت مجبـور
شود امتیازات مندر در این عهدنامه را به سایر کشورها ،بهویژه به اتحاد جماهیر شوروی ،تسری دهد کـه بـا آن،
معاهدات حاوی شرط کامله الوداد منعقد کرده ویا ممکن بـود منعقـد کنـد .دکتـر عبـده ،رئـیس هیـأت ایـران ،بـا
توضیحات خود هیأت امریکایی را متقاعد ساخت که با در ماده مزبور از تسری مفاد آن عهدنامـه بـه هـر کشـور
دیگر جلوگیری خواهد شد ،مگر آنکه آن کشور حتی با داشتن وضع کاملهالوداد بتواند وجود اصل عمل متقابـل را
()66
ثابت کند )68(.بنابراین ،ایران حق دارد به قابلیت اجرای عهدنامه در مورد ایاالت متحده اعتراض کند.
بدین ترتیب ،اصل مزبور چه از لحاظ حقوق عام و چه به موجب مفاد خود عهدنامه قابـل اعمـا اسـت .تنهـا
مسألهای که باقی می ماند این است که با توجه به تاریخچه مناسبات ایران و ایاالت متحده ،آیا ایران مبنایی برای
استناد به نظریه عمل متقابل و بدان وسیله منع ایاالت متحده و اتباعش از استناد به عهدنامه «مودت» برای وادار
ساختن ایران به ایفای تعهداتش دارد یا خیر .جواب این سؤا  ،مثبت است .طبق اظهار جمهوری اسالمی ،ایـاالت
متحده با رفتار خود تعهداتی را که به موجب عهدنامه «مودت» به عهده گرفتـه بـود ،آنچنـان نقـض کـرده کـه
()70( )69()68()67
نمیتواند دارنده حقوقی شناخته شود که حسب ادعای وی از رابطه مزبور ناشی میشود.
علیرغم مفاد ماده یک عهدنامه که مقرر داشته «بین دو متحده امریکا و ایران صلح استوار و پایدار و دوستی
صمیمانه برقرار خواهد بود» ،با این حا  ،رفتار ایاالت متحده قبل و بعد از بیانیههای الجزایـر ،تخطـی و تجـاوز از
روابر دوستانه ،روابر اقتصادی و حقوق کنسولی ایران بوده است .مثا های فراوانی را میتوان ذکر نمود.
از جمله تجاوزات ادعایی که قبل از بیانیههای الجزایر رخ داد عبارت است از انتخاب انحصاری اتبـاع ایرانـی،
بهویژه  3221222دانشجوی ایرانی در ایاالت متحده( )69برای بازرسی روادید ،بازداشت غیرقانونی اتباع ایرانـی در
ایاالت متحده )70(،اخرا حداقل  01222تبعه ایرانی از ایاالت متحده بدون دلیل عادالنه ،صدور دسـتور بـه چنـد
هزار دانشجو برای ارائه مدرک تحصیل ظرف  12روز یا مواجهه با اخرا ( )71و سوء رفتار نسبت به اتبـاع ایرانـی
که در زندانهای ایاالت متحده گرفتارند )72(.از جمله پروندههایی که در مورد این نوع سوء رفتار در ایـن دیـوان
به ثبت رسید ،پرونده حدادی و ایاالت متحده امریکا (حکم شماره 380ـ281ــ 13 ،1وانویـه  33/3320بهمـنمـاه
سفارت با افزودن این عبارت مخالفتی ندارد و توصیه مینماید که آن وزارتخانه پیشنهاد نمایندگان ایران را بپذیرد.
 .68همان ماخذ ،صفحه یک .برای دالیل منطقی این امر ،رجوع کنید به:
 )E. Zoller, Enforcing International Law Through U.S. Legislation 14 (1985که ضمن آن چنین توضـیح مـیدهـد :مفهـوم
اساسی عهدنامههای ویژه عمل متقابل این است که این عوض اعطایی در مقابل امتیازات مکتسبه امری اسـتثنایی اسـت و هـیچ کشـور
دیگری نمیتواند نظیر آن را اعطا کند .در نتیجه ،شرط کاملهالوداد نمیتواند از امتیازات مندر در این عهدنامهها برخوردار گردد.
 .69برای مثا رجوع کنید به :گزارشهای روزانه نیویورک تایمز ،شماره  33نوامبر  02( 3323آبـان مـاه  ،)3102صـفحات یـک و ،34
شماره  30نوامبر  04( 3323آبانماه  ،)3102صفحات «الف» 3و «الف».30
 .70برای مثا رجوع کنید به :گزارشهای روزنامه نیویورک تایمز ،شماره  30نوامبر  04( 3323آبانماه  ،)3102صفحه  ،02ستون یک.
 .71برای مثا رجوع کنید به :گزارشهای روزنامه نیویورک تایمز ،شماره  32نوامبر  08( 3323آبانماه  ،)3102صفحه یک ،سـتون ،0
شماره  02نوامبر  8( 3323آذر  ،)3102صفحه  ،3ستون پنج ،شماره  12نوامبر .3323
 .72برای مثا رجوع کنید به :گزارش روزنامه نیویورک تایمز ،شماره  02آوریل  13( 3322فروردین ماه  ،)3103صفحه  ،40ستون .8
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 )3181بود که نشانگر رفتار ایاالت متحده نسبت به دانشجویان ایرانی در آن کشور ـ نقض عهدنامه مودت ـ و نیز
برخورد دیوان با این امر می باشد .در آن پرونده ،پسر خواهان ،به نام ساسان حدادی ،یک دانشجوی ایرانی در سا
 3322به منظور ادامه تحصیالت به ایاالت متحده رهسپار شد و سپس در مه  3322دستگیر و تحت شکنجههای
موصوف قرار گرفت که به جنون دائمی وی منجر شده و باالخره در  30ووییه  04( 3322تیرماه  )3103به ایـران
فرستاده شد .حکم مربوط به آن پرونده نشان نمیدهد که ایاالت متحده اصوالً منکر این ادعاها شده باشـد ،بلکـه
حاکی است که این کشور درخواست نمود به علت آنکه دیوان جز بر دعاوی «ناشـی از دیـون ،قراردادهـا ،ضـبر
اموا یا هر اقدام دیگری که مؤثر در حقوق مالکیت» ،به شرح مندر در بنـد یـک مـاده دو بیانیـه حـل و فصـل
دعاوی صالحیت ندارد و نیز به علت عدم اهلیت پدر جهت اقامه ادعای پسر ،خواستار شـد پرونـده مزبـور مـردود
شناخته شود.
حکم صادره به سه دلیل پرونده مزبور را رد نمود .اوالً به علت فقدان صالحیت نسبت به دعـاوی منتهـی بـه
آسیبهای شخصی ،طبق چارچوب صالحیتی دیوان .ثانیاً از آنجا که خواهـان در مقـام ولـی ،بـهعنـوان نماینـده
قانونی پسری که خود فاقد صالحیت جهت تعقیب بود اقدام مینمود ،ادعا بابت آسـیبهـای شخصـی بـه پسـر و
زیانها و هزینههای ناشی از این آسیبها بود و این ادعا در چارچوب صالحیت دیوان قرار نداشـت .ثالثـاً از آنجـا
که خواهان خسارت خود ناشی از فقدان پسر را ادعا میکرد ،این زیانها نیز خار از چـارچوب صـالحیتی دیـوان
قلمداد شد .در آن پرونده هیچ مبنایی در تأیید این ادعا مطرح نشد که خواهان ،یعنی پدر دارای عالیق مالیای در
رفاه پسر خود بوده که در نتیجه حجر و از کار افتادگی وی تقلیل یافته یا اینکه زیانهای مادی و معنوی ،نتیجـه
رویدادی بجز ایراد صدمات شخصی به پسر بوده باشد.
مورد دیگر ،پرونده کریم پناهی و ایاالت متحده امریکا (پرونـده شـماره  )320مطـروح در ایـن دیـوان اسـت.
خواهان پرونده مزبور ،یک مهندس ساختمان با تابعیت ایرانی و ساکن ایاالت متحده ،از جمله سـایر مطالـب ادعـا
کرد که در سا  3323پلیس نیویورک وارد آپارتمانش شد ،تعدادی از اسنادش را از بین برد و تعداد دیگـری را بـا
خود برد و او را با اتهام واهی ورود غیرقانونی به آپارتمان خودش زندانی ساخت .وی مضافاً ادعا کرد که در هنگام
ورود مجددش به ایاالت متحده در ماه مه سا  ،3322مقامات اداره مهـاجرت ایـاالت متحـده گذرنامـه ایرانـی و
کارت اقامت دائمی وی در ایاالت متحده را ضبر و با وجودی که بهطور قانونی از طریق فرودگاه کندی نیویورک
وارد ایاالت متحده می شد وی را توقیف نمودند و طی چهارده ماه بعد از آنکه مشغو تعقیب پرونـده خـود علیـه
تصمیمات مقامات و دادگاههای اداره مهاجر بود ،دائماً مورد حمالت وحشیانه مقامات ایـاالت متحـده قـرار گرفتـه
بود ،تا این که موفق شد از دادگاه بدوی فدرا ایاالت متحده دستور مساعدی علیه دسـتور اخـرا صـادره توسـر
مقامات مهاجرت کسب نماید؛ ولی مقامات مهاجرت از استرداد گذرنامه و کارت اقامتش خودداری کردند تا اینکـه
دادگاه بدوی فدرا دستور دیگری در این باره صارد نمود و عالوه بر اینکه طی آن مدت درامد او بـه نحـو قابـل
مالحظهای کاهش یافت ،بعد از به دست آوردن شغلی در شرکت مهندسـی گـروئن اسوشـیتس ،مقامـات ایـاالت
متحده آن شرکت را وادار ساختند که بعد از مدتی وی را اخرا نماید و از آن زمـان بـه بعـد دسـتخوش حمـالت
بیشتری توسر آن ها بوده که مجدداً موجب بیکار شدن او گردید و این حمالت صرفاً محـدود بـه وی نمـیشـد،
بلکه به بستگانش که حسب تصادف از نقاط دیگر ایاالت متحده به دیدارش میآمدند نیز تسـری مـییافـت .وی
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همچنین ادعا کرد که مقامات ایاالت متحده در مکاتبات بین وی و دیـوان دسـت مـیبردنـد و در بعضـی مـوارد
مکاتبات دیوان به وی واصل نشد و به همین دلیل دیوان به دفتر خود دسـتور داد کـه مکاتبـات بعـدی را توسـر
پست سفارشی به وی ارسا دارد .تا این تاریخ هیچ تصمیمی درباره این پرونده اتخاذ نشـده ،در حـالی کـه حکـم
مربوط به ادعای گروئن اسوشیتس ،اینک و شرکت خانهسازی ایران و سایرین (حکم شماره 83ـ322ـ 32 ،0ووییه
 08/3321تیرماه  )3180حتی در غیاب قاضی ایرانـی سـه سـا قبـل صـادر گردیـد و در U.S. C.T.R. 97
 -3Iranبه طبع رسید (رجوع کنید به :دالیل دکتر شفیعی در مورد خودداری از امضای حکم مورخ  3اوت ،3321
 32مردادماه  3180در آن پرونده که در  3Iran U.S. C.T.R124به طبع رسید.
عالوه بر این ،پرونده وزارت دفاع جمهوری اسالمی ایران و دولت ایاالت متحده امریکا ،پرونـده شـماره ،318
در شعبه سه دیوان مطرح است که در آن ،وزارت دفاع بابت مفقود شدن لوازم شخصـی ناشـی از اخـرا ناگهـانی
 322دانشجوی نیروی دریایی و ارتش ایران که پیرو دسـتور اجرایـی مـورخ  32آوریـل  03( 3322فـروردینمـاه
 )3103رئیس جمهور ایاالت متحده رخ داد ،مبل  8221222دالر خسارت مطالبه میکند .وزارت اظهار میدارد کـه
مدت  18ساعتی که برای عزیمت دانشجویان در نظر گرفته شد به اندازهای کوتاه بود کـه دانشـجویان نتوانسـتند
وسایل و لوازم شخصی خود را تحت نظارت پلیس جمعآوری کنند و ناچار بـه تـرک آنهـا شـدند ،مخصوصـاً در
مواردی که به منظور خرو به موقع از آن کشور مجبور بودند از مسافات دور از چند پرواز ارتباطی در داخل ایاالت
متحده برای رسیدن به فرودگاه بینالمللی معینی استفاده نمایند .وزارت اظهار میدارد که این «اقدامات خصمانه و
غیرانسانی» که توسر ایاالت متحده به عمل آمد ،حقوق بینالملل و موافقتنامه بین مقامات نظـامی دو دولـت را
که به موجب آن ،دانشجویان و افسران ایرانی برای ادامه کارآموزی به ایاالت متحده اعزام میشدند ،نقـض کـرد.
دیوان هنوز درباره این پرونده نیز مانند پرونده دیگر مذکور در فوق ،تصمیمی اتخاذ نکرده ،گو اینکـه ماننـد همـه
پروندههای مطروح در دیوان ،ظرف مدت سه ماه منتهی به  33وانویه  03( 3320دیماه  )3182بـه ثبـت رسـیده
است.
عالوه بر این ،دستور اجرایی مورخ  34نوامبر  01( 3323آبانماه  )3102رئیس جمهور ایاالت متحده است که
حالت «اضطراری» اعالم و مقرر داشت که «کلیه اموا و منافع در امـوا دولـت ایـران ،تشـکیالت و واحـدهای
تحت کنتر آن و بانک مرکزی ایران که در قلمرو قضایی ایاالت متحده هستند یا قرار می گیرند یا تحت تصرف
()72( )71()73
یا کنتر اشخاص مشمو صالحیت ایاالت متحدهاند یا قرار گیرند ،مسدودند».
ارزش داراییهای نقدی و شبهنقدی که مشمو این دستور واقع شد طبق اظهار منابع ایاالت متحده حداقل 2
میلیارد دالر( )74و طبق اظهار منابع جمهوری اسالمی (پرونده شماره «الف»  )30بـهعـالوه هشـت میلیـارد دالر
دیگر است که شامل داراییهای غیرنقدی غیرنظامی و همچنین تجهیزات نظامی بـه ارزش  30میلیـارد دالر کـه
بهای آن قبالً پرداخت شده (پرونده شماره «ب» )3و ایاالت متحده هنوز مسترد ننموده ،اسـت .همچنـین دسـتور

 .73دستور اجرایی مورخ  34نوامبر  01( 3323آبانماه  )3102به شماره 44Fed. Reg. 65729 (1979) ،30322
 .74رجوع کنید به :گزارش روزنامه نیویورک تایمز ،مورخ  02نوامبر  03( 3323آبانماه  ،)3102صفحه  ،31ستون .0
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اجرایی ایاالت متحده دایر بر ممنوعیت صـادرات و واردات بـه ایـران نیـز صـادر شـد( )73()75و بـاالخره تجـاوز
مسلحانه به جمهوری اسالمی ایران یا آنچه را که ایاالت متحده مأموریت نافرجام «نجات» مینامد نیز باید ذکـر
()74()76
کرد.
به نظر میرسد که این اقدامات ایاالت متحده ناقض ن و روح عهدنامه مودت ،بهویژه در موارد زیر است:
بند  4ماده دو که «حد اعالی حمایت و امنیت» را برای اتباع طرف متعاهد الزامآور میسازد و در مواردی کـه
اتباع مذکور تحت بازداشت باشند رفتار معقو و انسانی از هر جهت و همچنین دسترسی به کلیه تسـهیالت الزم
جهت دفاع و رسیدگی فوری و بیطرفانه پرونده را برایشان تضمین مینماید.
بند  0ماده  1که مقرر میدارد اتباع طرف متعاهد به دادگاهها و مؤسسات اداری آزادانه دسترسی داشته باشند،
به طوری که شرایر این دسترسی به هیچ وجه نامساعدتر از شرایطی که در مورد اتباع هر کشور ثالث مجرا اسـت
نباشد و دادگاهها و مؤسسات اداری مذکور «در اسرع وقت و بیطرفانه اجرای عدالت کنند» .یا مـاده  4کـه الـزام
می دارد نسبت به اتباع طرف متعاهد ،رفتار منصفانه و عادالنه طبق قوانین ذیربر مرعی شود (بند  )3و اتباع مذکور
از بازرسی و تعرض بدون علت صحیح مصون باشند (بند .)1
ذکر این نکته مخصوصاً شایان اهمیت است که متن کامـل بنـد  0مـاده  4کـه مـورد اسـتناد خواهـانهـای
امریکایی برای اخذ غرامت از ایران قرار گرفته به قرار زیر است:
 .0اموا اتباع و شرکتهای هریک از طرفین معظمین متعاهدین از جمله منافع اموا از حد اعالی حمایت و
امنیت دائم به نحوی که در هیچ مورد کمتر از مقررات حقوق بینالمللی نباشد در داخل قلمرو طرف متعاهد معظم
دیگر برخوردار خواهد بود .این اموا جز به منظور نفع عامه ،آنهم بیآنکه غرامت عادالنه آنها به اسرع اوقـات
پرداخت شود گرفته نخواهد شد .غرامت مزبور باید به وجه مؤثری قابل تحقق باشد و به نحو کامل ،معـاد مـالی
باشد که گرفته شده است و قبل از آنکه گرفته شود یا در حین گرفتگی ما  ،قرار کافی جهت تعیین مبل غرامت
و پرداخت آن داده خواهد شد.
اینجانب با این نظر مخالفم که بند  0ماده  4عهدنامه ،عبارت «به نحو کامل معاد مالی باشد که گرفته شده
است» را بهعنوان ضابطه غرامت مقرر داشته است؛ زیرا همان ماده ضمناً پیشبینی کرده که «حد اعالی حمایـت
دائم» که به اموا خارجی اعطا میشود محدود به حمایتی است کـه «در هـیچ مـورد کـمتـر از مقـررات حقـوق
بینالمللی نباشد» و اینکه باید «غرامت عادالنهای» در کار باشد .حکم استدال نمیکند که چرا بهعنوان ضـابطه
غرامت ،روی عبارت «به نحو کامل معاد مالی باشد که گرفته شده» انگشت گذارده ،در حالی که متقاعدکنندهتر
است که گفته شود که عبارت مزبور با ذکر عبارت «در هیچ مورد کمتر از مقررات حقوق بـینالمللـی نباشـد» بـه
الزامات حقوق بینالملل عمومی محدود شده است .در غیر این صورت ،تفسیر دیوان ،شرط اخیر را بـیمعنـا کـرده
 .75دستور اجرایی مورخ  2آوریل  32( 3322فروردین  )3103به شماره ،30020
 .76حاجی باقرپور و دولت ایاالت متحده امریکا ،حکم شماره 01ـ402ــ 0( 0وانویـه  30/3321دیمـاه  )3183کـه در U.S. -2 Iran
 C.T.R. 38نیز به طبع رسیده است.
) 4Fed. Reg. 24099 (1980

Stein, Contempt, Crisis and the Court The World Court and the Hostage Rescue Attempt. 76 Am. J. Int'l. 499
(1982).
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است .سیاق بند  0ماده  4منحیثالمجموع روشن میسازد که قصد طرفین معظمـین متعاهـدین ایـن نبـوده کـه
ضابطه غرامتی بیش تر از آنچه در حقوق بینالملل پیشبینی شده مقرر دارد ،بلکه تأیید این امر بوده که در مـوارد
وقوع سلب مالکیت ،غرامتی باید پرداخت گردد.
عالوه بر این ،طی سی سا بعد از انعقـاد عهدنامـه ( 20ـ  )3300تکامـل قابـل مالحظـهای کـه در قـوانین
بینالملل راجع به غرامت سلب مالکیت به وجود آمده ،حاکی است که «غرامت مناسب» ،قاعده روز است و طبـق
قواعد کلی تفسیر حقوق بین الملل عرفی که آن هم در ماده  13کنوانسیون وین پذیرفته شـده ،عبـارات عهدنامـه
باید طبق معانی متعارف آن «در اوضاع و احوا خود و با توجه به هدف و منظور آن» مورد تفسیر قرار گیرد.
دیوان داوری با تفسیر خاصی که از بند  0ماده  4عهدنامه به عمل آورده ،مبنای تقابل آن شرط و تمام شروط
دیگر عهدنامه را نادیده گرفته است که به موجب آنها برای اتباع ایرانی حمایتها و ضمانتهای متقابلی در نظـر
گرفته شده که ظاهراً با اقداماتی که در فوق بدانها اشاره شده نقض گردیدهاند .ایاالت متحده و اتباع آنکه بدین
نحو تعهدات متقابل خود را نقض کرده اند حق ندارند دولت جمهـوری اسـالمی ایـران را ملـزم بـه رعایـت مفـاد
عهدنامه بدارند.
موارد نقض ادعایی توسر دولت ایاالت متحده که بعد از انعقاد بیانیههای الجزایر روی داد از جملـه آن اسـت
که آن کشور اموا و منافع مالی دولت ایران و تشکیالت و واحدهای تحت کنتر آن را آزاد نکرد .این داراییهـا،
چه نقدی و شبه نقدی و چه غیرنقدی ،از جملـه سـایر مـوارد مشـتمل اسـت بـر عوایـد حاصـله از فـروش نفـت،
سپردههای بانکی ایران ،حسابهای بانکی سفارت و کنسولگریها و مانده وجوهی که بـه نماینـده مـالی ایـاالت
متحده (بانک فدرا رزرو) جهت بازپرداخـت وامهـای سـندیکای بانـکهـا( )75()77پرداخـت شـده و ارزش ایـن
()77( )76
داراییها بسیار بیشتر از  2میلیارد دالر است)78(.
سایر موارد نقض عهدنامه توسر واحدهای دولتی ایاالت متحـده عبـارت اسـت از عـدم اجـرای قراردادهـای
فروش و خدمات نظامی منعقده با ایران )79(،حـرا اقـالم غیرقابـل جـایگزینی امـوا دولـت ایـران در ایـاالت
()79()81
()78()80
و اعما تضییقاتی در مورد ورود ایرانیان به ایاالت متحده.
متحده
چنانچه این موارد نقض مورد بررسی قرار گرفته و وقوع آن تأیید گردد ،روشـن خواهـد بـود کـه طـی مـدت
ذیربر ،عمل متقابل که عهدنامه براساس آن بنیان شده ،وجود نداشته ،با ایران بهعنوان یـک کشـور کاملـهالـوداد
 .77رجوع کنید به :جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده امریکا ،قرار اعدادی دیوان عمومی ،شماره یـک «ز» 30ــ الـف ــ02( 81
اوت  03/3328مردادماه  )3180که با ملزم ساختن ایاالت متحده دائر بر انتقا مانده وجوه که به  022میلیون دالر بال میشود ،در واقـع،
چنین نظر داده که ایاالت متحده با خودداری از انتقا وجوه مذکور در سا  3323بیانیههای الجزایر را نقض کرده است.
 .78رجوع کنید به :شماره  22مذکور در فوق .برای شرح کاملتر ادعاهای دولت ایران راجع به موارد نقض توسر دستگاههـای ایـاالت
متحده در ارتباط با قراردادهای فروش و خدمات ،رجوع کنید به :دادخواست جمهوری اسالمی ایران در پرونده «الف«.30
 .79برای مثا رجوع کنید به :جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده امریکا ،قرار اعدادی شماره 82ـ ب 3ـ دیوان عمومی ( 4آوریـل
 30/3328فروردینماه .)3180
 .80برای مثا رجوع کنید به :جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده امریکا ،پروندههای «الف» 4و «الف» )30کـه در 5 Iran U.S.
 C.T.R 131به طبع رسید.
 .81رجوع کنید به :دادخواست جمهوری اسالمی ایران در پرونده «الف».30
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رفتار نشده و ایاالت متحده حد اعالی حمایت را برای اتباع ایران تأمین نکرده و بنابراین ،نمـیتـوان بـه ایـاالت
متحده و اتباعش اجازه داد جمهوری اسالمی ایران را ملزم به رعایت هیچگونه تعهدی براسـاس عهدنامـه مزبـور
نمایند.
ب) تغییر اوضاع و احوال

مبنای دیگری که براساس آن ،عهدنامه مودت را باید غیرقابل اجرا تلقی نمود ،اصل تغییر اوضاع و احوا است .در
ماده پنج بیانیه حل و فصل دعاوی مقرر شده است که:
هیأت داوری اتخاذ تصمیم درباره تمام موارد را براساس رعایت قانون انجام خواهد داد و مقررات حقوقی و اصو
حقوق تجارت و حقوق بین الملل را به کار خواهد برد و در این مورد کاربردهـای عـرف بازرگـانی ،مفـاد قـرارداد و
تغییرات اوضاع و احوا را در نظر خواهد گرفت.
تغییر اوضاع و احوا به صورت کالسیک آن معروف به نظریـه «ربـوس سـیک اسـتانتیبوس» ( rebus sic
 )stantibusمیباشد و به موجب آن اظهار میشود که هر عهدنامهای بر مبنای این فرض استوار است ک اوضاع
و احوا بین طرفین تغییر نخواهد کرد .اصل مزبور در ماده  80کنوانسیون وین دربـاره حقـوق معاهـدات کـه بـه
تغییرات اساسی در اوضاع و احوا اشاره میکند نیز تدوین شده است .معهذا با وجود ماده پنج بیانیه حـل و فصـل
دعاوی که مأخذ اصلی کار دیوان است ،نظریه «ربوس سیک استانتیبوس» و کنوانسیون وین برای احراز تعلیق یا
لغو عهدنامه مودت ،تنها منابع ثانویه خواهند بود.
تردیدی نیست که در مناسبات بین ایاالت متحده و ایران ،اوضاع و احوا به حدی تغییر یافته که نمیتواند بر
عهدنامه مودت بین دو کشور بی تأثیر باشد .روح مودت که بر آن اساس ،عهدنامـه منعقـد شـده و مبنـای دوام آن
بوده در زمان بروز این ادعا وجود نداشت و تعهدات مندر در عهدنامه توسر هیچیک از طرفین اجرا نمیشد .لـذا
)80
فسخ یا حداقل تعلیق عهدنامه را میتوان تلویحاً از رفتار طرفین استنباط نمود.
هرچند دیوان از اقدامات خاصی که یکی از دولتین جهت تعلیق( )82یا فسخ عهدنامـه بـه عمـل آورده باشـد
اطالعی ندارد ،با این حا  ،این امر رافع تعهد دیوان بر اعما ماده پنج بیانیه حل و فصل دعاوی نیست ،زیرا ماده
مزبور مشروط به هیچ شرطی نمیباشد.
دیوان اذعان دارد که ملزم است در تمام پروندهها «تغییر اوضاع و احوا » به نحو مندر در ماده پنج را بـرای
ابطا  ،تعلیق یا اصالح عهدنامه در نظر گرفته یا اعما نماید ،اما دلیل خودداری دیوان از این عمل در این پرونده
خاص این است که هیچیک از طرفین به آن ماده استناد نکرده است (صفحه  3حکم) .به نظر اینجانب ماده پنج با
 .82جالب است که به وضع عهدنامه مودت مشابهی نیز که در سا  3383بین ایاالت متحده و ویتنام منعقد شد ( 579 U.N.T.S. 99:
 )17 U.S.T. 44: T.I.A.S. 5954توجه کنیم که نشریه ایاالت متحده ،موسوم به عهدنامههای مجـرا و معتبـر ) (Treaties in Forceتـا
سا  ،3324اظهار داشت که پیرو به دست گرفتن قدرت دولت ویتنام توسر رویم کمونیست ،عهدنامه مزبور «تحـت بررسـی مـیباشـد»
(صفحه  .)323همچنین رجوع کنید به :نظر کفیل وزارت دادگستری امریکا و اعالمیه پرزیدنت روزولت به ترتیـب در ووییـه و اوت 3343
درباره تعلیق کنوانسیون چندجانبه مورخ  3312موسوم به کنوانسیون خطوط حمل و نقل دریایی بینالمللی (International Load Line
 )Conventionبه شرح مندر در G. Hackworth, v. Digest of International Law 353-56
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ترکیب الزامآور خود ،مبنی بر اینکه دیوان «اتخاذ تصمیم در تمام موارد را براساس ...تغییر اوضاع و احوا انجـام
خواهد داد»  ،لزوم استناد به آن توسر یکی از طرفین را از بین برده است .لذا خودداری از پرداختن به این موضوع،
به هر دلیلی که باشد ،به منزله امتناع از انجام وظیفه دیوان ،مبنی بـر در نظـر گـرفتن تغییـر اوضـاع و احـوا در
تصمیمات مربوط به پروندههای مطروح خواهد بود.
در پرونده کوئستک ،خوانده جهت فسخ یک قرارداد به انقالب اسالمی استناد کـرده بـود .در قـرارداد مـذکور
چنین علت فسخی پیش بینی نشده بود .در جریان رسیدگی ،خوانده به شرط تغییر اوضاع و احوا منـدر در مـاده
پنج بیانیه حل و فصل دعاوی استناد ننموده بود؛ ولی شعبه یک دیوان تحت ریاست آقای بوکشتیگل این شرط را
در پرونده اعما نموده و چنین اظهار داشت:
مفهوم تغییر اوضاع و احوا (یـا اوضـاع و احـوا تغییـر یافتـه) کـه عبـارت التینـی clausla rebus sic
 stantibusنیز به همان معنا به کار میرود ،در شکل اساسی خود در بسیاری نظامهـای حقـوقی وارد شـده ،بـه
طوری که می توان آن را یک اصل عام حقوقی دانست .اصل مزبور همچنین در ماده  80کنوانسـیون  3383ویـن
درباره قانون معاهدات منعکس گردیده و قبو عام یافته است . ...قبو اوضاع و احوا تغییر یافته در مورد حاضـر
به موجب متن صریح ماده پنج بیانیه حل و فصل دعاوی ،مجاز و موجه است .این شرط نهتنها قانون مورد اعمـا
توسر دیوان را تعیین میکند ،بلکه همچنین دیوان را موظف میسازد که «در رسـیدگی بـه کلیـه دعـاوی عـرف
معمو تجاری ،شرایر قرارداد و تغییرات اوضاع و احوا را در نظر گرفته و بدین طریق «تغییرات اوضاع و احوا »
را همطراز و همسطح «شرایر قرارداد» قرار میدهد .در چارچوب بیانیههای الجزایر ،در عبارت «تغییرات اوضـاع
و احوا « بدین معنا است که تغییراتی که جزء الینفـک و منـتج از انقـالب ایـران اسـت ،بایـد مـدنظر قـرار داده
()81()83
شود.
بنابراین ،اینجانب نتیجه میگیرم که به مناسبت تغییر اوضاع و احوا که متعاقب انقالب اسالمی ایـران بـین
دو دولت به وقوع پیوست ،طی مدت ذیربر ،عهدنامه مودت بین دو کشور به حکم قانون حداقل بـه حـا تعلیـق
درآمد.
عالوه بر ماده پنج بیانیه حل و فصل دعاوی که به نظر اینجانـب مسـأله را بـه نحـو قـاطعی حـل مـیکنـد،
کنوانسیون وین نیز مبانی دیگری برای اثبات تعلیق یا فسخ عهدنامه به دست میدهد .هرچند جمهوری اسـالمی
یا ایاالت متحده کنوانسیون را امضا نکردهاند و به عالوه طبق ماده  4آن ،کنوانسیون مزبور فقر در مورد معاهداتی
قابل اجرا است که بعد از رسمیت یافتن کنوانسیون بین کشورهای مورد بحث منعقد شده باشد (که بدینسان مانع
از اعما آن در مورد عهدنامه مودت است) ،معهذا میتوان به مفاد کنوانسیون تا آن حد که بازتاب حقوق بینالملل
()82()84
عرفی است استناد نمود.
بند یک ماده  80کنوانسیون وین مقرر میدارد:
 .83کوئستک اینک و وزارت دفاع ملی جمهوری اسـالمی ایـران ،حکـم شـماره 333ــ03ــ 00( 3سـپتامبر  1/3320مهرمـاه ،)3184
صفحات  02تا .00
84. Fisheries Jurisdiction Case 1973 I.C.J. 18.
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جهت فسخ یا انصراف از معاهدهای نمیتوان به تغییر بنیادی اوضاع و احوا  ...استناد جست ،مگر آنکه:
الف) وجود آن اوضاع و احوا مبنای اساسی موافقت طرفین به پایبندی به معاهده بوده باشد ،و
ب) اثر این تغییر آنچنان باشد که حدود تعهداتی را که هنوز باید به موجب معاهده ایفا گردد متحو سازد.
مضافاً بند  0ماده  80مقرر میدارد که نمیتوان جهت فسخ یا انصراف از معاهدهای به تغییر بنیادی اوضـاع و
احوا استناد کرد:
(الف) اگر خود معاهده ،مرزی را معین کرده باشد ،یا
(ب) اگر طرفی که به تغییر بنیادی اوضاع و احوا استناد میکند خود ...موجب این تغییر بنیادی شده باشد.
چون عهدنامه مودت جزء مستثنیات مندر در بند  0ماده  80کنوانسیون قرار نمیگیرد ،لذا اصل مذکور در بند
یک ماده  80کنوانسیون آشکارا مصداق پیدا میکند.
ممکن است استدال شود که حتی اگر تغییر اساسی در اوضـاع و احـوا رخ داده باشـد ،ایـن امـر صـرف ًا بـه
جمهوری اسالمی ایران امکان میدهد که با ابالغ قصد خود ،مبنی بر عدم تعهد به عهدنامه ،آن را یا بـه موجـب
مفاد آن یا کنوانسیون وین فسخ نماید .جواب این استدال در بند  0ماده  80کنوانسیون وین داده شـد کـه مقـرر
میدارد:
بدون هیچگونه لطمهای به ماده  ،40اینکه دولتی قبالً اخطار مذکور در بند یک را ارسا ننمـوده ،مـانع از آن
نخواهد شد که دولت مزبور در پاسخ به طرف دیگری کـه ادعـای اجـرای عهدنامـه یـا نقـض آن را دارد ،چنـین
اخطاری را ارسا نماید.
به هرحا  ،با وجود چارچوب صالحیتی دیوان ،مبنی بر اینکه در اتخاذ تصمیم در کلیه پروندههـای مطروحـه
باید تغییر اوضاع و احوا را مدنظر قرار دهد ،موارد فوق صرفاً دالیل ثانوی میباشند که طبـق ارزیـابی اینجانـب
ناگزیر به این نتیجه منجر خواهد شد که عهدنامه مودت در طی دوره ذیربر مجرا نبوده است.
ج) اصل عدم ایجاد حق از عمل خالف ()ex malo jus non oritur

اصل  ex malo jus non oriturیک اصل کلی حقوقی است که مانع از انتفاع یک طرف از رفتـار غیرقـانونی
خود میگردد.
به دلیل شرایر حاکم بر سقوط رویم مصدق در سا  ،3301بازگشت محمدرضا پهلوی به قدرت بهعنوان شاه
()83()85
ایران و امضای عهدنامه مودت متعاقب آن ،اصل مذکور در زمینه حاضر مصداق پیدا میکند.
همگان آگاهند که در سا  ،3301سازمان مرکزی اطالعات امریکا (سیا )CIA :با همکاری سرویس مخفـی
دولت انگلیس ،کودتایی در ایران ترتیب دادند که دولت مصدق را ساقر نمود و دولتی را جانشـین آن سـاخت کـه
 .85برای جریان مشروح مداخله انگلستان و امریکا در سقوط رویم مصدق در سا  ،3301رجوع کنید بـه :پایـان امپراتـوری (
 )3320( )Empireبه قلم برایان الپینک ( ،)Braian Lappingصفحات  032به بعد ،ناسیونالیزم در ایـران ( )3323نوشـته ریچـارد دبلیـو
کاتم ( ،)Richard W. Cottamضد کودتا :مبارزه برای کنتـر ایـران ( ،)3323نوشـته کرمیـت روزلـت ( )Kermit Rooseveltصـفحات
مختلف ،اقتصاد سیاسی ایران جدید ( )3323نوشته آقای همایون کاتوزیان )3320( Something Ventured ،نوشته سـی.ام .وود هـاوس
()C.M. Woodhouse
End of
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حاضر به ادامه امتیازات خاصی بود که به ایاالت متحده و قدرتهای غربی داده شده بود )86(.در واقـع ،بـه نظـر
میرسد که ایاالت متحده به عنوان اذعان به مداخله قبلی خود در امور داخلی ایـران ،در اولـین بنـد بیانیـه دولـت
()84
الجزایر به عبارت زیر تعهد کرده است:
ایاالت متحده امریکا تعهد مینماید که سیاست ایاالت متحده این است و از این پس این خواهد بـود کـه بـه
()85
صورت مستقیم یا غیرمستقیم ،سیاسی ویا نظامی ،در امور داخلی ایران مداخله ننماید.
سازماندهی کودتای مزبور در حکم تخلف بینالمللی و نقض تعهد عدم مداخله در امـور داخلـی کشـور دیگـر
است .این نظریه کهن مبنی بر عدم مداخله ،هم در اعالمیه سا ( 3380غیرقابل پذیرش بـودن مداخلـه در امـور
داخلی کشورها)( )87و هم در اعالمیه سا ( 3322اصـو روابـر دوسـتانه)( )88بـه زبـان امـروزی بیـان شـده
()86
است.
قطعنامه ( 0800بیست و پنج) وظیفه حقوقی عدم مداخله را با عبارات زیر مقرر میدارد:
هیچ کشوری نمی تواند با استفاده از اقدامات اقتصادی ،سیاسی یا هر نوع اقدام دیگر یا تشویق بـه اسـتفاده از
این اقدامات ،کشور دیگری را مجبور سازد تا موجباتی فراهم آورد که ایـن کشـور اعمـا حـق حاکمیـت خـود را
تحتالشعاع قرار دهد و امتیازاتی از هر قبیل از آن تحصیل نماید.
این اصل مجدداً در قطعنامه ( 1323بیست و هشت) مجمع عمومی درباره حاکمیت دائم بر منابع طبیعی تکرار
شد .قطعنامه مزبور:
از اقدامات دولتها که متضمن استفاده از زور ،تجاوز مسلحانه ،فشار اقتصادی یـا سـایر وسـایل غیرقـانونی و
()87()89
نادرست برای رفع اختالفات باشد اظهار تأسف میکند. ...
)
90
(
یافـت کـه در
تأیید بیشتری برای این قاعده را میتوان در منشور حقوق و وظایف اقتصـادی کشـورها
()88
ماده  10آن چنین اظهار شده:
هیچ کشوری نمی تواند با استفاده از اقدامات اقتصادی ،سیاسی یا هر نوع اقدام دیگر یا تشویق بـه اسـتفاده از
این اقدامات ،کشور دیگری را مجبور سازد تا موجباتی فراهم آورد که ایـن کشـور اعمـا حـق حاکمیـت خـود را
تحتالشعاع قرار دهد.
 .86همان مأخذ ،در صفحات مختلف .در واقع در پرونده شیبانی و سایرین و دولت ایاالت متحده امریکا ،پرونده شماره  ،343مطروح در
شعبه یک دیوان ،ضمن مطالبه خسارت در ازای صدمات و زیانهای جانی و مالی که کودتا به خواهانها و منتخبـین آنهـا وارد سـاخت،
شرح مفصلی درباره کودتا داده شده است؛ لکن بنا به دالیلی که ذکر نشده ،دیوان این پرونده را بدون اقدام رها کرده است.
عالوه بر این ،چنانچه گزارشات صحیح باشد ،چنین به نظر میرسد که دخالت ایاالت متحده در ایـران در دوران بعـد از  33وانویـه 3323
( 03دیماه  )3103نیز ادامه یافت ،با وجود آن که ایاالت متحده طیق بند یک بیانیه دولت الجزایر تعهد کرده بـود دخـالتی نکنـد .رجـوع
کنید به ::سیا  2سا فراریان ایرانی را حمایت کرد ) (CIA Courted Iran Exiles for 7 Yearsروزنامه اینترنشنا هرالد تریبون ،شـماره
 ،02نوامبر  03( 3328آبانماه  ،)3180صفحه یک ،ستون یک.
 .87قطعنامه ( 0313بیست و هشت) مجمع عمومی سازمان ملل.
 .88قطعنامه ( 0800بیست و پنج) مجمع عمومی سازمان ملل.
 .89قطعنامه ( 1323بیست و هشت) مجمع عمومی سازمان ملل.
 .90قطعنامه ( 1023بیست و نه) مجمع عمومی سازمان ملل.
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از آثار مستقیم این تخلف ایاالت متحده این بود که امکان یافت دولت جدید ایران را که خـود در اسـتقرارش
کمک کرده بود ،متقاعد نماید که عهدنامه مودت سا  3300را منعقد نماید .دادن امکان به ایاالت متحده یا اتباع
آن به انتفاع از عمل غیرقانونی خود در مداخله در امور داخلی کشور دیگر ،تجاوز از اصل حقوقی فـوق کـه واجـد
اهمیت اساسی و کاربرد همگانی است خواهد بود .بنابراین ،به لحاظ اصل مزبور ،عهدنامه مودت را نمیتوان مـورد
استناد قرار داد.
د) اصل دیون منفور

اصل دیگری که به موجب آن عهدنامه مودت در پرونده حاضر ،غیرقابـل اعمـا تلقـی مـیشـود ،اصـل «دیـون
منفور»( )91است .این اصل در اساسیترین فرم خود اظهار میدارد که «چنانچه حاکم مستبدی نه به خاطر منافع
و مصالح کشور ،بلکه به منظور تحکیم رویم مستبدانهاش دینی تقبل نماید برای آنکه مخالفین خود را تحت فشار
()89
قرار دهد ،این دین از لحاظ عموم مردم منفور است».
فلسفه اصل مزبور این است که :چنین دینی تعهدی بر ذمه دولت نیست ،بلکه دین رویم و مربوط به شـخ
صاحب قدرتی است که آن را تحصیل و منعقد نموده و لذا با سقوط آن قدرت از درجه اعتبـار سـاقر مـیشـود .در
تاریخ نمونههای فراوانی دایر بر رد دیون منفور میتوان یافت.
یک نمونه آن لغو دیون رویم غاصب توسر دولت جدید مکزیک در سا  3282است .همچنین بالفاصله بعـد
از جنگ بین اسـپانیا و امریکـا ،ایـاالت متحـده «وامهـای انقیـاد» را کـه اسـپانیا جهـت فرونشـاندن قیـامهـای
آزادیخواهانه در کوبا در سا های  3282و  3230متحمل شده بود ،لغو کرد و لغو آن نیز بر مبنـای همـین اصـل
بود .مثا های دیگر از این اصل عبارتند از لغو دیون رویم تزاری توسر اتحاد جماهیر شوروی بعد از انقالب سـا
 ،3332مخالفت اندونزی با پرداخت دیونی که هلند در عملیات نظامی خود علیه جنـبش آزادیخواهانـه آن کشـور
متحمل شده بود ،حتی بعد از آنکه در کنفرانس میزگرد الهه در سا  3343قبـو کـرد قسـمتی از آن دیـون را
بپردازد و نیز مخالفت الجزایر یا پرداخت دیونی که فرانسه طی جنگ استقال الجزایر متحمل شده بود.
هرچند اصل مزبور غالباً در ارتباط با دیون پولی مورد استناد قرار گرفته ،ولی اساس آن رد تعهد منفـور اسـت.
لذا قیاساً در مورد هر نوع تعهد منفور ،اعم از پولی یا غیرپولی ،اعما میشود .عهدنامه مودت از هر لحاظ شبیه به
دین منفور ،شخصی و مربوط به شاه مستبد بوده و لذا الزاماً با سقوط وی باید از درجه اعتبار ساقر تلقی شـود .در
نتیجه ،نه ایاالت متحده و نه اتباعش نمیتوانند به منظور کسب منافعی به عهدنامه مزبور استناد کنند.
 .2تفسیرعهدنامه مودت در پرتو حقوق بینالملل جاری

باالخره به عقیده اینجانب حتی اگر به فرض محا  ،عهدنامه مودت هنوز هم مجرا فرض شـود بـاز هـم آی.ان.آ.
حق نخواهد داشت غرامتی به میزان بیش از آنچه در حقوق بینالملل مقرر شده دریافت دارد ،به دلیل آنکه دیوان
 .91برای بررسی کامل نظریه دیون منفور ،رجوع کنید به :گزارش «جانشینی دولتها بر دیون دولتی ،از گزارشگر ویژه در
)Yearbook of the International Law Commission, 1977 Vol. II(Part Oneصفحات  40به بعد.
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هنوز باید مفاد عهدنامه را در پرتو تغییرات حادث در حقوق بینالملل تفسیر نماید .این قاعـدهای اسـت اساسـی در
تفسیر معاهدات که بهخوبی مقبولیت یافته و در آثار انستیتوی حقوق بینالملل ،مقررات کنوانسیون وین راجـع بـه
حقوق معاهدات ،در تصمیمات دیوان بینالمللی دادگستری و سایر مراجع مهم قضایی و همچنـین در نوشـتههـای
صاحبنظران منعکس شده است.
در سا  ،3320انستیتوی حقوق بین الملل بعد از چندین سـا مطالعـه ،قطعنامـهای را تصـویب کـرد کـه در
قسمتی از آن چنین آمده است:
 .4هر تفسیر عهدنامه باید کلیه قواعد ذیربر حقوق بینالملل را که در زمان تفسیر بین طـرفین قابـل اعمـا
()90()92
است مدنظر قرار دهد.
همچنین در ماده  » «)1( 13کنوانسیون وین مقرر شده که در تفسیر یک عهدنامه «هرگونـه قواعـد ذیـربر
حقوق بینالملل که در روابر بین طرفین قابل اعما بوده» باید در نظر گرفته شـود .ایـن شـرط ،مهـم و ذیـربر
است ،زیرا انشای آن بـا عبـارت پیشـنهادی سـر همفـری والـداک ( )Sir Humphrey Waldockمنـدر در
()91
پیشنویس وی که در سا  3384به کمیسیون حقوق بینالملل ارائه شد تفاوت دارد )93(.در پیشنویس مزبور
اظهار شده بود معنایی که باید برای شروط عهدنامه قائل شد میبایستی «با توجه به قواعد کلی حقوق بینالملـل
که در زمان انعقاد آن مجرا بوده» تعیین گردد .کمیسیون حقوق بـینالملـل بـا  34ریی موافـق و  0ریی مخـالف
تصمیم گرفت کلماتی را که زیر آنها خر کشیده شده حذف کند 34 .عضو کمیسیون حقـوق بـینالملـل کـه بـه
حذف آن کلمات ریی دادند ،این عمل را جهت ابراز این عقیده خویش انجام دادند کـه بجـا اسـت قواعـد حقـوق
()92
بینالملل مجرا در تاریخ تفسیر مدنظر قرار گیرد)94(.
این قاعده تفسیر معاهدات ،موضوع اظهارنظرهای وسیعی قرار گرفته است و غالباً از آن بهعنوان نظریه حقوق
زمانی ( )intertemporal lawیاد میشود .برای مثا قاضی الیاس ([ )Eliasاز دیوان بینالمللی دادگستری] در
رساله خود درباره حقوق نوین معاهدات چنین مینویسد:
بهعالوه ،الزم است که حقوق بهاصطالح زمانی از لحاظ کاربردش در مورد معاهدات در نظر گرفته شود ،یعنی
()93
به تکامل حقوق تفسیر عبارات حقوقی که در معاهده به کار رفته توجه مبذو گردد)95(.
این قاعده تفسیر معاهدات در پرونده عواقب حقوقی برای کشورها ناشی از ادامـه حضـور افریقـای جنـوبی در
نامیبیا (افریقای جنوب غربی) ،علیرغم قطعنامه  )3322( 028شورای امنیت نیز گنجانیده شـد .دیـوان بـینالمللـی
دادگستری در نظر مشورتی خود به نحو قاطعی اظهار داشت:
ضمن توجه به این امر که اساساً الزم است اسناد بر حسب قصد طرفین در زمان انعقاد آنها مورد تفسیر قـرار
گیرند ،دیوان موظف است این واقعیت را مدنظر قرار دهد که مفاهیم مندر در ماده  00منشور [جامعه ملل] ...راکد
 .92قطعنامه مصوبه انستیتوی حقوق بینالملل در جلسه منعقده ویسبادن

]1975[ Annuaire de I' Institut de Droit International 537, Wiesbaden Session

 .93رجوع کنید به :سند شماره  A/CN. 4L107سازمان ملل.
 .94رجوع کنید به Yearbook of the International Law Commission, 1966, Vol. I (Part Three) :صفحات  332به بعد.

95. T. Elias, The Modern Law of Treaties 77 (1974).
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نبوده ،بلکه طبق تعریف در حا تحو است ،همچنانکه مفهوم قیمومت مورد احترام نیز چنین اسـت .در نتیجـه،
()94()96
باید فرض کرد که طرفین منشور آن را به همین صورت پذیرفتهاند.
دیوان مضافاً توضیح داد که:
به همین علت است که دیوان با توجه به سیستم موجود در سا  3333باید تغییراتی را که طی نیم قرن اخیر
رخ داده ،مدنظر قرار دهد و تفسیر آن نمیتواند از تأثیر تحوالت بعدی علم حقوق از طریق منشور سازمان ملل یـا
()95
حقوق عرفی برکنار بماند)97(.
سپس دیوان چنین نتیجه میگیرد:
عالوه بر این ،یک سند بین المللی باید در چارچوب کل سیستم حقوقی متداو در زمان تفسـیر مـورد تفسـیر
()96()98
قرار گرفته و به کار گرفته شود.
دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده بعدی خود ،یعنی پرونده فالت قاره دریای اوه (یونان علیه ترکیه) همین
روش را اتخاذ نمود و در مواجهه با موضوع تفسیر شرط حفظ حق که مورد استناد دولـت یونـان قـرار گرفتـه بـود
چنین نظر داد:
دیوان بر این عقیده است که عبارت مندر در شرط حفظ حق «ب» یعنی «اختالفات مربوط به وضع ارضـی
یونان» را باید طبق قواعد حقوق بین الملل به آن صورتی که امروزه وجود دارد و نه به صورتی که در سـا 3313
()97()99
بوده ،تفسیر کرد.
این قاعده در تفسیر عهدنامه منشأ قدیمی دارد .دیوان دائمی دادگستری بینالمللی نیز در پرونـده مربـوط بـه
دستورهای تابعیت صادره در تونس و مراکش (فرانسه علیه بریتانیای کبیـر)( )100نظـر مشـابهی دارد .همچنـین
قاضی هوبر ( )Huberدر دعوای مناطق اسپانیایی مراکش ضمن تفسیر شـرطی در عهدنامـهای بـه تـاریخ سـا
()98
 ،3221چنین نتیجه گرفت:
این حقوق چیزی جز حق انتفاع از اقامت «مناسب» را در نظر ندارد .بدون تردید عبارت اخیر باید از نقطه نظر
()99()101
مقتضیات زمان ما مورد تفسیر قرار گیرد.
)100
رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر مؤید روش قضایی مشابهی است.
در پرونده تایرر ( ()102((Tyrer Caseدادگاه میبایستی تصمیم میگرفت کـه آیـا حکـم قضـایی دایـر بـر
مجازات بدنی که طبق قواعد حاکم در جزیره مان ([ )Isle of Manاز متصرفات انگلیس] علیـه متقاضـی صـادر
شده ،ناقض ماده  1کنوانسیون اروپایی حقوق بشر میباشد که شکنجه و مجازات غیرانسانی را منع نموده یا خیـر.
 .96مأخذ شماره  81فوق ،صفحه .13
 .97همان مأخذ.
 .98همان مأخذ.

99. Aegean Sea Continental Shelf Case Greece v. Turkey, 1978 I.C.J. 3 at 33.
100. 1923 P.C.I.J. Ser. B,No. 4,at 24.
101. Spanish Zones of Morocco Claim 51, 2 U.N.R.I.A.A. (1925), at 725
102. Tyrer Case, European Court of Human Rights, Judgment of 25 April 1978, Ser A, No. 26
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دادگاه ضمن این نتیجهگیری که مجازات فوق به منزله نقض ماده  1کنوانسیون بوده اظهار داشت:
دادگاه باید به خاطر داشته باشد که کنوانسیون ،سند زندهای است که همـانطـوری کـه کمیسـیون صـحیحاً
تأکید کرده ،باید با توجه به شرایر زمان حاضر مورد تفسیر قرار گیرد .دادگاه در پرونده مطروحه چارهای ندارد جـز
این که تحت نفوذ تحوالت و ضوابر مورد قبو عموم در سیاست کیفری کشورهای عضـو شـورای اروپـا در ایـن
زمینه قرار گیرد .در واقع ،دادستان کل جزیره مان اظهار داشت که مقررات قانون  Manxدربـاره مجـازات بـدنی
قضایی چندین سا تحت بررسی بوده است.
()101
همچنین در پرونده دوون( )103اکثریت قضات دادگاه اظهار داشتند که:
دادگاه نمی تواند تغییرات محسوسی را که در این زمینه در حقوق داخلی کشـورهای عضـو بـه وقـوع پیوسـته
نادیده گیرد.
با وحدت استدال  ،حتی اگر بتوان عهدنامه مودت را به عنوان قـانون خـاص بـین دولتـین ایـاالت متحـده و
جمهوری اسالمی قبو نمود ،باید آن را با توجه به وضع موجود حقوق بینالملل که در بخش دوم فوق مورد بحث
قرار دادهام تفسیر نمود.
الهه ،به تاریخ  0آذرماه  26( 3160نوامبر )3886
کورش حسینعاملی

103. Affaire Dudgeon, European Court of Human Rights, Judgment of 22 October 1981, Ser. A. No. 45.

پرونده شماره 102ـ شعبه سه
حکم شماره 381ـ102ـ1
خواهــان :اینترنشــنال تکنیکــال پــرداکتس کورپوریشــن و شــرکت فرعــی تمامــا متعلــق بــه آن،
آی.تی.پی .اکسپورت کورپوریشن
خواندگان :دولت جمهوری اسالمی ایران و سازمانهای تابعه آن نیروی هوایی جمهوری اسالمی
ایران و وزارت دفاع ملی ،وکالتا از جانب سازمان هواپیمایی کشوری
حکم جزئی

حاضران
از جانب خواهانها :آقای یوجین تی .هربرت آقای نیکوالس اچ .زوماس ،مشاور ویژه واشنگتن دی .سی
از جانب خواندگان :آقای خسرو طبسی ،نماینده نماینده رابر جمهوری اسالمی ایران

آقای محمدتقی نادری ،مشاور حقوقی نماینده رابر جمهوری اسالمی ایران
آقای غالمرضا داوریان ،مشاور حقوقی وزارت دفاع ملی و نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران
آقای منصور تهرانی ،آقای علی عزیزی،آقای محمدرضا پدرام نمایندگان نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران
آقای حسن شیخاالسالم ،دستیار هیأت نمایندگی نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران
آقای محسن کاکاوند ،نماینده بانک تجارت
سایر حاضران :آقای جان آر .کروک ،نماینده رابر ایاالت متحده امریکا
آقای دانیل ام .پرایس ،قائممقام نماینده رابر ایاالت متحده امریکا
اول) جریان رسیدگی

اینترنشنا تکنیکا پرداکتس کورپوریشن («آی.تی.پی.سی») ،اصالتاً و «وکالتـاً» از جانـب شـرکت فرعـی تمامـاً
متعلق به خود ،آی.تی.پی .اکسـپورت کورپوریشـن (« آی.تی.پـی .اکسـپورت») ،در تـاریخ  30وانویـه 00( 3320
دیماه  )3182دادخواستی را به ثبت رساند .خواندگان نام برده شده در دادخواست عبارت بودند از دولت جمهـوری
اسالمی ایران («ایران») ،نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران («نهاجا») که قائممقام نیروی هوایی شاهنشـاهی
(« ن .هـ .ش )» .است و اداره تسلیحات وزارت جنـگ («تسـلیحات») ،اکنـون وزارت جمهـوری اسـالمی ایـران
(«وزارت دفاع») در رابطه با یکی از قراردادهای موضوع ادعا اقدام نموده است .دعوا مرکب از هشت فقره اختالف
جداگانه است ،از جمله ادعاهای مربوطه به نقض قرارداد ،سلب مالکیت از اموا غیرمنقو  ،لغو اعتبارات اسنادی و
ضمانتنامههای بانکی ،اخرا و هزینههای دادرسی.
در تاریخ  38ووئن  08( 3320خردادماه  )3183نهاجا ،ایران و سازمان هواپیمایی ،دفاعیههایی بهطور جداگانـه
ثبت کردند .هم نهاجا و هم سازمان هواپیمایی ادعاهای متقابلی را ضمیمه لوایح دفاعیه خود کردند.
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در  00ووئن ( 3320او تیرماه  )3183دفاعیه جدیدی توسر نهاجا و شرکت ساختمانی فریدن («فریدن») به
ثبت رسید .فریدن که حسب ادعاها پیمانکار فرعی یکی از قراردادهای مورد اختالف فیمابین آی.تی .اکسپورت و
ن.هـ.ش .بود ،ادعای متقابلی را نیز به الیحه دفاعیه ضمیمه کرد.
در  03ووئن  13( 3320خردادماه  )3183دو جلد اسناد و مدارک مؤید تحت عنوان « الیحه دفاعیه » ،ظـاهراً
توسر نهاجا به ثبت رسید.
در دوم ووییه  33( 3320تیرماه  )3183بانک تجارت الیحه دفاعیه و ادعاهای متقابلی به ثبت رسـاند .بانـک
تجارت جان شین حقوق و منافع بانک ایرانیان سابق است .شرکت بانک یاد شده (در این پرونده) اساساً در رابطه بـا
ادعای مبتنی بر اعتبار اسنادی است که به بانک ایرانیان مربوط میشد و نیز مرتبر بـا ادعـای سـلب مالکیـت در
رابطه با ملکی است که رهن بانک ایرانیان بوده است.
آی.تی.پی.سی .و آی.تی.پی .اکسپورت (که مجموعاً «خواهانها» نامیـده مـیشـوند) جوابیـه خـود در لـوایح
دفاعیه و ادعاهای متقابل را در  38سپتامبر  00( 3320شهریورماه  )3183ثبت نمودند.
در تاریخ  4آوریل  30( 3321فروردینماه  )3180بانک تجارت جوابیـه متقـابلی را بـه ثبـت رسـاند .سـازمان
هواپیمایی جوابیه متقابل خود را در  33آوریل  00( 3321فروردینمـاه  )3180ثبـت کـرد .جوابیـه متقابـل نهاجـا
متعاقباً در  30آوریل  01( 3321فروردینماه  )3180به ثبت رسید.
خواهانها طی نامهای که در  32آوریل  03( 3321فروردینماه  )3180ثبت شد ،درخواسـت برگـزاری جلسـه
استماعی را نمودند .دیوان طی دستور مورخ  31فوریه  04( 3324بهمـنمـاه  )3180روز  00مـه (3324خردادمـاه
 )3180را برای جلسه استماع مقدماتی پرونده تعیین کرد.
جلسه استماع مقدماتی طبق برنامه برگزار شد.
دیوان طی دستور مورخ  12مه  3( 3324خردادماه  ،)3181ثبت پارهای اسناد و مدارک را از طرفین تقاضا کرد.
خواهان ها که درگیر دعوای ورشکستگی مطروح در ایاالت متحده به موجب فصل  2عنوان  33مجموعـه قـوانین
ایاالت متحده هستند ،در  30ووییه  03( 3324تیرماه  )3181نسخ درخواستی قسمتهای ذیربر قـانون را تسـلیم
کردند .در  33وانویه  02( 3324تیرماه  )3181خوانده ،نهاجا ،اسنادی را که از وی خواسته شده بود تسلیم کرد.
دیوان داوری طی دستور مورخ  12ووییه  2( 3324مردادماه  )3181روز  04وانویه  4( 3320بهمنمـاه )3181
را برای جلسه استماع پرونده مقرر نمود.
خواهانها الیحه و مدارک مستندشان را در سیزدهم اوت  00( 3324مرداد  )3181ثبت کردند.
سازمان هواپیمایی در  31نوامبر  00( 3324آبانماه  )3181پاسخی راجع به الیحه خواهانهـا ثبـت نمـود .در
دوم وانویه  30( 3320دیماه  )3181بانک تجارت اظهاریهای در پاسخ به الیحه خواهانهـا بـه ثبـت رسـاند .در
همان تاریخ نهاجا الیحه و مدارک مستندش را تسلیم کرد.
در سوم وانویه  31( 3320دیماه  )3181سازمان هواپیمایی اظهاریه تکمیلی در مورد ادعاهای متقابل خود بـه
ثبت رساند.
در  2وانویه  32( 3320دیماه  )3181نهاجا الیحهای تکمیلی راجع به بدهیهای آی.تی.پی.سی .به سـازمان
تأمین اجتماعی ایران ثبت نمود.
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خواهانها الیحه جوابیه و مدارک معارض خود را در  03وانویه ( 3320او بهمن  )3181ثبت کردند.
در همین تاریخ نهاجا نیز ادعای متقابلی را بابت مالیات بر درآمد به ثبت رساند.
در  04وانویه  4( 3320بهمنماه  )3181بانک تجارت تکملهای بر اظهاریه قبلـی خـود ،در پاسـخ بـه الیحـه
خواهانها ثبت کرد.
استماع پرونده طبق برنامه برگزار و به طرفین فرصت داده شد لوایح پس از استماعشان را به ثبت رسانند.
خوانده ،بانک تجارت ،در تاریخ او مارس  32( 3320اسفندماه  ،)3181الیحه توجیهی مکملـی حـاوی مـتن
انگلیسی ضمائمی که همراه متن فارسی اظهاریه دوم وانویه  30( 3320دیماه  )3181در پاسخ به الیحه خواهان
به ثبت رسیده بود ،تسلیم کرد .در  33آوریل  12( 3320فروردینماه  )3184بانک تجارت نسخهای از صفحه آخـر
اظهاریه او مارس  32( 3320اسفندماه  )3181خویش که در اظهاریه متن جا افتاده بود ،ثبت نمود .بانک تجارت
پس از ثبت سندی در او مه  33( 3320اردیبهشتماه  )3184به دیوان اطالع داد که دیگـر مطلبـی بـرای ارائـه
ندارد .در تاریخ  34مه  04( 3320اردیبهشتماه  )3184نماینده رابر جمهوری اسالمی ایران ،ظاهراً به نماینـدگی
بانک تجارت ،متن انگلیسی تازهای از بعضی قسمتهای یکـی از ضـمائم را کـه قـبالً در دوم وانویـه 30( 3320
دیماه  )3181و مکمل آن در  33آوریل  12( 3320فروردینماه  )3184ثبت گردیده بود به ثبت رساند.
خواهانها ،لوایح پس از استماعشان را در  34مارس  01( 3320اسفندماه  )3181ثبت کردند.
خوانده ،سازمان هواپیمایی ،در  03آوریل  3( 3320فروردینماه  )3184مـدارک جدیـدی را بـه ثبـت رسـاند.
غرض از ثبت این مدارک ارائه نسخ پنج صفحه از اسنادی بود که قبالً طی «الیحه دعـوای متقابـل ...مـورخ 31
مارس  00( 3321اسفندماه  »)3180تسلیم شده بود .قبالً هیچ سندی به این تاریخ توسر سازمان هواپیمـایی بـه
ثبت نرسیده بود .نامبرده در  4آوریل  30( 3321فروردینماه  )3180پاسخی به جوابیه ثبت کرده بـود؛ لکـن ایـن
سند هیچکدام از مدارکی را که بدین شرح پیشنهاد شده بود در بر نداشت.
نهاجا الیحهای در  12مه  3( 3320خردادماه  )3184به ثبت رساند که بهعنوان جوابیه الیحه تسـلیمی مـورخ
 03وانویه ( 3320او بهمنماه  )3181خواهان توصیف شده بود.
دوم) صالحیت

خواندگان تعدادی ایراد کلی نسبت به صالحیت دیوان مطرح میسازند .نهاجـا و سـازمان هواپیمـایی بـه تابعیـت
خواهانها و اجازه و اختیار وکیلی که دادخواست را به ثبت رسانده و به ادغام یک ادعای کمتـر از  002 ،222دالر
در ادعاهای بزرگ تر در یک دادخواست واحـد ،اعتـراض دارنـد .همچنـین در رابطـه بـا ماهیـت جریـان دعـوای
ورشکست گی در ایاالت متحده و اثرات آن بر صالحیت دیوان نیز سؤاالتی مطرح شده است.
الف) تابعیت

خواهانها گواهی سرپرست مسئو شرکتهای ناحیه کلمبیای ایاالت متحده امریکا را ارائـه کـردهانـد کـه در آن
شهادت داده شده که خواهان (آی.تی.پی.سی) در تاریخ او فوریه  30( 3380بهمنمـاه  )3142در حـوزه قضـایی
یاد شده تشکیل یافته و گواهینامه و اساسنامه آن مدتها پس از آنکه آقای دانیل ا  .باکست طبق مفاد فصـل 2
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قانون ورشکستگی ایاالت متحده ،در نوامبر  3323به عنوان امین ورشکستگی منصوب گردید ،معتبـر بـوده اسـت.
گواهینامه مشابهی نیز در رابطه با خواهان دیگر یعنی آی.تی.پی .اکسپورت ارائه گردید ،حاکی از آنکه نـامبرده در
هفتم اوت  38( 3320مردادماه  )3103تأسیس یافته و تا بعد از انتصاب آقای باکست در نـوامبر  3323دایـر بـوده
() 1
است.
گواهینامه های فرست امریکن بنک ،نشنا اسوسیایشن واشنگتن ،دی.سی .ایاالت متحـده امریکـا ،نماینـده
معامالت سهام خواهان ،آی.تی.پی.سی .حاکی است که در تاریخ  13دسامبر  3322فوریـه ( 3320بـه ترتیـب 32
دیماه  3108و  01بهمنماه  )3181خواهان یاد شده تعداد  834 ،022سهم عادی صادره و در دست معامله داشته
که کالً در اختیار یازده سهامدار بوده که دو نفر از آنان در هر دو تاریخ مزبور کالً تعداد  020 ،882سهم (یا بیش از
 20درصد) سهام را در اختیار داشتند .این دو نفر یکی آقای جوزف ا  ،جارویس جونیر بـوده اسـت (بـا 184 ،482
سهم) و دیگری آقای ویلیام سی .مککانل (با  312 ،022سهم) .بهعالوه ،دو نفر از شـرکای مؤسسـه حسابرسـی
توشراس اند کامپنی به قید سوگند اظهار داشتهاند که «سراسر مدتی که این مؤسسه مسئو تهیـه گـزارشهـای
اعتباری و اظهارنامههای مالیاتی تلفیقی برای «خواهان آی.تی.پی.سی .و شرکتهای فرعی آن بوده» تا آنجا که
اطالع و باور داریم ...جوز ف ا جارویس جونیر اکثریت سـهام صـادره و در جریـان معاملـه آی.تی.پی.سـی .را در
دست داشت» )12(.هر دو سهامدار نامبرده ،اظهاریهای به سوگند تسلیم نموده و ضـمن آن در دسـت داشـتن ایـن
سهام را تأیید و شهادت دادهاند که در ایاالت متحده متولد شده و در تمامی مـدت عمـر شـهروند ایـاالت متحـده
بودهاند .به عالوه ،نسخ گذرنامههای امریکایی ایشان نشان میدهد که گذرنامه آقای جاویس از  0نوامبر  3323تـا
 00مارس  33( 3324آبانماه  3102تا  0فروردینماه  )3181و از او اکتبر  3324تا  12سپتامبر  3( 3334مهرماه
 3181تا  2مهرماه  )3121و گذرنامه آقای مککانل از  0دسامبر  3323تا  34مه  33( 3324آذرمـاه  3102تـا 04
اردیبهشتماه  )3181و از  32مه  3324تا  38مه  02( 3334اردیبهشـتمـاه  3181تـا  08اردیبهشـتمـاه )3121
معتبر میباشد .همینطور نسخه ای از شناسنامه نامبرده ،مبنی بر گواهی تولد وی در بوستن ،ماساچوسـت ایـاالت
متحده امریکا ارائه گردیده است.
در همان گواهینامههای نماینده معامالت سهام قید شده است که تعداد  2 ،022سهم دیگر متعلق به پنج نفـر
دیگر است و آقای مککانل به قید سوگند اظهار داشته که این عده «اعضای خانواده من و همگی شهروند ایاالت
متحده بوده و هستند» .عالوه بر این ،آقای جاویس به قید سوگند اظهار داشته که « 32درصد سـهام آی.تی.پـی.
متعلق به شهروندان امریکایی بوده است» و اظهار خود را بر ایـن واقعیـت اسـتوار مـیسـازد کـه «آی.تی.پـی .و
شرکتهای فرعی آن قراردادهایی با دولت ایاالت متحده داشتند و بدین جهت میزان مالکیت خارجی آی.تی.پـی.
مرتباً توسر دولت یاد شده کنتر میشد تا معلوم شود آیتیپی طبـق قـوانین ایـاالت متحـده همچنـان از نظـر
 .1آقای باکست در تاریخ  32ووییه  02( 3324تیرماه  )3181بهطور جداگانه بهعنوان امین ورشکستگی آی.تی.پـی .اکسـپورت منصـوب
گردید؛ لکن عمالً هنگام انتصاب قبلی خود بهعنوان امین ورشکستگی خواهـان ،آی.تـی.پـی ،مسـئو آی.تی.پـی .اکسـپورت شـد ،چـه
آی.تی.پی .اکسپورت به شرح مذکور در زیر ،آن موقع مالک انحصاری آی.تی.پی .بود.
 .2ذیحساب قبلی خواهان ،آی.تی.پی.سی ،یعنی آقای فیلیپس ام .الیتزینگر به قید سوگند اظهار داشته اسـت کـه ایـن دوره « ،آوریـل
 3324تا سپتامبر  »3323را در بر میگرفته است.
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امنیتی صالح است یا خیر».
آقای جاویس همچنین در  02فوریه ( 3320او اسفندماه  )3181به قیـد سـوگند اظهـار نمـود کـه خواهـان،
آی.تی.پی .اکسپورت «از زمان تأسیس در سا  3320تا امروز تماماً متعلق به آی.تی.پی .بـوده اسـت» کـه ایـن
واقعیت را سوگندنامه سابق الذکر دو نفر از شرکای توش راس اند کامپنی برای دوره همکاری مؤسسه یاد شـده بـا
خواهان و اظهاریه به قید سوگند آقای باکست ،امین ورشکستگی ،برای دورهای که از نوامبر  3323شروع میشود،
تأیید میکند.
باالخره آقای باکست در جلسه استماع پرونده شهادت داد و بعداً نیز به قید سوگند این مطلب را مجـدداً مـورد
تأیید قرار داد که نامبرده در تمام عمر شهروند ایاالت متحده بوده است .آقای باکسـت ،بـهعنـوان مـدرک مؤیـد،
شناسنامه و گذرنامه امریکایی فعلیاش را در جلسه استماع تسلیم و بعداً طـی اظهاریـه بـه قیـد سـوگندی ،نسـخ
گذرنامههای امریکاییاش را که برای دورههای  3ووییه  3323تا  2اکتبر  32( 3323تیرماه  3102تـا  38مهرمـاه
 )3102و  32وانویه  3320تا  3وانویه  02( 3330دیماه  3181تا  33دیماه  )3121معتبر بوده ،ارائه نمود.
بنا به مراتب پیشگفته ،دیوان داوری نتیجه میگیرد که آی.تی.پی.سی .و آی.تی.پی .اکسـپورت ،هـر دو تبعـه
ایاالت متحده در مفهوم بند  3ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی هستند (مقایسه شود با :فلکسی ـ ون لیسینگ
اینکورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران ،دستور ثبت شده در  02دسامبر  03 ،3320آذرماه reprinted in ،3183
 ;1 Iran-U.S. C.T.R. 455جنرا موتورز کورپوریشن و دولت جمهوری ایران ،دستور ثبت شده در  03وانویه
 ،3321او بهمنماه .3183
U.S. C.T.R. 1.ـreprinted in 3 Iran
دیوان همچنین بر این نظر است که کلیه خواندگان این پرونده از جمله هواپیمایی کشوری و بانـک تجـارت،
جزء مؤسسات یا سازمانهای تحت کنتر دولت ایران هستند .هیچیک از خواندگان به صالحیت دیوان از این نظر
ایراد نگرفته است.
ب) ورشکستگی

نظر دیوان داوری این است که مطرح بودن جریان دعوای ورشکستگی مربوط بـه آی.تی.پی.سـی .و آی.تی.پـی.
اکسپورت در ایاالت متحده تأثیری در صالحیت دیوان نسبت به ادعاهای نامبردگان ندارد .خواهانها ثابت کردهاند
که آی.تی.پی.سی .اکسپورت و امین ورشکستگی ،در کلیه مواقع ذیربر ،تبعه ایـاالت متحـده بـودهانـد .بنـابراین،
صرفنظر از این که ادعاها متعلق به آی.تی.پی.سی .و آی.تی.پی .اکسپورت یا متعلق به امین شناخته شـود ،دیـوان
صالحیت رسیدگی بدانها را دارد.

 .3در جلسه استماع ،شهادت حداقل سه شاهد ،همراه با سوابق مربوط به دعوای ورشکستگی ،مدلل سـاخت کـه حـداقل از او وانویـه
 33( 3322دیماه  )3108تا تاریخ استماع پرونده ،دستکم حدود  20درصد از سهام خواهان ،آی.تـی.پی.سـی ،متعلـق بـه سـه شـهروند
امریکایی بوده است.
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ج) بقیه ایرادات

نظر دیوان این است که مابقی ایرادات کلی خواندگان بیمورد است .طبق قواعد دیوان ،تسـلیم وکالتنامـه الزامـی
نیست .دیوان متقاعد شده است که ادعای حاضر توسر نماینده مجـاز خواهـانهـا ثبـت گردیـده اسـت .در مـورد
اعتراض خواندگان راجع به ادغام ادعاها ،دیوان داوری نظر داده است که تلفیق یک یا چند ادعای کـمتـر از ،222
 002دالر در سایر ادعاها (اعم از اینکه هرکدام بهتنهایی بابت  002 ،222دالر یا بیشتر باشد) تـا آنجـا کـه بـه
صالحیت دیوان مربوط میشود ،چنانچه کل مبل خواسته  002 ،222دالر یا بـیشتـر باشـد ،مجـاز اسـت (فـورد
اروسپیس اند کامیونیکیشنز کورپوریشن و نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران ،قرار موقت شماره 13ــ303ــ،1
ص  32انگلیسی ،مورخ  4ووئن  34/3324خردادماه  )3181که ضمن آن به صورتجلسه بیست و چهارمین نشست
دیوان که در تاریخ  32دسامبر  02( 3323آذرماه  )3182برگزار شد ،استناد شده است.
د) نتیجهگیری

دیوان داوری بر این نظر است که ادعاها به نحو صحیحی توسر اتباع ایاالت متحده علیـه ایـران ،ثبـت گردیـده
است.
سوم) ادعاها و ادعاهای متقابل
الف) اخراج غیرقانونی

خواهانها اظهار میدارند که در نتیجه پارهای اقدامات و ترک فعل ایران ،در دسامبر  3322بهطور قانونی از ایـران
اخرا شدهاند .این ادعا نهتنها مبنای ادعای هزینههای فوقالعادهای شده که خواهان بـه علـت خـرو شـتابزده از
ایران متحمل گردیده ،بلکه به برخی از ادعاها و ادعاهای متقابل قراردادی نیز مربوط میشود .از این رو ،ابتـدا بـه
این موضوع میپردازیم که آیا ایران خواهانها را بهطور غیرقانونی اخرا کرده یا نه؟
خواهانها ادعا میکنند که در اواخر سا  ،3322خشونتهای ضد امریکایی در ایران ،نامبرده را ناگزیر ساخت
که فراخواندن پرسنلش را به کویت آغاز کند .خواهانها مضافاً اظهار میدارند که اینکـار جنبـه مـوقتی داشـت و
ایشان امیدوار بودند که بتوانند به ایران مراجعت نموده ،کار خود را در پرووههای مختلـف بـه پایـان رسـانند و بـه
محض اینکه اوضاع و احوا اجازه داد ،کار دیگری جستجو کنند.
خواهانها در شرح خطراتی که پرسنلش در پایان سا  3322با آن مواجه بودند به گـزارشهـای روزنامـههـا
راجع به خشونت در ایران ،از جمله وقایع حادث در منـاطقی کـه پرسـنل ایشـان کـار مـیکردنـد و خـرو سـایر
شرکتهای امریکایی در نوامبر و دسامبر  ،3322به عنوان مدرک وخامت اوضاع برای امریکاییان اشاره مینماینـد.
خواهانها به ویژه به چهار مقاله مطبوعاتی که در نیویورک تایمز و یک مقاله که در نشریه اویایشن انـد اسـپیس
تکنالوجی چاپ شد ،به منظور اثبات واقعیتهای زیر اشاره مینمایند:
( 4222 )3امریکایی در هفته آخر نوامبر و اوایل دسامبر  3322ایران را ترک کردند.
( )0شرکتهای مختلف امریکایی تا آن موقع به کارکنانشان دستور خرو از ایران را داده بودند.
( )1خشونتهایی در شهرهای مختلف ایران روی میداد و
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( ) 4دولت ایاالت متحده اعالم کرده بود که هزینه سفر وابستگان کارکنانش را از ایران پرداخت خواهد کرد.
خواندگان اظهار میدارند ،خواهان ها هنگامی که ایران را ترک کردند ،مجبور بـه ایـنکـار نبودنـد و هرگونـه
خصومتی که نسبت به امریکاییان در آن موقع ابراز شده نتیجه احساسات ضد خـارجی بـوده ،نـه احساسـات ضـد
امریکایی .خواندگان همچنین استدال میکنند که دولت ایاالت متحده به اتباع امریکایی دستور داد کـه ایـران را
ترک کنند .نامبردگان مضافاً اظهار میدارند که مسأله اخرا نمی تواند مطرح باشد ،زیرا هیچ دلیل و مدرکی راجـع
به اینکه پروانههای اقامت لغو ویا افراد مورد بحث به زور از ایران اخرا شده باشند ،وجود ندارد.
در این رابطه دیوان باید تعیین نماید که  )3آیا اقدامات مورد ادعا در حکم اخرا بوده و اگر بوده )0 ،آیا اقـدام
به اخرا طبق حقوق بینالملل غیرقانونی بوده است یا خیر؟ در پرداختن به موضوع او  ،دیوان باید کار خود را بـا
بررسی مفهوم «اخرا » به شرح مستفاد در حقوق بین الملل شروع کند .مطابق تعریف عادی «کلمه اخرا عمومـاً
به معنای آن گونه اعما قدرت دولتی به کار میرود که متضمن خار ساختن بیگانهای از خاک آن کشـور ،خـواه
بهطور داوطلبانه ،یعنی با تهدید به اعما زور و خواه با اعما زور میباشد».
 Gill, International Law and the Movement of Persons between Statesــ Goodwin
201 (1978).

شکی نیست که اقدامات مبتنی بر مقررات داخلی مربوط به اتباع بیگانه ویا اقامت آنان ،که به موجب آن یک
فرد خارجی ،یا واقعاً «توسر مقامات دولتی از کشور اخرا ویا با تهدید به اخرا قهری ،به وی دستور داده میشود
که ظرف مدت معینی کشور را ترک کند ،طبق حقوق بینالملل اخرا تلقی میشوند .در اصل ،ایـن مسـأله مهـم
نیست که این قبیل اقدامات طبق قوانین داخلی ،اخرا (« )»expulsionیـا تبعیـد (« )»deportationخوانـده
شود ویا به اشکا دیگری نظیر لغو پروانه اقامت اعما گردد .از سوی دیگر ،این نیز کامالً پذیرفته شده است کـه
تحت الحفظ همراهی کردن یک تبعه بیگانه تا مرز توسر مقامات کشـور در حقـوق بـینالملـل ،اخـرا محسـوب
میشود ،ولو اینکه این کار در خار از چارچوب قوانین داخلی حاکم بر اتباع بیگانه صورت پذیرد.
در پرونده حاضر ،اختالفی در این نیست که رسماً هیچگونه دستوری جهت اخرا کارکنان خواهانها صادر یـا
تصمیمی در این مورد اتخاذ نشده است .همچنین اختالفی نیست که افراد مورد بحث واقعاً توسر مقامات ایرانی یا
اشخاصی که ایران مسئو اعمالشان باشد ،تحتالحفظ به خار فرستاده نشدهاند .این امر مورد تصدیق خواهانها
است .ایشان در الیحه خود به شرایر حاکم بر ایران در آن زمان اشاره نموده و اظهار میدارنـد کـه «تحـت ایـن
اوضاع و احوا  ،خواهان تصمیم گرفت بهناچار از عملیاتش در ایران صرفنظر کند ...و پرسنل و افراد خانوادهشان را
از ایران خار سازد».
در اینجا سؤالی که مطرح می شود این است که آیا خرو ظاهراً «داوطلبانه» در اثر اوضاع و احـوا عمـومی
کشور (که باالخ ناشی از اقدام مشخصی از جانب دولت از قبیل دستور اخرا یا اعما زور ،بهویـژه نسـبت بـه
فرد ذیربر نباشد) را میتوان اخرا محسوب کرد یا خیر؟ دیوان داوری از آرای ویژه سایر دیوانهای بینالمللی که
به موجب آن ها چنین خروجی منجر به صدور حکمی بر مبنای اخرا شده و نتایج حقوقی خـاص ناشـی از چنـین
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نتیجهگیری را در برداشته باشد ،آگاه نیست.
گرچه روشن است که هر ناراحتی و دشواری که موجب ترک کشور توسر بیگانهای شود را نمیتوان در حکم
اخرا دانست ،با این حا  ،دیوان داوری این احتما را اصوالً میپذیرد که عناصر متشکله اخـرا («خـرو خـواه
داوطلبانه ،یعنی با تهدید به اخرا قهری ویا با توسل به زور») میتواند در موارد استثنایی ،حتی در حالتیکه تبعـه
بیگانهای بدون آن که مستقیماً یا فوراً به زور از کشور خار ویا رسماً به او دستور خرو داده شود ،کشـور را تـرک
می کند ،تحقق یابد .این قبیل موارد ظاهراً مبتنی بر این فرض است که حداقل  )3اوضـاع و احـوا کشـور محـل
اقامت آن چنان باشد که منطقاً نتوان تصور کرد که تبعه بیگانه واقعاً چارهای (جز ترک کشور) داشته باشـد و  )0در
ورای حوادث یا اعمالی که منتهی به خرو میشود ،قصد اخرا تبعه بیگانه نهفته بوده و بـهعـالوه ،ایـن اعمـا ،
طبق اصو مسئولیت دولت ،قابل انتساب به دولت باشد.
پس از ذکر این مطلب ،دیوان داوری به این نتیجه رسیده است که احتیاجی به تعیین این مسأله نیست که آیا
در این پرونده ،شرایر مورد لزوم تحقق یافته و اخرا محسوب میشده است یا خیر .دیوان قادر اسـت بـر مبنـای
دالیل دیگر ،به ادعاها و ادعاهای متقابلی که طبق استدال تحت تأثیر اخرا غیرقانونی ادعـایی واقـع شـدهانـد،
رسیدگی نماید .بدینطریق دیوان میتواند رسیدگی به موضوعات مطروح در اینجا را تا طرح پرونده یا پروندههای
دیگری که امیدوار است طرفین آنها ،دفاعیات و مدارک و استدالالت مفصلتری نسبت به طرفین پرونده حاضر،
(3)5
ارائه نمایند ،به تعویق اندازد.
ب ـ ادعاها و ادعاهای متقابل مربوط به راپکن و قراردادهای کارهای ساختمانی
 .3سابقه امر

در تاریخ  01دسـامبر ( 3321دوم دیمـاه  )3100آی.تی.پـی .اسـکپورت و ن.هــ.ش .قـراردادی بـه شـماره
 22/23033منعقد ساختند که طبق آن آی.تی.پی .اکسپورت موافقت کرد سیستمهای کنتر رادار («راپکـن») در
نه پایگاه هوایی ن.هـ.ش .در سراسر ایران نصب نماید («قرارداد راپکن») .سیسـتم راپکـن عبـارت اسـت از یـک
سیستم مخابراتی ردیابی با رادار به صورت زمین به هوا و هوا به زمین .قرارداد راپکن همچنین مقرر میداشت که
آی.تی.پی .اکسپورت قطعات یدکی و وسایل آزمایش و خدمات پشتیبانی مهندسی به مدت دو سا  ،کالً به قیمت
قراردادی  4210031130دالر ،ارائه نماید .قرارداد راپکن متعاقباً با سـه الحاقیـه تکمیـل و بهـای قـرارداد تـا مبلـ
 4212211248دالر افزایش داده شد و در نـوامبر  3322مجـدداً تنظـیم گردیـد (اصـالحیه  .)23اصـالحیه مـذکور
متضمن توافقی بود بین طرفین جهت پرداخـت مبلـ  312281422بـه منظـور مصـالحه ادعـایی کـه آی.تی.پـی.
اکسپورت تسلیم و ضمن آن بابت کارها و موارد اضافی و تأخیرهای ن.هـ.ش .خواستار غرامت شده بود.
 .4دیوان داوری این مسأله را بررسی نکرده است که آیا اوضاع و احوالی که منجر به عزیمت یک تبعـه بیگانـه شـده ،صـدور حکـم بـر
مبنای « استنکاف از احقاق حق»« ،عدم حمایت» ویا نقض حداقل ضوابر مربوط به رفتار با اتباع بیگانه که طبـق حقـوق بـینالملـل در
یک کشور الزامی است را توجیه مینماید یا خیر؟
 .5دیوان داوری آگاه است که مسأله اخرا  ،ضمن مطالب دیگر ،در بعضـی از پرونـدههـای حـاوی ادعاهـای کـمتـر از  002 ،222دالر
بهتفضیل مطرح شده است.
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آی.تی.پی .اکسپورت و ن.هـ.ش .موافقتنامه دومی (به شماره  )0433در تاریخ او ووییه  32( 3320تیرمـاه
 )3104منعقد ساختند .موافقتنامه مزبور متضمن انجام پارهای کارهای ساختمانی در هریک از نـه پایگـاه بـود تـا
نصب سیستمهای راپکن امکانپذیر گردد («قرارداد کارهای ساختمانی») قیمت قرارداد کـالً  201،104،302ریـا
تعیین شده بود که بعداً بسته به میزان کار انجام شده و مواد مصرف شده و پارهای تعدیالت بابت تورم ،میتوانست
تغییر یابد.
آی.تی.پی .اکسپورت ،برای انجام تعهدات خویش بابت عملیات مهندسی با یک شرکت سهامی ایرانی به نـام
شرکت تکنولووی پیشرفته ایران («یاتکو») توافق کرد که کار را مشترکاً انجام دهند .یاتکو نیز بهنوبـهخـود بـرای
انجام بعضی از کارهای ساختمانی با یک شرکت دیگر ایرانی به نام «فریدن» قرارداد بست.
 .2ادعاهای مربوط به قرارداد راپکن

خواهانها پنج فقره ادعا بابت پرداختهایی که حسب ادعا بـه موجـب قـرارداد راپکـن واجـباالدا اسـت ،مطـرح
ساختهاند.
الف) ادعاهای مبتنی بر صورتحسابها

خواهانها وجه دو صورتحساب مربوط به محصوالت قطعات یدکی را که ادعـا مـیکننـد پرداخـت نشـده مطالبـه
میکنند :صورتحساب شماره  22/23/2223به تاریخ  2وانویه  32( 3322دیماه  )3108به مبل  40 ،082/24دالر
بابت محصوالتی که در تاریخ  00دسامبر ( 3322او دیماه  )3108ارسا شـده و صورتحسـاب شـماره «الـف»
 22/23/2233به تاریخ  32ووییه  33( 3322تیرماه  )3102بابت محصوالتی که در  30دسامبر  03( 3322آذرمـاه
 )3108ارسا گردید به مبل  23 ،813/20دالر بهعالوه بهره آنها.
مدارک مستند خواهان ها شامل دو صورتحساب و یک نامه به تاریخ  32مه  02( 3322اردیبهشتمـاه )3102
است که طی آن مطالبه وجه کرده اند .عالوه بر آن ،شهادتنامه هـوارد ا  .فیتـر هیـو ،مـدیر قراردادهـای شـرکت
خواهانها در فاصله مه  3328و نوامبر  3322گواه بر حمل قطعات یدکی و عدم پرداخـت صورتحسـابهـا اسـت.
مضافاً شهادتنامه فیلیپ ام .الیتزینگر ،ذیحساب شرکت خواهانها از آوریل  3324تا سپتامبر  3323نیز دلیل بر آن
است که صورتحسابها درست بوده و پرداخت نشده است.
تنها دفاعی که نهاجا ارائه میکند مبتنی بر این است که خوانده مزبور نامـهای در تـاریخ  3ووییـه 32( 3322
تیرماه  )3102برای آی.تی.پی.سی .ارسا داشته ،دائر بر آنکه تا خواهان وضـعیت مـالی و قصـد خـود در ایفـای
قرارداد راپکن را روشن نکند ،دیگر وجهی به وی پرداخت نخواهد کرد .حسب ادعا آی.تی.پی.سی .بـه ایـن نامـه
پاسخ نداده است.
نظر به اینکه نهاجا به اعتبار صورتحسابها ویا به تعهدات موضوع آنها اعتراضی نکرده است ،دیوان نهاجا را
مسئو پرداخت صورتحسابها دانسته ،حکم به پرداخت مبل  23 ،813/20دالر به نفع خواهانها میدهد.
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ب) ادعای مربوط به اعتبارات اسنادی

خواهانها در دومین ادعایی که بر مبنای قرارداد راپکن مطرح ساختهاند ،مبلـ  02 ،222دالر بـهعـالوه بهـره آن
بابت کسر موجودی ن.هـ.ش .در اعتبار اسنادی شماره  22/23033که اعتبار اسنادی اصلی پرداخت وجـه قـرارداد
راپکن به خواهانها بود مطالبه کردهاند .به موجب شهادتی که ذیحساب سابق شرکت خواهانها در جلسه استماع
ارائه کرد معلوم شد که این ادعا بابت پولی بود که آی.تی.پی .اکسپورت بابت قرارداد اصلی طلبکار بوده است.
خواهانها ادعا میکنند که این مبل را از اعتبار اسنادی پرداخت نکردهاند؛ زیرا آی.تی.پی .اکسپورت به بانـک
دستور داده بود تنها قسمتی از آخرین صورتحساب وی را بپردازد تا ایـنکـه مبلـ  02 ،222دالر در اعتبـار بـاقی
بماند .خواهانها میخواستند این اعتبار مفتوح باشد تا تجدید آن جهت انجام پرداختهای موضـوع اصـالحیه 23
که در دست مذاکره بود تسهیل گردد .آی.تی.پی .اکسپورت انتظار داشت مبل  02،222دالر را بهعـالوه وجـوهی
که به موجب اصالحیه طلبکار بود دریافت کند ،ولی وقتی وجوه موضوع اصالحیه  23مستقیماً و نه از طریق اعتبار
اسنادی پرداخت شد ،سررسید اعتبار اسنادی منقضی شده بود.
طبق اظهار نهاجا ،خواهانها حقی بر مانده اعتبار اسنادی ندارند؛ زیرا هرگز نتوانستهاند اسناد الزم را در مـورد
تکمیل تعهدات خود به بانک ارائه دهند ،ولی دیوان متقاعد شده است که طبق توضیح خواهانها ،در موقع آخرین
برداشت از محل اعتبار اسنادی ،ایشان میتوانستند کلیه مبل را که حق داشتند برداشت کنند ،ولـی تـرجیح دادنـد
چنین نکنند .چون چنین حقی باقی است ،دیوان بر این نظر است که نهاجا مبل  02 ،222به خواهـانهـا بـدهکار
است.
ج) ادعا و ادعای متقابل مربوط به نمایندگان خدمات در محل کار

ادعای سوم خواهانها به موجب قرارداد راپکن بابت جمعـاً  00نفرــ مـاه ( )man - monthsخـدمات پشـتیبانی
مهندسی در محل کار است که در چندین محل عملیات راپکن و قبل از عزیمت خواهـانهـا در دسـامبر  3322از
ایران انجام شده است .خواهانها مبل  322 ،444دالر ( 1022/28دالر بابت هر نفرــ مـاه × )00بـهعـالوه بهـره
متعلقه مطالبه میکنند.
در ماده  0قرارداد راپکن قید شده که آی.تی.پی .اکسپورت باید برای مدت دو سا پشتیبانی مهندسی الزم را
در محل کار در ازای دریافت مبل  228 ،332دالر تأمین نماید و این مبل جزء قیمت دستگاههای راپکـن منظـور
شده بود .ظاهراً قرار بود یک مهندس در هر محل مستقر شود .در اصالحیه شماره  3مـورخ  02ووییـه 03( 3324
تیرماه  )3101قرارداد ،طرفین هزینه پشتیبانی در محل کار را از قیمت سیستم راپکن تفکیک کرده ،مقـرر داشـتند
بابت آن جداگانه به ریا پرداخت شود .پیوست ( Fو) اصالحیه  23که شامل برنامه پرداختها است ،نشان میدهد
که مبل  228 ،332دالر بابت پشتیبانی مهندسی در محل کار باقی بود که طبق یـک موافقـتنامـه تکمیلـی کـه
ظاهراً هرگز به امضا نرسید باید «به ریا » پرداخت میشد.
خواهانها در تأیید ادعای خود ،شهادتنامه مدیر سابق قراردادهای خود را ارائـه دادهانـد کـه طـی آن نـامبرده
اظهار داشته است« :ما از مجموع  038نفر ـ ماه الزم ( 40 ،)3×04نفر ـ ماه ارائه دادیم ،ولی هرگز وجهـی از ایـن
بابت دریافت نکردیم» .خوانده ،نهاجا ،در دفاعیه خود اذعان داشته که  18نفر ـ ماه خدمات مهندسی ارائه شده بود
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و ادعای متقابلی به مبل  011231222/02دالر طرح و بابت قیمتی که ظاهراً جهت مابقی خدمات مهندسـی ارائـه
(3)6
نشده پرداخت کرده ،مطالبه میکند.
به نظر دیوان به دلیل نبود الحاقیه موافقتنامه مورد اشاره در اصالحیه شماره  23و شهادت بالمعارض مـدیر
سابق قراردادهای خواهانها ،هیچگونه وجهی بابت خدمات مهندسی در محل کار پرداخت نشده است .با توجه بـه
فقدان هرگونه مدرک معارض در مورد تعداد نفر ـ ماه خدمات ارائه شده ،دیـوان بـه مـدرک شـهادتنامه خواهـان
استناد کرده ،نتیجه میگیرد که خواهانها حق دارند به میزان  40نفر ـ ماه خدمات مهندسی در محـل کـار وجـه
دریافت کنند که این مبل به شرح زیر محاسبه میشود:
قیمت قرارداد بابت  038نفر ـ ماه
تقسیم بر :نفر ـ ماه
قیمت یک نفر ـ ماه
نفر ـ ماه خدمت ارائه شده
مبل بدهی بابت  40نفر ـ ماه خدمات مهندسی

 228 ،332دالر
038
×1 ،020/28
40
 312 ،400/30دالر

براین اساس ،به نظر دیوان نهاجا باید مبل  312 ،400/30دالر بابت خدمات پشتیبانی مهندسی در محل کـار
به خواهانها بپردازد .ضرورتاً ادعای متقابل نهاجا بابت استرداد وجوهی که هرگز نپرداخته است باید رد گردد.
د) ادعاهای مربوط به سپرده حسن انجام کار و عدمالنفع

خواهان ها بابت خدمات انجام نشده پشتیبانی مهندسی در محل کار که براساس  00درصد سود قیمـت قـراردادی
خدمات انجام نشده محاسبه گردیده ،عدمالنفع مطالبه میکنند .خواهانها همچنین اسـترداد مبلـ  122 ،222دالر
سپرده حسن انجام کاری را که ن.هـ.ش طبق شروط تغییر شماره  23اصالحیه  23تا تکمیل قرارداد نگاه داشـته،
مطالبه مینمایند.
خواهانها استدال میکنند که شرایر فورسماوور مانع شد که بتوانند اجـرای کـار را طبـق قـرارداد راپکـن
تکمیل کنند .طبق شروط فورسماوور آن قرارداد ،استحقاق بازپرداخت سپرده حسن انجام کار و خسارات عدمالنفع
را دارند .خواهانها به نامههای مورخ  03اکتبر  03( 3322مهرمـاه  )3102و  0دسـامبر  34( 3322آذرمـاه )3102
خود به ن.هـ.ش .و اعالم وجود وضعیت فورسماوور به ن.هـ.ش .استناد میکنند.
خوانده ،نهاجا ،اظهار میدارد که خواهانها مجبور نبودند در دسامبر  3322ایران را ترک کنند و با خاتمه دادن
به کار خود ،قرارداد را نقض کردهاند 3)7(.خوانده بـه نامـههـای مـورخ  03اکتبـر  03( 3322مهرمـاه  )3102و 04
 .6ظاهراً مبل ادعای متقابل ،ناشی از سوءتفاهمی است که از شرایر قیمت قرارداد به وجود آمد .ماده  20قلم  2221قرارداد و اصـالحیه
شماره  23هر دو نشان می دهند که قیمت قرارداد برای خدمات پشتیبانی مهندسی در محل کار کالً  228 ،332دالر بود و برخالف آنچه
که در ادعای متقابل فرض شده ،این مبل بابت یک محل نبوده است.
 .7ادعاهای متقابلی که نهاجا بابت نقض قرارداد مطرح میکند که در بخش بعدی این حکم مورد بررسی واقع شدهاند.
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دسامبر ( 3322سوم دیماه  )3102خود که اظهارات مربوط به فورسماوور را رد کرده و به آی.تی.پی.سی .اطالع
میدهد که هیچگونه تأخیری را در کار آی.تی.پی.سی .نمیپذیرد ،استناد میکند.
شرط فورسماوور قرارداد یعنی ماده  34اصالحیه  23به شرح زیر مقرر میدارد:
 .3در تقصیر ویا تأخیر هریک از طرفین پیمان در اجرای تعهدات مندر در پیمان بـه علـل جنـگ ،شـورش،
جنگ داخلی ،نافرمانی ،اعتصاب ،بسته شدن ویا اتفاقات ناگواری که خار از کنتـر عـادی آنهـا باشـد و بـدون
اینکه تقصیر طرف پیمان باشد عذر موجه میباشد ،مگر در مورد تأخیر ویا تقصیر در پرداخت که در هرحـا بایـد
پرداخت گردد.
 .0هیچ یک از طرفین پیمان نباید از این که نهایت سعی خود را در برطرف کردن آن اشکاالت و ادامه اجـرای
پیمان به محض اینکه آن موانع برطرف شدند معذور باشند.
 .1هر طرف که ادعای تأخیر و تقصیر در اجرای پیمان را مینماید میبایـد بالفاصـله طـرف دیگـر را کتبـاً از
احتما وقوع چنان تقصیر و تأخیر مطلع نموده و همینطور اطالع دهد که برای چه مدت انتظار میرود کـه ایـن
تأخیر ویا تقصیر به طو انجامد و دلیل تأخیر مذکور یا تقصیر چیست و چه اقداماتی جهت برطـرف کـردن آنهـا
انجام خواهد داد (نقل از الیحه).
نظر به اینکه شرط مزبور بهطور نا محدود طرفین را ازا اجرای قرارداد معذور نمیدارد .بنابراین ،کامالً موضـع
خواهانها را تأیید نمیکند و به همین نحو ،استدال خواهان در مورد ادعای عدمالنفع را پاراگراف یک شرط مزبور
که به موجب آن «عذر هیچ یک از طرفین بابت عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت وجوه قراردادی موجـه نیسـت»،
تأیید نمینماید .مسلماً در اینجا اشاره به پرداختهایی است که قبل از شروع حالت فورسماوور موعـد آنهـا فـرا
رسیده بود.
لکن به نظر میرسد که خواهانها ادعای عدم النفع و استرداد سپرده حسن انجـام کـار را بـر ایـن پایـه قـرار
می دهند که اعما دولت ایران مانع تکمیل قرار داد راپکن شد .خواهانها اظهار داشتهانـد کـه بعـد از عزیمـت از
ایران به علت اخرا یا فورسماوور « ...آماده و قادر بودند که به محض اعاده نظم و قانون در آن کشور ناآرام بـه
ایران مراجعت و کار را تمام کنند».
در حقیقت میتوان نتیجه گرفت که حد اقل در موقع ارسا نامه مـورخ  0دسـامبر  34( 3322آذرمـاه )3102
آی.تی.پی.سی ،.شرایر در ایران به وضعیت فورسماوور در آمده بود .دیوان همانطور که در پروندههای دیگر نظر
داده:
«تا دسامبر  ،3322اعتصابات و سایر کشمکشهای داخلی در جریـان انقـالب اسـالمی ،الاقـل در شـهرهای
بزرگ ایران شرایر کالسیک فورسماوور را به وجود آورده بود .منظور مـا از فـورسمـاوور عبـارت از «نیروهـای
اجتماعی و اقتصادی است که از قدرت کنتر دولت علیرغم اعما مجاهدت الزم ،خار باشد»2 )8(.
 .8گولد مارکتینگ اینکورپوریتد ،و وزارت دفاع ملی ایران ،قرار اعدادی شـماره 04ــ43ــ ،0صـفحه  02( 33ووییـه  0/3321مـردادمـاه
 )3180تجدید چاپ در ـ3 Iran U.S. C.T.R. 147,152؛ سیلوانیا تکنیکا سیسـتمز و دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران ،حکـم شـماره
322ـ84ـ ،3صفحه  02( 30ووئن  8/3320تیرماه .)3184
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بدین ترتیب ،خواهانها حق داشتند کارمندان خود را از ایـران خـار کـرده و اجـرای قـرارداد را بـرای مـدت
فورسماوور به حالت تعلیق در آورند .به همین نحو ،عذر نهاجا در عدم اجرای تعهدات قراردادی خود بـه اسـتثنای
پرداخت بابت کاری که قبالً انجام شده بود موجه است؛ لکن چون شرط فورسمـاوور قـرارداد ،تعهـد اجـرا را لغـو
نکرده ،بلکه به حالت تعلیق در میآورد ،خواهانها برای آنکه ادعای عـدمالنفـع خـدمات پشـتیبانی انجـام نشـده
مهندسی در محل کار را اثبات کنند باید نشان دهند که در نقطهای از وضعیت فورس ماوور که طرفین را از انجام
تعهدات خود معذور میداشت اوضاع به حالتی برگشت که در آن ،آی.تی.پی .اکسپورت کماکان نمیتوانسـت کـار
خود را مجدداً شروع کند ،ولی نهاجا دیگر نمیتوانست به حالت فورسماوور استناد نماید .خواهانها همچنین بایـد
اثبات کنند که در نتیجه ،قبل از  33وانویه  03( 3323دیماه  )3103قرارداد دیگر اعتبار نداشت تا ادعای عدمالنفع
در آن تاریخ پابرجا بوده باشد .برای اثبات ادعای سپرده حسن انجام کار کافی است که خواهانهـا تـا  13دسـامبر
 32( 3322دیماه  )3103کار را به نحو احسن انجام داده باشند .شرط مربوطه تغییر شماره  23مقرر داشـته اسـت
که «سپرده حسن انجام کار تودیعی به نفع ن.هـ.ش .به مبل  122 ،222دالر تـا  13دسـامبر  32( 3322دیمـاه
 )3103معتبر خواهد بود».
هیچگونه مدرک کاملی راجع به اینکه چه موقع شرایر فورسماوور دیگر وجود نداشت یا تبـدیل بـه شـرایر
دیگری شد ،ارائه نشده است .نظر به اینکه مدرکی وجود ندارد که از آی.تی.پی .اکسـپورت بـرای شـروع مجـدد
اجرای کار قبل از  12اکتبر  2( 3323آبانماه  )3102دعوت شده باشد ،دیوان معتقد است که خواهـانهـا مجبـور
نبودند طی آن مدت به ایران مراجعت کنند .مدارک حاکی از آن است کـه در آخـرین روز مـذکور ،نهاجـا نامـهای
جهت آی.تی.پی.سی .اکسپورت ارسا و درخواست کرد جهت مذاکره درباره پرووه راپکـن نماینـده خـود را اعـزام
دارد ،ولی این نامه فقر چند روز قبل از  4نوامبر  31( 3323آبانماه  ،)3102یعنی تاریخی که بحران گروگانگیری
() 9
آغاز شد ،ارسا گردید .دیوان قبالً نتیجه گرفته است که الاقل بعد از  4نوامبر  31( 3323آبـانمـاه  )3102آن
تعداد شرکت های امریکایی که در ایران باقی ماندند «ناچار شدند پرووههای خود را ترک و پرسنل خود را از ایران
خار نمایند» و دولت ایران نمیتواند به خرو پرسنل بـهعنـوان توجیـه عـدو از تعهـدات قـانونی خـود اسـتناد
کند )2()10(.دیوان همچنین در این پرونده مقرر میدارد که مخاطرات اتباع امریکایی را در رابطه با اوضاعی کـه از
نوامبر  3323شروع شد ،نمی توان فورس ماوور به مفهوم حوادثی که طرفین را معذور میکند ،نظیر حوادث دسامبر
 3322قلمداد کرد ،بلکه این مخاطرات به خواهانها عذر موجهی داد که علیرغم نامه فوقالذکر نهاجا ،کار را اجـرا
نکنند .اما از سوی دیگر ،نهاجا نیز در وضعیت جدید ،نمی تواند در رابطه قراردادی خود با آی.تی.پی .اکسپورت بـه
اوضاع فورسماوور استناد کند.
در شرایر معمو  ،نتیجهای که بالفاصله گرفته میشود این است که به علت اوضاع ایران از جمله و بهویـژه،
 .9خواهانها ادعا میکنند که « با گروگانگیری دیپلماتهای امریکا در نوامبر  ،3323امید مراجعت به ایران زایل شد.»...
 .10رجوع شود به :استارت هاوزینگ کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران ،قرار اعدادی شماره 10ـ04ـ 3صفحه ( 01انگلیسی)،
( 33دسامبر  02 /3321آذرماه  .) 3100مقایسه شود ،پرونده مربوط به کارمندان سیاسی و کنسولی ایاالت متحده در تهران ،نشریه 3322
دیوان دادگستری بینالمللی شماره ( 1ریی مورخ  04مه ،سوم خردادماه) تجدید چاپ در:
19 Int’l L.Mat’ls, 553 (1980).
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بحران گروگانگیری ،قرارداد راپکن تا  33وانویه  03( 3323دیماه  )3103به پایـان رسـیده بـود .لکـن اظهـارات
طرفین ابهاماتی در این مورد ایجاد میکند .در نامه مورخ  2فوریه  33( 3322بهمنماه  )3102که ظاهراً در پاسـخ
نامه مورخ  12اکتبر  2( 3323آبانماه  )3102نهاجا نوشته شده ،آی.تی.پی .اکسپورت ضمن سایر مطالب میگوید:
« شرایر فورسماوور ی که موجب تعلیق اجرای پرووه شد کماکان ادامه داشته و از شدت آن کاسته نشده است».
از طرف دیگر ،نهاجا ضمن سایر مطالب در دفاعیه خود خواستار اجرای عین باقیمانده تعهدات خواهـانهـا شـده و
بدین ترتیب ،کماکان قرارداد را معتبر فرض کرده است .ولی دیوان در مقابل تمام این ادعاها نتیجه مـیگیـرد کـه
رابطه قراردادی طرفین تا  33وانویه  03( 3323دیماه  )3103به پایان رسیده بود .همانطور که قبالً اعـالم شـد،
اوضاعی که از نوامبر  3323در ایران ایجاد شد ،برای خواهانها ،ولی نه برای نهاجا به منزله عـذر مـوجهی بـرای
عدم انجام تعهدات قراردادی بود .اینکه خواهانها علیرغم نامه مورخ  2فوریه  33( 3322بهمنمـاه  )3102خـود
عمالً خود را ملزم به اجرای قرارداد ندانستند ،می تواند از این نکته استنباط شود که طی یازده مـاه بـین تـاریخ آن
نامه و  33وانویه  03( 3323دیماه  )3103خواهان ها کوششی برای مذاکره در مـورد امکـان شـروع مجـدد کـار
نکردند .باید چنین تلقی کرد که نهاجا نیز این موضع خواهانها را درک کرده بود ،زیـرا بعـد از نامـه اکتبـر 3323
خود ،دیگر اقدامی در مورد درخواست ادامه کار به عمل نیاورد.
با این تحلیل و نظر به این که در پرونده حاضر ،نهاجا در دفاع خود به شرایطی استناد نکرده که به موجـب آن
خواهانها منطقاً نمیتوانستند بابت خدمات پشتیبانی مهندسی در محل کار خـود در آینـده انتظـار سـودی داشـته
باشند ،بنابراین ،خواهانها حق دارند چنین سودی را که احتماالً از آن محروم شدهاند دریافت کنند .خواهـانهـا در
دادخواست خود در همان آغاز صریحاً  00درصد سود مابقی خدمات انجام نشده را خواستار شدهاند شهادتنامههـای
مدیر سابق قراردادها و رئیس شرکت خواهانها ،حکایت از تأیید این ادعا دارد و خواندگان نیز نه در دفاعیات خـود
و نه با ارائه مدارک در مقام رد آن بر نیامدهاند.
تحت شرایر حاضر ،دیوان باید این ادعا را بپذیرد و میزان سود مورد ادعا را معقو مییابـد و بنـابراین ،مبلـ
 340 ،180/02دالر که به ترتیب زیر محاسبه شده ،به نفع خواهانها حکم میدهد:
قیمت قرارداد برای  038نفر ـ ماه
کسر میشود :حکم بابت  40نفر ـ ماه خدمات انجام شده
بقیه :ارزش کار انجام نشده
نرخ سود

ـ 228 ،332/دالر
312 ،400/30
×  083 ،483/22دالر
%00

 340 ،180/02دالر
عدمالنفع
در مورد سپرده حسن انجام کار ،نهاجا اذعان دارد که مبل  122 ،222دالر را ضـبر کـرده اسـت و از قـرارداد
روشن است که قرار بود این سپرده فقر تا  13دسامبر  32( 3322دیماه  )3103اعتبار داشـته باشـد .خواهـانهـا
شهادتنامهای ارائه دادهاند ،مبنی بر اینکه تا موقع عزیمت از ایران در اواخر سا  ،3322تعهدات قرارداد راپکـن را
ایفا نموده بودند .بدین ترتیب ،مدارک حاکی از آن است که کلیه  3دستگاه سیستم راپکن مدتهـا قبـل از شـروع
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اوضاع فورسماوور که حداکثر دسامبر  3322بود به ایران تحویل داده شده و کار نصب آنها در حا پیشرفت بود.
عذر خواهانها در عدم انجام کار در فاصله دسامبر  3322و  13دسامبر  32( 3322دیماه  )3103موجه بوده است؛
اوالً به علت حالت فورسماووری که هم اکنون به آن اشاره شد و ثانیاً به علت اوضاعی که از نـوامبر  3323آغـاز
گردید .بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد که تا  13دسامبر 32( 3322دیماه  ،)3103یعنی تا روزی که سپرده حسـن
انجام کار اعتبار داشت ،خواهان ها شرط حسن انجام کار را انجام داده و بنـابراین ،مسـتحق پـس گـرفتن سـپرده
بودند.
با توجه به مراتب فوق ،دیوان حکمی به مبل سپرده حسن انجام کار ،یعنی  122 ،222دالر به نفع خواهانهـا
صادر میکند که بر عهده نهاجا میباشد.
 .1سایر ادعاهای متقابل در رابطه با قرارداد راپکن

نهاجا در ادعای متقابل خود مدعی شده است که از نه دستگاه راپکن که قرار بود نصب شـود ،تنهـا سـه دسـتگاه
به طور موقت تحویل داده شده که در وضعیت ناقصی بوده اند و ظاهراً شش دستگاه باقیمانده قابل استفاده نیستند.
اولین خواسته خوانده این است که به خواهانها دستور داده شود تعهدات خود را به موجب قـرارداد راپکـن انجـام
دهند .نهاجا خواسته خود را به نحو تخییری نیز مطرح کرده و خسـاراتی بـه شـرح بنـدهای «الـف» و «ب» زیـر
مطالبه میکند .نهاجا همچنین اظهار میدارد که آی.تی.پی .اسکپورت برخالف قانون ،وجه ضمانتنامههای بـانکی
حسن انجام کار را که به نفع نهاجا صادر شده بود ،وصو کرده است.
دیوان درخواست نهاجا بابت اجرای مستقیم تعهدات را رد میکند؛ زیرا همانطور که در فوق ذکر شـد ،طبـق
قرارداد ،خواهانها قانوناً از ادامه اجرای قرارداد معذور بودهاند.
الف) نصب

نیروی هوایی مبل  4 ،043 ،020دالر بابت جبران مبالغی که جهت خدمات نصب در شش محل نصب پرداختـه و
طبق ادعای وی کار نصب تکمیل نگردیده است ،مطالبه میکند .به نظر میرسد مبل ادعـای متقابـل مبتنـی بـر
 228 ،332دالر قیمت نصب هر محل باشد .قرارداد راپکن و اصالحیه شماره  3آن ،در مورد اینکه رقم 228 ،332
دالر تصریح شده ،کل قیمت خدمات نصب یا این که بابت قیمت نصـب در هـر محـل اسـت ،تـا حـدودی مـبهم
میباشد ،زیرا که شرط مربوطه تعداد « »3محل را مشخ و سپس در مقابل دو ستون ،تحـت عنـوان « قیمـت
واحد» و «قیمت کل» رقم  228 ،332دالر را جزء قلم  ...3ذکر کرده است » که قیمت دستگاههای راپکن اسـت.
در تفسیر این شرط قیمت ،دیوان مالحظه کرده است که در تمام شروط مربوط به قیمت قرارداد هرجـا ذکـری از
قیمت شده ،قیمت واحد نبوده بلکه قیمت کل بوده است .در مورد مقدار کار مربوط به نصب ،دیوان متذکر میشود
که کلیه کارهای مقدماتی ،منجمله کار ساختمان و کارهای برقی مشمو پیمان عملیات مهندسی بوده و قرار بـود
کار نصب به موجب قرارداد راپکن در هر محل نصب حداکثر ظرف  40روز اجرا شـود .بنـابراین ،بـه نظـر دیـوان
منطقیتر آن است که رقم  228 ،332دالر ،قیمت کل مورد نظر بوده باشد و نه قیمت نصب در هر محل.
خواهانها در اظهاریههای کتبی خود ،گفته اند که بخش اساسی کار نصب پنج محل را قبل از اخرا از ایـران
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تمام کرده بودند .جان .آر ویتفورد ،رئیس سابق شرکت آی.تی.پی.سی .در جلسه استماع شهادت داد که «چهار یـا
پنج دستگاه» نصب شده بود .خواهانها همچنین اظهار میدارند که کارهای نقشهبرداری و مساحی محل نصب را
در مورد تمامی نه محل که قسمت نامشخصی از قیمت قراردادی نصب را تشکیل میدهد انجام داده بودند.
دیوان بعد از بررسی گواهیهای تحویل سیستمهای راپکن نصب شده و صورتجلسههـای مختلـف حـاکی از
وضعیت پرووه ،نتیجه میگیرد که آی.تی.پی .اکسپورت تا دسامبر  3322کار نصب دسـتگاههـا را در چهـار محـل
تمام کرده و تعهدات خود را از نظر رفع نقای ظاهر شده ،ایفا نموده است .مـابقی محـلهـا در مراحـل مختلـف
تکمیل بودند ،به طوری که تقریباً پنج نهم مجموع کار نصب مقـرر در قـرارداد از جملـه مسـاحی و نقشـهبـرداری
محلها ،انجام شده بوده است .هیچگونه مدرکی دا بر اینکه کار نقشهبرداری و مساحی کلیـه نـه محـل انجـام
نشده باشند ارائه نشده و با توجه به آنکه کار نصب در کلیه محلهای نصب آغاز شده بود ،دیوان نتیجه میگیـرد
که کلیه نقشهبرداریها و مساحیهای الزم از محل انجام شده بوده است.
دیوان قبالً نظر داد که وضعیت فورسماوور ابتدا آی.تی.پی .اکسپورت را از تکمیل قرارداد معذور داشته و بعداً
انجام کاری را غیرممکن ساخت .این عدم امکان ضرورتاً خواهان ها را از هرگونه تعهد قراردادی انجام نشده خـود
در قبا نهاجا مبرا نموده ،لکن ضبر وجوه دریافتی خواهانها را بابت کاری که هنـوز تمـام نکـرده و بایـد انجـام
میدادند ،توجیه نمیکند .نظر به آنکه آی.تی.پی .اکسپورت تمامی مبلـ قـرارداد یعنـی  228 ،332دالری را کـه
بابت خدمات نصب از جمله نقشهبرداری و مساحی محلها تخصی داده شده بود دریافت کرده ،متعهد است مبل
متناسب با قیمت تکمیل نشده کار تا دسامبر  3322را به نهاجا مسترد نماید .دیوان استدال خواهانها را مبنی بـر
آنکه حق دارند بر مبنای شرط فورس ماوور قرارداد ،وجوه دریافتی بابت کارهای انجام نشده قرارداد را نگه دارنـد،
رد میکند .همان طور که قبالً بحث شد ،بند یک ماده  34اصالحیه شماره  23دایر بر آنکه با وقوع فورسمـاوور،
تعهد پرداخت نیروی هوایی ساقر نمی شود ،در واقع ،پیشبینی میکند که آی.تی.پی .اکسپورت باید نهایتاً کـار را
به اتمام برساند .در مواردی مانند مورد حاضر که یک طرف از ادامه کار معذور دانسته میشود ،طرف دیگر نیز باید
از پرداخت بابت خدمات انجام نشده معاف شناخته گردد.
با توجه به این امر که پنج نهم کار نصب انجام شده بوده و با توجه به شهادت آقای ویتفورد در جلسه استماع،
دایر بر آنکه معاد «چندین صد هزار دالر» کار نصب باقی بود و باید انجام میشد ،دیوان معتقد است که معاد
 1221222دالر از کار نصب موضوع قرارداد راپکن ،باقی مانده بوده .بر این اساس ،آی.تی.پی .اکسپورت این مبلـ
را به نیروی هوایی بدهکار است .نظر به اینکه شهادتنامه رئیس سابق شرکت خواهان تأیید مـیکنـد کـه هزینـه
واقعی پیشبینی شده کار نصب باقی ،بیش از این مبل است ،صحیح به نظر نمیرسد که مبلغی از این رقـم بابـت
یک سود فرضی کسر گردد.
ب) قطعات یدکی

نهاجا مبل  4 ،032 ،322دالر بابت کسری هـای ادعـایی در قطعـات یـدکی و دسـتگاه آزمـایش کـه آی.تی.پـی.
اکسپورت ملزم به ارائه آن بوده ،مطالبه میکند .خواهان اظهار میدارد که کلیه قطعات یدکی و دسـتگاه آزمـایش
مقرر در قرارداد را حمل کرده و نیز اظهار می دارد که خرابکاری و عدم حفاظت به مفقود شدن قطعات کمک کـرد
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و این کسریها موقعی اتفاق افتاد که قطعات در اختیار و تصرف نیروی هوایی بود.
مدارک ،ادعاهای کلی نهاجا در مورد کسری قطعات یدکی را تأیید نکرده و سند تغییر شماره  23اصالحیه 23
نیز خالف آن را ثابت میکند .سند تغییر مذکور کـه در اواخـر  3322یـا اوایـل  3322هـم بـه امضـای آ.تی.پـی.
اکسپورت و هم به امضای نمایندگان ن.هـ.ش .رسیده است نشان میدهد که در تاریخ امضای سند تغییر ،طـرفین
توافق داشتند که ارزش قطعات یدکی حمل شدهای که اثبات نگردیده فقـر معـاد  082 ،230دالر بـوده اسـت.
مضافاً آن که ن.هـ.ش معاد این مبل را از وجوهی که باید به آی.تی.پی .اکسپورت مـیپرداختـه ،کسـر و ضـبر
کرده است .مدرکی وجود ندارد که نشان دهد چرا و چگونه بعد از این ممیزی ،کسری به وجود آمده است.
لکن نهاجا نامهای به تاریخ  2مـارس  38( 3322اسـفندماه  )3100ارائـه داده اسـت کـه آی.تی.پی.سـی .بـه
ن.هـ.ش نوشته و در آن لیست قطعات بستهبندی شدهای را که باید در ایاالت متحده تعمیر ویـا تعـویض شـوند،
ارسا داشته است .ارزش این قطعات به طوری که در لیست بستهبندی ذکـر شـده ،مجموعـاً  338 ،022/18دالر
بوده است .هر دو طرف می پذیرند که قطعات به ایاالت متحده حمل شده است ،ولی راجع بـه ایـنکـه هـیچگـاه
قطعات به ایران برگشت داده شده باشد ،با یکدیگر اختالفنظر دارند.
به نظر دیوان ،لیستهای بستهبندی که نهاجا ارائه داده و شهادت شهود خواهانها در جلسه استماع به منزلـه
مدرک محمو بر صحتی است که قطعات مذکور در لیست ،به ایاالت متحده حمل شـده اسـت .نظـر بـه آنکـه
خواهانها مدرک حمل مجد هیچ یک از این قطعات به ایران ،مانند بارنامه را ارائه ندادهانـد ،دیـوان خواهـانهـا را
بابت ارزش کامل قطعات مرجوعی به ایاالت متحده ،یعنی مبل  338 ،022/18در برابر نهاجا مسئو میشناسد.
ج) ضمانتنامه بانكی

نهاجا اظهار می دارد که شرایر اعتبار اسنادی کـه طبـق آن بـه آی.تی.پـی .اکسـپورت پرداخـت مـیشـد ،بانـک
صادرکننده اعتبار را مکلف میکرد که  32درصد مبل صورتحسابهای ارائه شده برای پرداخت را بهعنوان سـپرده
حسن انجام کار نگاهدارد و ادعا میکند که بانک این  32درصد را از مبل ضمانتنامه کسر نکرده و از خواهـانهـا
مبل  1 ،322 ،208دالر ( %32کل صورتحسابهای خود) مطالبه میکند .نهاجا این ادعا را به صورت تخییری نیز
مطرح و به جای رقم فوق ،مبل نامعینی بهعنوان بهره بر مبنای تئوری دارا شدن بالجهت ادعا مینماید.
خواهانها منکرند که طبق قرارداد راپکن یا اعتبار اسنادی ،چنین سپرده حسن انجام کاری الزم بوده و اظهـار
میدارند که به فرض که چنین سپرده شرطی هم در ضمانتنامه وجود میداشت ،بانـک بـهعنـوان ذینفـع مسـئو
میبود ،نه خواهان .دیوان متذکر میگردد که قرارداد راپکن حاوی هیچگونه شـرط و الزامـی در مـورد ضـمانتنامه
بانکی حسن انجام کار نیست و خواندگان هیچگونه سندی و مدرکی در تأیید این ادعا ارائه نـدادهانـد .بنـابراین در
نبود مدرک مؤید ،ادعای متقابل بابت کسر سپرده انجام کار رد میگردد.
 .4ادعاها و ادعاهای متقابل مربوط به قرارداد کارهای ساختمانی
الف) سابقه امر

در مورد قرارداد کارهای ساختمانی ،خواهانها ادعا میکنند که عمالً تعهدات خود بابت اجـرای قـرارداد را قبـل از
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ترک ایران کامالً ایفا کرده بودند و چنانچه کاری هم باقی مانده بود ،توسر فریدن ،مقاطعه کار دسـت دوم یـاتکو
انجام شد .در نتیجه ،خواهانها طبق شرایر پرداخت قرارداد ،حقالزحمه و سپردههای کسر شده حسن انجام کار را
مطالبه میکنند .کل ادعاهای خواهانها بدواً مبل 003 ،344 ،320ریا بود که بعداً در لوایح خـود آن را تعـدیل و
به مبل  012 ،202 ،233ریا افزایش دادند .خواهانها بهره این مبل را نیز مطالبه کردهاند.
ادعاهای قرارداد کارهای ساختمانی از چهار عنصر تشکیل میشود :اوالً خواهانها بابت خدماتی که انجام داده
و صورتحساب را قبل از عزیمت از ایران ارسا داشتند و تاکنون پرداخت نشده باقی مانـده ،مبلـ 03 ،108 ،222
ریا مطالبه میکنند .به نظر میرسد که این مبل پس از وضع سه فقره کسور قـراردادی کـه جمعـاً  30/2درصـد
بوده ،حاصل شده است ،بدین ترتیب 32 :درصد بابت حسن انجام کار 0/0 ،درصد بابت حق بیمه اجتمـاعی و 2/0
درصد بابت حق آموزش .ثانیاً خواهانها مبل  318 ،811 ،233ریا معاد ارزش کاری که صورتحساب آن ارسا
نگردیده ،مطالبه میکنند که کسور مربوط باید از آن پرداخت شود .این مبل بابت کاری است که به صورت اضافی
و طبق قرارداد و لکن خار از حدودی که بدواً پیشبینی شده بود ،حسب ادعا انجـام دادهانـد )11( .بـدین ترتیـب،
مبلغی که عمالً مطالبه شده  330 ،323 ،838ریا است که معاد مبل ناخـال  318 ،811 ،233ریـا منهـای
 31 ،881 ،123ریا بابت  32درصد سپرده حسن انجام کـار و  2 ،223 ،238ریـا بابـت کسـور مالیـاتی ()%0/2
میباشد .ثالثاً خواهانها مبل  12 ،202 ،222ریا بابت افزایش حقالزحمه در اثر تورم مطالبه میکنند که مالیـات
از آن کسر ،ولی سپردههای حسن انجام کـار در آن منظـور نشـده اسـت .بـاالخره خواهـانهـا تقاضـا دارنـد کـه
سپردههای ضمانتنامه بانکی و حسن انجام کار مسترد شود که بعد از تعدیل بابت افزایش ارزش کارهـای اضـافی
مذکور در الیحه معارض خواهانها جمعاً به  12 ،183 ،123ریا بال میشود .این مبلـ نمایـانگر 31 ،881 ،123
ریا سپرده حسن انجام کار بابت کارهای اضافی بهعالوه  01 ،228 ،222ریا بابت ضمانتنامههای بانکی تصفیه
نشده است .در جلسه استماع این پرونده ،خواهانها تصدیق کردند که مبل  42 ،003 ،332ریالی که نهاجـا بابـت
پیشرفت کار در تاریخ  4نوامبر  31( 3322آبـانمـاه  )3102پرداختـه بـود در ادعـای آنهـا منظـور نشـده اسـت.
خواهانها اذعان دارند که میبایست ناخال این مبل محاسبه و از مبل ادعا کسر میشود؛ زیـرا مبلـ دریـافتی،
خال بوده و کسر مربوط از آن پرداخت شده است .به عبارت دیگر ،مبل دریافتی کمتر از قیمت واقعـی خـدمات
انجام شده بود ،زیرا این رقم پس از وضع  30/2درصد کسور الزم حاصل شده است .بنابراین ،این قبیل مبال کسر
شده باید به خال مبل پرداختی اضافه گردد تا ارزش ناخال مبل پرداخت شده تعیین شود .محاسبات مربوطـه،
مبل  02 ،002 ،802ریا به صورت ناخال نشان میدهد (30/2%ــ )42 ،003 ،332( /)322%کـه شـامل ،332
 42 ،003ریا پرداختی ن.هـ.ش و  0 ،200 ،280ریا سپردههای حسن انجـام کـار و  243،022،1ریـا کسـور
مالیاتی میباشد .لکن خواهانها استدال میکنند که باید سپرده حسن انجام کار را دریافت نمایند.
خوانده ،نهاجا ،اظهار میدارد که به موجب قید انتخاب مرجع رسیدگی مندر در قرارداد کارهـای سـاختمانی،
 .11در قرارداد کارهای ساختمانی توافق شده بود که حدود کارهایی که باید انجام شود در موقع امضای قرارداد دقیقاً قابل تعیـین نبـود.
بنابراین ،شرط شد که قیمت قرارداد بابت هر مقدار کار اضافی که برای نیل به اهداف پرووه قرارداد کارهای ساختمانی الزم باشد ،تعـدیل
گردد.
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دیوان داوری صالحیت رسیدگی به این ادعا را ندارد.
در مورد ماهیت ادعا ،نهاجا اظهار میدارد وجه کلیه صورتحسابهای کارهـای تکمیـل شـده قبـل از دسـامبر
 3322را پرداخته و منکر آن است که خواهانها کار هیچیک از نه محل را قبل از عزیمت از ایران تکمیـل کـرده
باشند و میگوید که قسمت عمده کار باقی مانده و اجرا نشده بود و فریدن آنها را انجام داد و نهاجا مستقیماً بابت
آن کار به فریدن پرداخت کرد.
در مورد ادعای افزایش پرداخت بابت کارهای اضافی ،نهاجا استدال میکند که در قرارداد کارهای ساختمانی
قید شده بود که هرگونه کار اضافی باید به تصویب ن.هـ.ش رسیده و نیز اینکه آی.تی.پی .اکسپورت بایـد بابـت
کارهای اضافی انجام شده ،گزارشهای موقت پیشرفت کار ارائه میداد .نهاجا ادعا میکند که تصـویبهـای الزم
صورت نگرفته و گزارشهای پیشرفت کار نیز تسلیم نگردیده است .خوانده ،نهاجا ،همچنین نسبت بـه آزاد کـردن
ضمانتنامه حسن انجام کار اعتراض میکند ،به این دلیل که خواهانها تعهدات خود را  322درصد انجام ندادهاند.
نهاجا سه نوع ادعای متقابل به ثبت رسانیده که در یکی از آنها فریدن به خوانده ملحـق گشـته اسـت .ایـن
ادعاها شامل مطالبه وجوهی است کالً به مبل  382میلیون ریا که حسب ادعا به فریدن پرداخت شده ،بهعـالوه
 304 ،333 ،333ریا بابت حق بیمه اجتماعی و  212 ،131ریا بابت حق آموزش غیر از جریمـههـا ،بـهعـالوه
ادعاهای دیگری بابت نقض قرارداد کارهای ساختمانی که به  4/0میلیون دالر بال میشود.
ب) صالحیت

اولین موضوعی که ادعاهای مربوط به قرارداد کارهای ساختمانی مطرح میکند این است که آیا قید انتخاب مرجع
رسیدگی مندر در ماده  01شرایر عمومی قرارداد ،از دیوان سلب صالحیت میکند یا خیر .بند  3مـاده دو بیانیـه
حل و فصل دعاوی ،ادعاهای ناشی از قراردادهای الزامآور که در آنها « مشخصاً» رسیدگی به دعاوی مربوطه در
صالحیت انحصاری دادگاه های صالحه ایران ،باتوجه به نظر مجلس شورای اسـالمی ایـران باشـد را از ایـن امـر
مستثنا میکند.
ظاهراً قرارداد فقر به فارسی تهیه و امضا شده و ترجمهای که طـرفین از مـاده  01بـه زبـان انگلیسـی ارائـه
داده اند از چند نظر با یکدیگر اختالف اساسی دارند .خواهانها به همراه دادخواست خود ،ترجمه گواهی نشدهای از
قرارداد را تسلیم نمودند که در آن ،ماده  01به شرح زیر ترجمه شده:
 Settlemente of DisputesـArticle 53
Any disputes that may arise between the contractor and the Employer whether
relating to execution of the works subject matter of the contract or relating
interpretation of any of the Articles of the Contract Booklet the General Conditions
)or other documents attached to the Contract, and which cannot be settle: (sic
amicably through mutual agreements, shall be settled through the appropriate
courts of the Ministry of Justice.

نهاجا در دفاعیه خود استدال کرده است که طبق ماده  ،01دیوان از اعما هرگونه صالحیتی ممنـوع اسـت.
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خواهانها در پاسخ ،ترجمه جدیدی از ماده  01به شرح زیر تسلیم کرده و اظهار داشتند که این ترجمه توسر یـک
مترجم حرفه ای انجام شده و وی به قید سوگند اظهار داشته که پروانه مترجمی از وزارت دادگستری ایران داشـته
است:
Settlement of DisputesـArticle 53
Where disputes arise between the Owner and the Contractor, whether in relation to
the performance of the operations under the Contract or to the interpretation and
construction of any of the provisions of the Contract and of the general terms and
other instruments and documents attached thereto, if the parties fail to resolve such
disputes through agreement, recourse shall be had to competent judicial courts and
fora.

بعداً نهاجا ترجمه گواهی نشدهای به شرح زیر تسلیم نمود:
Where disputes arise between the owner and the contractor including but not
limited to those disputes arising out in relation to the performance of the operation
under the contract and / or to the interpretation and construction of the provisions
of the contract and of the General Terms and other instruments and documents
attached there to (sic), if the parties fail to resolve such disputes through
agreement, recourse shall be had to competent judicial courts and fora.

ماده  01که بدین ترتیب به صورتهای مختلف ترجمه شده دو سؤا را در ارتباط با استثنای صالحیتی مندر
در بند یک ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی مطرح میسازد:
 )3آیا این ماده شرط انحصاری مندر در آن استثنا را مشخصاً با قید صالحیت انحصاری دادگاههـای صـالحه
ایران تحقق می بخشد؟ (برای مثا  ،رجوع شود به :هوارد نیدلزتامن اند برگندوف و دولت جمهوری اسالمی ایران،
قرار اعدادی شماره 1ـ82ـ دیوان عمومی 0 ،نوامبر  34/3320آبانمـاه  3183تجدیـد چـاپ در1 Iran -U.S. :
.).C.T.R. 248
 )0آیا جامعیت ماده  01به حدی هست که هر اختالفی ناشی از قرارداد را به صورتی که در شرط استثنا مقـرر
گردیده است شامل بشود؟ (رجوع شود به :فورد ارو اسپیس اند کامیونیکیشنز کورپوریشن و نیروی هوایی جمهوری
اسالمی ایران ،قرار اعدادی شماره 8ـ303ـ دیوان عمومی 0 ،نوامبر  34/3320آبانمـاه  3183تجدیـد چـاپ در 3
.).Iran- U.S.C.T.R.268
در مورد موضوع او  ،ترجمه خوانده بدون آنکه صراحتاً اشارهای بـه ایـران بکنـد ،بـا ترجمـه گـواهی شـده
خواهان در اشاره به « محاکم و مراجع صالحه قضایی» ( )competent judicial courts and foraمطابقت
دارد؛ لکن نهاجا استدال می کند که از متن اصلی فارسی تلویحاً باید چنین اشارهای استنباط شود و اظهار میدارد
که با توجه به مفهوم کلی ماده  01آنچه که از عبارت «محاکم و مراجع صالحه قضایی» استنباط میشود «وزارت
دادگستری» و « ایران» است و این نکتهای است که با استنتا از ترجمه او و گواهی نشده خواهان ،در آنجا که
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) را بـهappropriate courts of the Ministry of Justice( »عبارت «محاکم صالحه وزارت دادگسـتری
. تأیید میگردد،کار میبرد
 پرونـده را، به نظر میرسد هر دو ترجمـه تسـلیمی خواهـان: وجوه اختالف روشن تر است،در مورد نکته دوم
 در حالی که ترجمه خوانده ظاهراً نتیجهای مخـالف بـا،مشمو تصمیم متخذه در پرونده فورد ارواسپیس مینماید
.آن را به دست میدهد
 متن فارسی عبارات مربوطه در،نکتهای که موضوع را باز هم پیچیدهتر میکند این است که به استنباط دیوان
 کـه. عیناً مانند متن فارسی عبارت قید شده در پرونده زوکور اینترنشنا اینکورپوریتد و دولت ایران اسـت01 ماده
)3183  آبانمـاه34/3320  نوامبر0( ـ دیوان عمومی004ـ2  قرار اعدادی شماره.در دیوان عمومی مطرح شده بود
 در پرونده زوکور نیز «قراردادهـای مـورد اخـتالف» بـه فارسـی.1Iran- U.S. C.T.R. 271 :تجدید چاپ در
تنظیم شده بودند و دیوان به ترجمه ای استناد کرد که بعد از بررسی مدارک پرونده مزبور معلوم شد که خواهان در
: آن را ارائه نموده بود،الیحه خود درباره صالحیت
Article 45 ـSettlement of Disputes
Should a dispute arise between the Manufacturer and the Employer, whether
related to execution of the contractual works or about the interpretation of the
Articles of the contract, general conditions of the contract and other contractual
documents, and if the dispute is not resolved in an amicable way , the same shall be
reffered to competent judicial authorities and courts according to the laws in force
in Iran …

: تفاوت داشت،این متن از چند جهت از ترجمهای که خواهان قبالً در دادخواست خود تسلیم کرده بود
Article 45, Settlement of Disputes
If a disagreement arises between the Manufacturer and the employer, because of
expenses concerning the execution of the contractual works or about the
interpretation of the Articles of the Contract, general conditions of the Contract and
other contractual documents, and if the disagreement is not resolved in an amicable
way, this disagreement will be taken to court according to the laws in force in Iran
…

خوانده در الیحه خود درباره صالحیت هم به ترجمه اصلی خواهان استناد کرده و هم خود ترجمهای به شـرح
:زیر ارئه نمود
In the event a dispute arises between employer and manufacturer, irrespective of
whether it relates to performance or interpretation of the provisions of the contract,
the General Conditions, or other documentations appended to the contract, in case
the parties are not capable of settling the dispute through compromise, the dispute
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shall be settled by reference to the competent courts of justice, under the laws of
… Iran

دیوان عمومی بعد از بررسی دفاعیاتی که طرفین ثبت کرده بودند و پس از دادن فرصت کافی جهـت اسـتماع
دفاعیات آنان ،مقرر نمود که ماده مذکور به دو دلیل صالحیت را از دیوان سلب نمیکند:
«ماده  ...40حاوی هیچ قیدی که بدون هیچگونه ابهامی صالحیت را محدود به دادگاههای ایران کرده باشـد،
نیست .بالنتیجه ،ماده مزبور با صراحت کافی شرایر مقرر در شرط استثنای ذیل بند  3ماده دو بیانیه حـل و فصـل
دعاوی را تحقق نمیبخشد».
«ماده  ...40دادگاهها و مراجع قضایی را فقر در مورد اختالفهای ناشی از اجرای عملیات موضوع قـرارداد یـا
تفسیر و تعبیر قرارداد و سایر اسناد پیوست صالح میشناسد ...این نحوه تنظیم قرارداد حاکی از آن است که طرفین
جنبههای مهمی از قرارداد را از حیطه صالحیت دادگاههای منتخب ،بر فرض که چنین دادگاههایی مـدنظر بـوده،
خار کردهاند (قرار اعدادی مورخ  0نوامبر  34 ،3320آبانماه  3183در پرونـده شـماره  303فـورد ارو اسـپیس و
نیروی هوایی ایران ،حکم شماره 8ـ303ـ دیوان عمومی ،تجدید چاپ در .)1 Iran U.S. C.T.R. 268
تحت این شرایر صالح دیدیم که با بخش ترجمه دیوان مشورت نماییم .از یک طرف میتوان استدال کـرد
که در بررسی واقعیات امر ،کار دیوان به مدارکی که طرفین ثبت نمودهاند ،محدود میگردد (رجوع شود بـه :جـر
دراکر ،جـونیز و شـرکت معـامالت خـارجی ،قـرار اعـدادی شـماره 303ــ  4دیـوان عمـومی ،صـفحات 1ــ0 ،0
نـوامبر 34/3320آبـانمـاه  3183تجدیـد چـاپ در  1Iran- U.S. C.T.R. 252, 253کـه در آن دیـوان بـه
ترجمه های انگلیسی ارائه شده توسر طرفین ،از قراردادی که فقر به زبان فارسی تهیه و امضا ،ولی متون فارسی
و انگلیسی در صفحات مقابل یکدیگر در شده بود استناد کرد ،بی آنکه از بخش ترجمه دیوان بخواهد قرارداد را
مجدداً ترجمه کند) .موارد عادی که طبق ماده  02قواعد دیوان بـه کارشـناس ارجـاع مـیشـود معمـوالً مسـتلزم
رسیدگی ترافعی است .از طرف دیگر ،دیوان ملزم است که با نهایت دقـت صـالحیت خـود را بررسـی کـرده و در
اعما آن ،نه از حدودی که بدان تفویض شده تجاوز و نه در اثر بیدقتی یا از سایر جهات کوتاهی نماید .با توجـه
به این مالحظات ،دیوان بهطور کامالً محدودی کتباً از بخش ترجمه استفسار کرد .این سؤا دیوان و پاسخ بخش
ترجمه به ترتیب به عنوان پیوستهای «الف» و «ب» ضمیمه این دستور است.
شرایر مذکور در فوق مسائل زیر را مطرح میسازد:
( )3آیا دیوان در این پرونده ملزم به اجرای تصمیم متخذه در پرونده زوکور میباشد؟
( )0در صورتی که دیوان ملزم به اجرای تصمیم متخذه در پرونده زوکور نباشد ،در آنصورت:
(الف) اگر قید مزبور به نحوی از انحا مبهم باشد ،آیا باز هم میتوان گفت که چنان قیدی در چارچوب مفهـوم
بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعـاوی «مشخصـاً» رسـیدگی بـه دعـاوی مربوطـه را در صـالحیت انحصـاری
دادگاههای صالحه ایران قرار میدهد؟
(ب) اگر احتماالً چنین قیدی مبهم باشد ،چگونه باید ابهامات مطروح در این مورد حل شود؟
دیوان نتیجه میگیرد که بهویژه با توجه به ماده  02قواعد دیوان جا دارد به طرفین فرصت داده شـود دربـاره
پاسخ بخش ترجمه (پیوست ب) در مورد این موضوعات اظهارنظر نمایند و این فرصت را طی دستور جداگانـه بـه
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آنان می دهد .بنابراین ،دیوان حق اخذ تصمیم در مورد کلیه ادعاها و ادعاهـای متقابـل ناشـی از قـرارداد کارهـای
ساختمانی را که موضوع حکم بعدی خواهد بود برای خود محفوظ نگه میدارد.
 .0ادعاهای اعتبار اسنادی مربوط به قرارداد کارهای ساختمانی و ادعاهای متقابل
الف) ادعاها

خواهانها ،عالوه بر ادعاهای مستقیم خود به موجب قرارداد کارهای ساختمانی ،ابطا اعتبار اسـنادی شـماره اس
ـ 31028را که فرست نشنا بنک آو بوستون از طرف آی.تی.پی .اکسپورت جهت تأمین سپرده حسن انجـام کـار
در برابر ن.هـ.ش و به نفع بانک ایرانیان صادر کرده و همچنین ابطا سـایر ضـمانتنامههـای بـانکی و اعتبـارات
اسنادی صادره در رابطه با قرارداد کارهای ساختمانی را خواستارند .خواهانها همچنین بابت حقالوکاله و هزینههـا
جمعاً مبل  12 ،222دالر به عالوه بهره آن از تاریخ  12ووئن  3( 3322تیرماه  )3103که در رابطه با تحصیل قرار
موقت از دادگاه فدرا ایاالت متحده و جلوگیری از پرداخت و اعتبار از اعتبارات اسنادی مذکور به نهاجـا متحمـل
شدهاند را مطالبه میکنند .خواهانها هیچ بانکی را بهعنوان خوانده در این پرونده طرف دعوا قرار ندادهانـد .معهـذا
بانک تجارت جانشین بانک ایرانیان با ثبت دفاعیات و ادعاهای متقابل در جریانات رسیدگی به این پرونده شرکت
جسته است.
نظر به آن که این ادعاها به نحوی الیتجزا به ادعاها و ادعاهای مطروح در رابطه با قرارداد کارهای ساختمانی
مربوط است ،دیوان حق اخذ تصمیم درباره مسائل مطروحه را محفوظ نگه میدارد.
ب) ادعاهای متقابل بانک تجارت
 .3ادعاهای متقابل مربوط به اعتبارات اسنادی

بانک تجارت درصدد بر آمده است که به طرقی از جمله طرح ادعای متقابل علیه خواهانها بـر مبنـای اعتبـارات
اسنادی صادره فرست نشنا بنک آو بوستون به نفع خواهان ،وارد جریان رسیدگی شود .بانک تجارت بـدواً مبلـ
کامل اصل دو اعتبار اسنادی ،یعنی  24 ،328 ،333ریا مطالبه کرد؛ ظاهراً به این دلیل که فرسـت نشـنا بنـک
آن ها را تمدید یا پرداخت نکرده است ،اما بعداً ادعای خود را به  04 ،238 ،231ریا که جمع مبال تصـفیه نشـده
دو اعتبار اسنادی ،به عالوه بهره متعلقه است ،تقلیل داد.
این ادعای متقابل دو مسأله را از نظر صالحیت مطرح میکند .او اینکه آیا بانک تجارت که در هیچ ادعایی
)12
خوانده واقع نشده است می تواند حقاً ادعای متقابلی در دیوان به ثبت رساند؟( دوم اینکه آیا ادعـای متقـابلی از
همان قرارداد ،معامله یا پیشامد منشأ هیچیک از ادعاها ناشی میشود؟ نظر به اینکـه دیـوان نتیجـه گرفـت کـه
صالحیت رسیدگی به موضوع ادعای متقابل را ندارد ،نیازی نمیبیند که در مورد مسأله او تصمیم گیرد.
 .12در این رابطه ،دیوان متذکر میگردد که بانک تجارت ،جداگانه ادعای مستقیمی ثبت و وجه این اعتبارات اسنای را مطالبـه نمـود و
فرست نشنا بنک آو بوستون و دولت ایاالت متحده را بهعنوان خواندگان پرونده ذکر کرده است؛ لکن این ادعا طبق تصـمیم دیـوان در
پرونده ایاالت متحده امریکا و جمهوری اسالمی ایران رد گردید (حکـم شـماره 322ــ/020/033الـف 38ــ دیـوان عمـومی 00 ،وانویـه
 0/3324بهمنماه .)3180
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در پرونده ایاالت متحده و جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 322ــ /020/033الـف  38ـ دیـوان عمـومی
( 00وانویه  0/3324بهمنماه  )3180دیوان نظر داد که بیانیه حل و فصل دعاوی ،صالحیت رسیدگی به ادعاهای
مستقیم بانکهای ایرانی علیه بانکهای امریکایی یا سایر اتباع ایاالت متحده را به دیوان اعطا نکرده است .دیوان
همچنین به شرح زیر نظر داد:
مسأله الحاق ادعای مبتنی بر اعتبار اسنادی اتکایی یک بانک ایرانی بهعنوان ادعـای متقابـل علیـه پیمانکـار
مربوطه ایاالت متحده ،موضوعی است که هریک از شعب باید طبق قواعد دیوان دربـاره صـالحیت رسـیدگی بـه
ادعاهای متقابل مورد رسیدگی قرار دهد (همان مأخذ ،صفحه  .)03بدینترتیب ،موضوعی که دیوان عمومی راجـع
به آن تصمیم نگرفته ،تکلیف آن را مورد به مورد به شعب واگذار کرده ،اکنون در این شعبه مطرح است.
اعتبارات اسنادی و ضمانتنامههای بانکی ،تعهدات مستقلی بوده ،ارتباطی به تعهدات اصلی که خـود جزئـی از
آنها میباشند ،ندارد (رجوع شود به :هارزا انجینیرینگ کامپنی و جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 33ـ332ـ0
صفحه  12 ،34دسامبر  3/3320دیماه  .)3183بدین ترتیب ،تعهدات بانکها در بابر یکدیگر ،متمایز و مسـتقل از
تعهدات طرفین معامله اصلی در برابر یکدیگر است.
در مواردی از قبیل پرونده حاضر که ادعای خواهان منحصراً مربوط به تعهدات طرفین نسبت به تعهـد اصـلی
است ،ادعای متقابل مربوط به اعتبارات اسنادی و تعهدات بانکهای مربوطه ،از همان قرارداد ،معاملـه یـا رویـداد
منشأ ادعا که بند یک ماده  0بیانیه حل و فصل دعاوی مقرر میدارد ،ناشی نمیشود .صحت ایـن نظـر را ادعـای
متقابل مورد اختالف در اینجا تأیید میکند .در این ادعای متقابل ،تخلف ادعایی نه به خواهـان ،بلکـه بـه بانـک
امریکایی صادرکننده اعتبار ،یعنی فرست نشنا بنک نسبت داده شده است .از آنجا که فرست نشنا بنک طـرف
دعوای حاضر نیست ،بنابراین ،دیوان داوری نمی تواند صالحیت رسیدگی به تعهدات وی نسبت به بانک تجارت را
داشته باشد .حداکثر کاری که دیوان میتواند انجام دهد این است که حقوق طرفین را نسبت به اعتبارات اسـنادی
و ضمانتنامههای بانکی مربوط به قرارداد ساختمانی تعیین کند.
بر این اساس ،ادعای متقابل بانک تجارت که مبتنی بر اعتبارات اسنادی اسـت بـه دلیـل فقـد صـالحیت رد
میشود.
 .2سایر ادعاهای متقابل

بانک تجارت دو ادعای متقابل دیگر نیز به ثبت رسانیده است .ادعای او علیه آی.تـی.پـی .اکسـپورت مطـرح و
مربوط به مبل خال بدهیهای تصفیه نشده دو حساب جاری به نام آی.تی.پی .اکسپورت در بانک ایرانیان است.
ظاهراً این ارقام بدهکار ،حاصل کارمزدهایی است که بانک تجارت بابـت تمدیـد ضـمانتنامههـای بـانکی تـأمین
پیشپرداختها و اجرای قرارداد منظور کرده است .نظر به آنکه تعهد پرداخت چنین کارمزدهایی از پیمان عملیات
مهندسی ناشی نشده ،بلکه ناشی از ضمانتنامه های بانکی است ،دیوان معتقد است کـه ادعـا بایـد بـه دلیـل فقـد
صالحیت رد شود .ضمانتنامههای بانکی مانند اعتبارات اسنادی اتکایی متقابل آنهـا تعهـداتی مسـتقل از معاملـه
اصلی را تشکیل میدهند.
دیوان همچنین مالحظه کرده است که بانک تجـارت ،مبـالغی را کـه حسـب ادعـا در دو حسـاب یـاد شـده
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واجباالدا بودهاند ،به ترتیب  1201033ریا و  1001224ریا ذکر کرده؛ ولی مدرکی در مورد وجود این حسابها
یا وجود ماده بدهکار در آنها ارائه نکرده است .بنابراین ،اگر دیوان صالحیت رسیدگی به ادعا را هم میداشت ،باز
هم ادعا در اساس به علت فقدان دلیل مردود میبود.
ثانیاً بانک تجارت مبل  01332دالر به عالوه بهره آن بابت یک فقره چک که حسب ادعا یک صاحب امضای
شرکت آی.تی.پی .اکسپورت به دالر بر عهده حساب دالری یک کارمند دیگر آی.تی.پی .اکسپورت کشیده اسـت
از آی.تی.پی .اکسپورت مطالبه میکند .بانک تجارت مبل چک را که بعداً بانک پرداختکننده امریکایی بـه علـت
کسر موجودی حساب عودت داده است پرداخت کرد .این ادعای متقابل هـیچ ارتبـاطی بـا هـیچیـک از ادعاهـای
مطروحه خواهانها ندارد و بنابراین ،دیوان به دلیل فقد صالحیت ،دستور رد آن را صادر میکند.
 .6ادعای متقابل مربوط به مالیات بر درآمد

عالوه بر ادعاهای متقابل متعددی که در فوق بحث شد و در دفاعیه نهاجا مطرح شده ،نهاجا در تـاریخ  03وانویـه
( 3320او بهمنماه  )3181ادعای متقابلی مجموعاً به مبل  12013241011ریا به عـالوه بهـره و جریمـههـای
متعلقه بابت مالیات بر درآمدهای موضوعه دولت ایران برای سا های  3321تا  3322و  3322که حسب ادعـا بـر
عهده خواهان است ،اقامه نمود .این ادعای متقابل بهناچار به موجب بند  1ماده  33قواعد دیـوان بـه دلیـل ثبـت
)13
خار از موعد ،مردود شناخته میشود(.
ج) ادعاها و ادعاهای متقابل مربوط به قرارداد ورتا

 /تاکان

دادخواست خواهانها شامل ادعایی به مبل  3001142148دالر علیه نهاجا و بابت سه صورتحساب است که حسب
ادعا خواهانها به موجب قرارداد شماره 2122ـ 23دستگاه ورتاک /تاکان ارائه دادهاند .این قرارداد که به تاریخ 32
دســامبر  02( 3321آذرمــاه  )3100اســت توســر ن.ه ــ.ش .و اینترنشــنا تکنیکــا پــرادکتس (کانــادا) لیمیتــد
(«آی.تی.پی .کانادا») امضا شده است.
نهاجا دفاعیات متعددی مطرح نموده و از جمله به صالحیت دیوان درباره رسـیدگی بـه ادعـای یـک شـرکت
کانادایی ایراد گرفته است .نهاجا همچنین دو ادعای متقابل طرح کرده که اولین آن در الیحه دفاعیه مندر بـوده
و بابت عدم نصب و کاراندازی تأسیسات ورتاک و تاکان مبل  013321231دالر ادعا کرده است .دومین ادعا که در
پاسخ به جوابیه مطرح شده ادعایی به مبل  3001302/08دالر است بابت برگشت اضافه پرداختی که حسب ادعا از
اختالف راجع به اینکه قیمت قرارداد بر حسب دالر امریکا یا کانادا بوده ،ناشی شده است.
وکیل خواهانها طی جلسه استماع متذکر گردیـد کـه بـا وجـود آنکـه آی.تی.پـی .کانـادا تمامـاً متعلـق بـه
آی.تی.پی.سی .یعنی یک تبعه ایاالت متحده است ،در موقع بروز ادعا ،آی.تی.پـی.سـی ،آی.تی.پـی .کانـادا را در
 .13قاضی براوئر ترجیح می داد که دیوان همچنین تصریح کند که این ادعای متقابل مالیـات بـر درآمـد بـه هـر حـا بـه دلیـل فقـد
صالحیت می بایست رد شود ،زیرا نمیتوان آن را ناشی از هیچ قرارداد ،معامله یا پیشامد منشأ ادعای خواهان که بند یک مـاده دو بیانیـه
حلو فصل دعاوی مقرر میدارد دانست (رجوع شود به :تی.سی.اس.بی.،اینکورپوریتد و ایران ،حکم شماره 334ـ342ـ 0صفحات 04ــ،01
 38مارس  00/3324اسفندماه .)3180
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اواخر سا  3323به یک شرکت کانادایی فروخت .بنابراین ،وی تصدیق کرد که با توجه به شـرط تـداوم تابعیـت
موضوع بند  0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،دیوان صالحیت رسیدگی به ادعـا را نـدارد .ایـن شـرط مقـرر
میدارد که ادعا باید بر حسب مورد از تاریخ به وجود آمدن تا تاریخ رسمیت این بیانیه ( 33وانویه  03/3323دیماه
« )3103مستمراً در اختیار» یک تبعه ایران یا ایاالت متحده بوده باشد.
خوانده ،نهاجا ،با استرداد این ادعا به وسیله خواهانها موافقت ،ولی تقاضا کرده است ادعـای متقابـل خـود را
حفظ کند؛ لکن دیوان نظر داده است که صالحیت وی نسبت به ادعای متقابل منوط به داشتن صالحیت نسبت به
ادعای اصلی است .بدین ترتیب ،وقتی ادعایی رد یا به علت فقد صالحیت مختومه شد ،ادعاهای متقابل مربوط به
چنین ادعایی نیز باید مردود شناخته شود (رجوع شود به :ریالینیس گروپ اینکورپوریتد و شرکت ملی نفت ایـران،
حکم شماره 30ـ32ـ 0صفحه  2 ،1دسامبر  32/3320آذرماه 3183؛ بهرینگ اینترنشنا اینکورپوریتد و جمهـوری
اسالمی ایران ،قرار موقت و اعدادی شماره 00ـ120ـ ،1صفحه  03 ،12ووئن  13/3320خردادماه  .)3184بر ایـن
اساس ،چون دیوان متقاعد شده است که صالحیت رسیدگی به ادعایی را که اکنون مسترد شده است ،نمیداشت،
بنابراین ،مقرر میدارد که ادعاهای متقابل مربوط به قرارداد ورتاک /تاکان به دلیل فقد صالحیت رد گردند.
د) ادعاها و ادعاهای متقابل مربوط به قرارداد سازمان هواپیمایی کشوری
 .3ادعاهای مربوط به صورتحسابها

آخرین ادعای خواهانها مربوط به قرارداد مورخ  33مـارس  02( 3322اسـفندماه ( )3100بـه شـماره 2332ــ)23
است که بین آی.تی.پی.سی .و وزارت جنگ منعقد گردیده و وزارت جنگ در آن خوانـده واقـع شـده اسـت .ایـن
قرارداد که وزارت دفاع آن را از طرف سازمان هواپیمایی کشوری امضا کرده ،به انجام برخی تغییرات و نیز نصـب
دستگاههای اطالعات پرواز غیر خودکار در دو هواپیما («قرارداد سازمان هواپیمایی») مربوط است.
ادعا به دو صورتحساب پرداخت نشده بابت هزینهها و کار انجام شـده روی دسـتگاههـای مشـخ شـده در
قرارداد سازمان هواپیمایی ارتباط دارد .خواهان وجه چهار صورتحساب را کالً به مبل  121421/02دالر بـه عـالوه
بهره متعلقه مطالبه میکند .صورتحساب او  ،به تاریخ  01مـه ( 3322دوم خردادمـاه  )3102و مبلـ 131332/04
دالر و بابت حقالزحمه «تعمیرات اصالحی» انجام شده روی دو هواپیما «به موجب اصالحیه شـماره » 0قـرارداد
میباشد .صورتحساب دوم نیز به تاریخ  01مه ( 3322دوم خردادمـاه  )3102و مبلـ  11220/24دالر اسـت بابـت
«راهنماهای قابلیت پرواز  هریک از دو هواپیما که «طبق اصالحیه شماره  »3تهیه شده است .صورتحساب سوم
به تاریخ  0مه  30( 3322اردیبهشتماه  )3102و به مبل  31222دالر است و استرداد این مبلـ را بابـت اسـترداد
پیشپرداخت هزینه سفر چهار نماینـده سـازمان هواپیمـایی کشـوری در آوریـل  3322مطالبـه مـیکنـد .آخـرین
صورتحســاب بــه تــاریخ  02مــارس  2( 3322فــروردینمــاه  )3102و مبلـ  01222دالر و آن نیــز بابــت جبــران
پیشپرداخت هزینه سفر است .در دو صورتحساب اخیر ذکر شده که پیشپرداخت هزینه سفر مربوط به بازرسـی و
قبو هواپیما در کالیفرنیا میباشد و رونوشت امضا شدة رسید این پیشپرداختها نیز پیوست شده است؛ لکن نسخ
 . airworthiness directives
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این رسیدها در اختیار دیوان گذارده نشده است.
هرچند از سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان خوانده مستقیم نام برده نشـده ،بـا ایـن حـا  ،سـازمان مزبـور
اصالتاً دفاعیه و ادعاهای متقابلی تسلیم نمود ،در حالی که وزارت جنگ که خوانده واقع شده در رسـیدگی شـرکت
نکرده است .خواهانها با شرکت مستقیم سازمان هواپیمایی کشوری مخالفتی نکرده و به عقیده دیوان ،این ترتیب
صحیح است؛ زیرا سازمان هواپیمایی طرف اصلی دعوا میباشد.
سازمان هواپیمایی دو موضوع را مشخصاً از نظر صالحیت و نکاتی را در مورد ماهیت ادعـا در دفاعیـات خـود
مطرح مینماید .در مورد صالحیت ،وی اوالً استدال میکند که تبعه ایران است و ادعا باید به دادگاههـای صـالح
ایرانی ارجاع شود و ثانیاً آنکه مدت قرارداد سازمان هواپیمـایی در  00ووئـن ( 3322او تیرمـاه  )3102منقضـی
گشته و در نتیجه ،ادعا در تاریخ بیانیههای الجزیره وجود نداشته است .در مورد ماهیت ادعا ،سازمان هواپیمایی بـه
صورتحسابهای هزینه سفر اعتراض کرده ،ادعا میکند که اوالً سازمان هواپیمایی هزینههای سـفر و فـوقالعـاده
روزانه افراد مربوط را پرداخته است و ثانیاً ادعا باید با ارائه رسید باشد و نشان دهد که واقعاً هزینهای وجود داشـته
است ،ثالثاً هزینهها بعضاً در نتیجه تأخیرات خواهان ایجاد شده و رابعاً طبق قرارداد ،سازمان هواپیمایی موظف بـه
پرداخت هزینه سفر نیست .در مورد صورتحسابهایی که بابت کار اضافی ارسا و وجه آنها مطالبه شده ،سازمان
هواپیمایی اظهار می دارد که هرگز چنین خدماتی را سفارش نداده و خواهان اسناد کافی دا بر اجرای این خدمات
ارائه نداده است .خوانده مضافاً استدال میکند که تمامی دیون خود را طبق قرارداد سـازمان هواپیمـایی پرداختـه
است و صرف وجود یک صورتحساب نمیتواند دلیل و مدرک یک ادعا باشد.
دیوان در پاسخ به ایرادات صالحیتی خوانده ،معتقد است که ادعاهـای صورتحسـابهـا در حیطـه صـالحیت
دیوان قرار دارند .صورتحسابهای مورد مطالبه تماماً در مارس و مه  3322صادر شده و حسب ادعـا در تـاریخ 33
وانویه  03( 3323دیماه  )3103الزمالتأدیه بوده و تصفیه نشده بود و بدین ترتیب ،در تاریخ بیانیههای الجزیـره و
به مفهوم بند یک ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،پابرجا بودهاند .خوانده اثبات نکـرده اسـت کـه قیـد انتخـاب
مرجع رسیدگی در قرارداد سازمان هواپیمایی ،از دیوان سلب صالحیت میکند .صـرف ایـن واقعیـت کـه سـازمان
هواپیمایی یک تبعه ایران است ،طبق مفاد بند یک ماده دو استثنای صالحیت ،تأثیری در صالحیت دیـوان نـدارد.
در مورد ایراد صالحیتی دوم خوانده ،نظر دیوان این است که انقضای مدت قرارداد موضوع ادعا ،ارتباطی به تعیین
تاریخهای سررسید دیون موضوع صورتحسابها ندارد.
در مورد ماهیت ادعا ،دیوان معتقد است که صورتحسابهای خدمت را نباید جدا از صورتحسـابهـای هزینـه
سفر مورد رسیدگی قرار داد .در مورد صورتحسابهای او  ،خواهانها رونوشت گواهی هریک از دو هواپیما را ارائه
دادهانـد کــه در تــاریخهـای  2مــارس  32( 3322اســفندماه  )3108و  2آوریـل  33( 3322فــروردینمــاه ،)3102
نمایندگان وزارت دفاع آن را امضا کرده و تحویل و نصب دستگاهها را رسید دادهاند .در نبـود مـدرکی خـالف آن،
دیوان بهناچار چنین تلقی می کند که تعمیرات اصالحی و نصب راهنماهای قابلیت پرواز ،قبل از تحویـل در مـورد
هواپیما انجام شده است و بدین ترتیب ،قبو تحویل توسر وزارت دفاع ،به منزله اعالم وصـو و قبـو خـدمات
موضوع صورتحساب ها است .بنابراین ،دیوان بر این نظر اسـت کـه وزارت دفـاع و سـازمان هواپیمـایی متضـامناً
مسئولند مبل 101221/02دالر بابت دو صورتحساب به خواهانها بپردازند.
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در مورد صورتحسابهای هزینه سفر ،دیوان متذکر می گردد که خواهانها نه رسیدی حاکی از پرداخت وجـه
و نه رونوشت قرارداد سازمان هواپیمایی را ارائـه نـدادهانـد .در نتیجـه ،دیـوان نمـیتوانـد تعیـین کنـد کـه واقعـاً
پیشپرداختی صورت گرفته ویا تعهدات قراردادی طرفین در مورد هزینه سفر چه بوده است .بنابراین ،دیوان ادعای
دو صورتحساب هزینه سفر را به دلیل فقد مدرک نمیپذیرد.
 .2ادعاهای متقابل

سازمان هواپیمایی دو ادعای متقابل علیه آی.تی.پی .اکسـپورت بابـت دو فقـره نقـض ادعـایی قـرارداد سـازمان
هواپیمایی طرح کرده و ادعا میکند کـه آی.تی.پـی .اکسـپورت بـا نصـب چهـار گیرنـده نـاوبری سـاخت کـالینز
( )Collinsقرارداد را نقض کرده؛ زیرا در قرارداد تصریح شده بود که گیرندههای بندیکس ( )Bendixباید نصب
شود .سازمان هواپیمایی در تأیید ادعای خود یک نسخه از شرح کاری را که ظاهراً جزء قرارداد سازمان بـود ارائـه
داده است که در قسمت مربوطه آمده است که:
دستگاههای گیرنده اولیه در هر هواپیما شامل  0دستگاه گیرنده ناوبری کالینز خواهد بود .دوازده ( )30ماه بعد
از تاریخ اجرای این قرارداد باید این گیرندهها تعـویض شـده ،بـه جـای آنهـا و بـدون افـزایش قیمـت قـرارداد،
گیرندههای بندیکس نصب شود.
خوانده استدال میکند که از نظر فنی ،گیرندههای کالینز پستتر بـود و درخواسـت مـیکنـد ضـمن صـدور
حکمی ،از خواهان خواسته شود یا چهار دستگاه گیرنده بنـدیکس تحویـل دهـد ویـا مبلـ  021222دالر خسـارت
بپردازد.
سازمان هواپیمایی در اولین ادعای متقابل خود مدعی شده است که خواهانها  48مجلـد راهنماهـای فنـی را
که در قرارداد سازمان هواپیمایی مقرر شده بود ،تحویل ندادهاند و خسارتی به مبل  021222دالر مطالبه میکند.
خواهانها هر دو ادعای متقابل را رد میکنند .ایشان با اینکه منکر نیستند که در قرارداد سازمان هواپیمـایی،
گیرندههای بندیکس قید شده ،ولی پاسخ میدهند که گیرندههای کالینز جایگزینهای کامالً رضایتبخشـی بـود و
قرارداد به آنها اجازه تغییر در دستگاهها را میداده است .خواهانها همچنین اظهار میدارند که ن.هـ.ش .خـود از
آن ها خواسته بود رادیوهای کالینز به کار برند؛ زیرا جزء وسایل استاندارد ن.هـ.ش .بوده است .در مورد راهنماهای
فنی خواهانها هیچ استدال خاصی ارائه نکرده ،تنها اظهار میدارند که سازمان هواپیمایی هرگز کسری و فقـدان
این راهنماها را اطالع نداده است.
به نظر دیوان داوری ،این ادعای متقابل از لحاظ ماهوی موجه است؛ لکن خسارت ادعا شـده اثبـات نگردیـده
است .هرچند طرفین استدالالت متعددی در مورد مزایای فنی گیرندههای بندیکس در برابر کـالینز ارائـه دادهانـد،
معهذا هیچ مدرکی در تأیید ادعای خود ارائه نکرده اند .در واقع ،این حقیقت که در قرارداد قیـد شـده کـه «بـدون
افزایش قیمت قرارداد» دو نوع گیرنده با یکدیگر تعویض شوند ،ظاهراً حـاکی از آن اسـت کـه ارزش بـازار آن دو
برابر است .خوانده ،سازمان هواپیمایی ،که بار اثبات ادعای متقابل را بر دوش دارد ،نشان نداده کـه رقـم 021222
دالر خسارت را از کجا به دست آورده است .به همین نحو ،خوانده دلیلی برای اثبات خساراتی که احیانـاً در رابطـه
با عدم تحویل راهنماهای فنی به وی وارد شده ،ارائه نکرده و در این مورد نیز نشان نداده که رقم  021222دالر را
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از کجا به دست آورده است .بنابراین ،دیوان تنها میتواند حکمـی سـمبولیک ( )nominalبـه مبلـ  31222دالر
()14
خسارت به نفع سازمان هواپیمایی صادر کند.
هـ) ادعاهای سلب مالکیت

عالوه بر ادعاهای قراردادی علیه نهاجا و سازمان هواپیمایی که در فوق مورد بحث قرار گرفت ،خواهانها ادعـایی
بابت سلب مالکیت از ملک خود علیه ایران مطرح میکنند .خواهانها ظاهراً ادعا میکنند که در کلیه اوقات ذیربر
یا مالک منافع ویا مالک قانونی ساختمانی مرکب از هشت دستگاه آپارتمان واقع در تهران بودهاند .خواهانها بـدواً
ادعای خود را براساس قصور ادعایی دولت شاهنشاهی ایران و جانشین آن ،یعنی دولـت فعلـی ایـران در حفـظ و
حمایت از ساختمان و در نتیجه محروم کردن خواهانها از استفاده و منافع ساختمان حتی قبل از عزیمت آنـان در
دسامبر  3322از ایران قرار دادهاند.
خواهانها اظهار میدارند که ملک مزبور که در مه  3322طبق برآورد یک مهنـدس  42میلیـون ریـا ارزش
داشته در مقابل مبلغی معاد  0381330دالر از دسامبر  3322در رهـن بانـک ایرانیـان بـوده اسـت .در بـدو امـر،
خواهانها قید کردند که چنانچه متعهد به تصفیه وام باشند ،مبل  42میلیون ریـا ( 8201121د الر) بابـت ارزش
ساختمان در دسامبر  3322به عالوه بهره از تاریخ مزبور مطالبه و چنانچه تعهدی نسبت به وام نداشته باشند ،مبل
 4801122دالر بابت ارزش خال ما الرهانه به عالوه بهره آن ،مطالبـه مـیکننـد .لکـن خواهـانهـا در الیحـه
معارض خود ادعا کردند که ساختمان در حا حاضر طبق «برآوردی که به صورت تخمینی» صورت گرفته ،بـیش
از  322میلیون ریا قیمت دارد.
مدارک نشان میدهد که در کلیه اوقات ذیربر قبل از دسامبر  3322ملک مزبور قانوناً متعلق بـه میچـل انـد
رابرتز ،یک شرکت سهامی خاص ایرانی ،بوده است .بانک تجارت ،جانشین بانک ایرانیان که مرتهن ملـک مزبـور
است ،ظاهراً به عنوان نماینده ایران نیز به اختیار خواهانها جهت طرح ادعا از طرف میچل اند رابرتز و همچنین به
صالحیت دیوان برای رسیدگی به ادعای یک شرکت ایرانی ،ایراد گرفته است.
بحثی نیست که بعد از عزیمت خواهانها در دسامبر  3322از ایران ،کنتر ساختمان به دست بانـک تجـارت
افتاد .بانک تجارت در اولین دفاعیات خود اشاره کرد که طبق قرارداد فروشی که با آقای عطار به وکالت از طـرف
میچل اند رابرتز منعقد کرد ،قرار بود مالکیت قانونی ملک به بانک انتقا یافته و بعداً در غیاب آقای عطار از ایران،
اسناد انتقا را دادستان انقالب که به موجب قانون ایران اختیار دارد ،امضا کند .حسب ادعا آقـای عطـار موافقـت
کرده بود ساختمان را به مبل  0310221222ریا به بانک ایرانیان فروخته و بانک قصد داشت آپارتمـانهـا را بـه
عدهای از کارمندان خود بفرشد.
بانک تجارت در لوایح بعدی خود و در جلسه استماع ،موضع خود را روشن و اظهار کرد که چـون میچـل انـد
رابرتز وام خود را نپرداخته بود ،با توقیف ساختمان ،مالک ملک مزبور شده است .بانک تجارت ادعا میکند کـه در
 33سپتامبر  02( 3321شهریورماه  )3180طبق مقررات ماده  14قانون ثبـت امـالک و اسـناد بـا توقیـف ملـک،
 .14قاضی براوئر ترجیح میداد که هیچگونه خسارتی داده نشود.

حکم شماره 481ـ102ـ1



491

مالکیت آن را تحصیل نموده است.
بدین ترتیب ،ادعای حاضر مسائل حقوقی پیچیدهای را چه از نظر صالحیت و چه بـه لحـاظ ماهیـت ،مطـرح
می کند .دیوان به این نتیجه رسیده است که برای مطالبه و شور درباره این موضوعات ،نیاز به وقت بیشتری دارد.
بنابراین ،دیوان حق اخذ تصمیم در مورد ادعای سلب مالکیت از خواهان را محفوظ نگه میدارد (رجـوع شـود بـه:
هارنیشفگر کورپوریشن و وزارت راه ،حکم شماره 344ـ322ـ ،1صفحه  31 ،31ووییه  00/3324تیرماه .)3181
و) ادعاهای مطروح علیه ایران بابت هزینههای فوقالعاده ناشی از اخراج غیرقانونی از ایران

خواهانها همچنین ادعایی بابت هزینههای فوقالعاده ای که حسب ادعا در نتیجه اخرا غیرقانونی خـود از ایـران
متحمل شده اند ،علیه ایران مطرح کردهاند .خواهانها مشخصاً مبل  821222دالر بابت بازخرید خدمت  32نفـر از
کارمندان امریکایی خود و مبل  121002دالر بابت بازخرید خدمت  33نفر از کارمندان ایرانی خـود و مبلـ 11422
دالر بابت هزینه فسخ اجاره خانه نایب رئیس خود در تهران و مبلـ  02/100دالر بابـت هزینـه حمـل و 321222
دالر بابـت حــرا اجبــاری اثاثـه شخصــی و  001222دالر بابــت حـقالوکالــه مخصــوص و  3421222دالر بابــت
حقالزحمه نمایندگی و خدمات نگاهداری بعد از عزیمت خود ،به عالوه مبل  231032دالر بابت مشاور و خـدمات
پیمانکار فرعی (که عمدتاً حقالزحمه آقای عطار است) مطالبه کردهاند .خواهانها همچنین بابت این هزینهها کـه
کالً به  1221031دالر بال میشود ،بهره مطالبه میکنند.
خواهانها در الیحه معارض خود درصدد برآمدند که ادعای اخرا خود را اصالح و ادعایی به مبل  32میلیون
دالر بابت غرامت عدم النفع کسب و کار آتی خود اضافه کنند ،لکن این ادعـای جدیـد را در جلسـه اسـتماع پـس
گرفتند .خوانده ،ایران ،اظهار میدارد که ادعای مربوط به هزینههای اخرا از ایران بدون پایه و اساس است .نهاجا
منکر است که چه وی و چه ایران ،مسئولیتی بابت رفتن خواهانها از ایران داشته باشند.
تنها مدرکی که خواهانها درباره این خسارتهای مرتبر با اخرا خود ارائه دادهاند اظهاریهای است از عطار و
شرکا ،یعنی نماینده خواهانها در ایران بعد از  ،3322شامل مخارجی که از طرف خواهانها از جمله هزینـههـایی
بابت میچل اند رابرتز ،صرف شده است.
هزینههایی که عطار و شرکا صورت داده ،جمعاً  211231202ریا و شامل انواع هزینههای زیر میباشد:
بازخرید خدمت کارمندان ،مالیات فسخ ،هزینههای حمل ،حقالوکاله و مخار محضر ،هزینههای مربـوط بـه
حقوق کارمندان (از جمله مالیات و حق بیمههای اجتماعی) ،تصفیه اضافه کار ،هزینه زیراکس ،هزینههای حمل و
نقل و روادید .بههیچوجه روشن نیست که آیا و تا چه حد ،هریک از هزینـههـای سـیاهه شـده ،در واقـع ،هزینـه
فوقالعاده ای بوده که در اثر رویدادهای وقت ایجاد شد و هزینه عادیای که دیر یا زود و طبق قراردادهای متعـدد
صرف میشد ،نبوده است .در نبود مدارک کافی ،دیوان بهناچار این ادعا را رد میکند.
ز) ادعای هزینهها

تعیین حق طرفین نسبت به هزینه داوری تا صدور حکم نهایی ،به بعد موکو می گردد.
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 .4بهره

نظر دیوان این است که خواهانها حق دارند بهره ساده به نرخ  32درصد در سا از تاریخ او وانویـه 33( 3322
دیماه  )3102نسبت به خال مانده مبال حکم در مورد ادعاها و ادعاهای متقابـل مربـوط بـه قـرارداد راپکـن و
سازمان هواپیمایی دریافت کنند .دیوان او وانویه  33( 3322دیماه  )3102را بهعنوان روز شروع پرداخـت بهـره
تعیین کرده است؛ زیرا به نظر دیوان ،این تاریخ میانگین تاریخهای سررسید اصلی مبال احکـام صـادره دیـوان در
( )15
مورد ادعاها و ادعاهای متقابل میباشد.
 )0حکم

با توجه به مراتب پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حکم میدهد:
 .3خواندگان ،نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران و ایران ،متضامناً مکلفند مبلـ دویسـت و هشـتاد و پـنج
هزار و یکصد و هشتاد و دو دالر و پنجاه و پنج سنت ( 0201320/00دالر) به عالوه بهره آن به نرخ  32درصـد در
سا ( 180روز) از تاریخ او وانویه  33( 3322دیماه  )3102تا تاریخی که کارگزار امانی به بانـک امـین دسـتور
پرداخت حکم ادعاها و ادعاهای متقابل مربوط به قرارداد راپکـن را صـادر مـیکنـد ،بـه خواهـانهـا ،اینترنشـنا
تکنیکا پرادکتس کورپوریشن و آی.تی.پی .اکسپورت کورپوریشن ،بپردازند.
 .0خواندگان ،سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت دفاع ملی ،متضامناً مکلفند مبل سـی و چهـار هـزار و سـه
دالر و بیست هشت سنت ( 141221/02دالر) به عالوه بهره ساده به نرخ  32درصد در سـا ( 180روز) از تـاریخ
او وانویه  33( 3322دیماه  )3102تا تاریخی که کارگزار امانی به بانک امین دسـتور پرداخـت حکـم ادعاهـا و
ادعاهای مربوط به قرارداد سازمان هواپیمایی کشوری را صـادر مـیکنـد ،بـه خواهـانهـا ،اینترنشـنا تکنیکـا
پرادکتش کورپوریشن و آی.تی.پی .اکسپورت کورپوریشن ،بپردازند.
 .1این مبال از محل حساب امانی مفتوح به موجب بند  2بیانیه مـورخ  33وانویـه  03( 3323دیمـاه )3103
دولت جمهوری دمکراتیک و مردمی الجزایر پرداخت خواهد شد.
 .4بدینوسیله حکم حاضر جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  38اوت  3880برابر با  28مردادماه 3164
نیلس منگارد ـ رئیس شعبه سه
چارلز ان .براوئر

پرویز انصاری معین
موافق با قسمتی و مخالف با قسمت دیگر

 .15قاضی براوئر ترجیح میدهد که شعبه مستمراً فرمو بهرهای را بپذیرد و به کار بندد که بـا اوضـاع بـازار ارتبـاط داشـته و بـهطـور
واقعبینانهتری خسارات متحمله را جبران کند (رجوع شود به :پرونده سیلوانیا مذکور در فوق ،زیرنویس  2صفحات 14ـ 12مـتن انگلیسـی،
 02ووئن  8/3320تیرماه  .)3184بر چنین مبنایی ،ایشان حکم بهره به نرخ  30درصد میدهند.

پرونده شماره  102ـ شعبه سه
حکم شماره 311ـ102ـ1
خواهانها :اینترنشنال تکنیکـال پـرادکتس کورپوریشـن و شـرکت فرعـی تمامـا متعلـق بـه آن،

آی.تی.پی .اکسپورت کورپوریشن
خواندگان :دولت جمهوری اسالمی ایران و سـازمانهـای تابعـه آن ،نیـروی هـوایی جمهـوری
اسالمی ایران و وزارت دفاع ملی ،وکالتا از جانب سازمان هواپیمایی کشوری
حکم نهایی

حاضران
از جانب خواهانها :آقای یوجین .تی .هربرت ،آقای نیکوالس .اچ .زوماس

مشاور ویژه ،واشینگتن ،دی.سی.
از جانب خواندگان :آقای خسرو طبسی ،نماینده رابر جمهوری اسالمی ایران
آقای محمد تقی نادری ،مشاور حقوقی نماینده رابر جمهوری اسالمی ایران
آقای غالمرضا داوریان ،مشاور حقوقی وزارت دفاع ملی و نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران
آقای منصور تهرانی ،آقای علی عزیزی،آقای محمد رضا پدرام ،نمایندگان نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران
آقای حسن شیخ االسالم ،دستیار هیأت نمایندگی نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران
آقای محسن کاکاوند ،نماینده بانک تجارت
سایر حاضران :آقای جان آر .کروک ،نماینده رابر ایاالت متحده امریکا
آقای دانیل ام .پرایس ،قائممقام نماینده رابر ایاالت متحده امریکا
اول) جریان رسیدگی

در  33اوت  02( 3320مردادماه  )3184دیوان داوری یک حکم جزئی (به شـماره 328ــ120ــ )1در ایـن پرونـده
صادر و در مورد کلیه عناصر ادعا غیر از چهار عنصر که تصمیم راجع به آنها به بعـد موکـو گردیـد ،ریی صـادر
نمود .چهار جنبه از پرونده که دیوان حق خود را جهت اخذ تصمیم درباره آنها محفوظ نگه داشت ،عبـارت بودنـد
از )3 :ادعاها و ادعاهای متقابل مربوط به قرارداد کارهای ساختمانی )0 ،ادعاهای اعتبارات اسنادی که آنها نیز به
قرارداد کارهای ساختمانی مربوطند )1 ،ادعای سلب مالکیت از ساختمانی در تهران ،و  )4هزینهها.
دیوان داوری ،طی دستور مورخ  33اوت  02( 3320مردادماه  )3184خود از طـرفین درخواسـت کـرد نظـرات
خود را درباره موضوعات ناشی از قید انتخاب مرجع رسیدگی مندر در قرارداد کارهـای سـاختمانی اعـالم دارنـد.
خواهان هـا ،اینترنشـنا تکنیکـا پـرادکتس کورپوریشـن و آی.تی.پـی .اکسـپورت کورپوریشـن (« آی.تی.پـی.
اکسپورت») (که مجموعاً «خواهانها» نامیده میشوند) در تاریخ  32اکتبر  32( 3320مهرماه  )3184در پاسخ بـه
دستور مورخ  33اوت  02( 3320مردادماه  )3184پیشگفته ،الیحهای همراه با سوگندنامههایی به ثبت رساندند.
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نماینده رابر ایران نیز در  3اکتبر  32( 3320مهرمـاه  )3184در پاسـخ بـه دسـتور مـورخ  33اوت 02( 3320
مردادماه  )3184نامهای به ثبت رساند و به دنبا آن در  38اکتبر  04( 3320مهرماه  )3184خوانده ،نیروی هوایی
جمهوری اسالمی (« نهاجا») قائممقام نیروی هوایی شاهنشاهی ایران (ن.هـ .ش) که از این پس غالبـاً بـه جـای
نیروی هوایی شاهنشاهی به آن اشاره میشود ،الیحهای در دیوان ثبت نمود .دیوان داوری در مورد ادعـای سـلب
مالکیت ،لوایح دیگری در خواست نکرد.
دوم) دالیل صدور حکم
الف) ادعاها و ادعاهای متقابل مربوط به قرارداد کارهای ساختمانی
 .3سوابق امر

همان طور که در حکم جزئی توصیف شد ،آی.تی.پـی .اکسـپورت و ن.هــ.ش .در او ووییـه  32( 3320تیرمـاه
 )3104قراردادی (به شماره  )0433جهت انجام پارهای کارهای ساختمانی در نه پایگاه نیـروی هـوایی(« قـرارداد
کارهای سـاختمانی») بـه منظـور نصـب دسـتگاههـای ردیـابی رادار (« راپکـن») منعقـد نمودنـد ،مبلـ قـرارداد
 302،104،201ریا به صورت یک رقم کلی بود که می بایست بعـد ًا مطـابق بـا کـاری کـه واقعـ ًا انجـام شـده و
مصالحی که به کار رفته و نیز بابت افزایش قیمت در اثر تورم تعدیل میشد.
آی.تی.پی .اکسپورت برای انجام تعهدات خود به موجب قرارداد کارهای ساختمانی با یـک شـرکت سـهامی
عام ایرانی به نام شرکت تکنولووی پیشرفته ایران («یاتکو») توافق کرد که کار را مشترکاً انجام دهـد .یـاتکو نیـز
بهنوبه خود با یک شرکت ایرانی دیگر به نام شرکت ساختمانی فریدن (اختصاراً « فریدن») بـرای انجـام کارهـای
ساختمانی مورد نیاز قرارداد بست.
خواهانها ادعا می کنند که قبل از ترک ایران در دسامبر  ،3322تمام تعهدات قراردای خـود را عمـالً انجـام
داده بودند و اگر کاری هم باقی مانده بود ،فریدن پیمانکار فرعی یاتکو ،آن را تکمیل کرد .در نتیجـه ،خواهـانهـا
طبق شروط مربوط به پرداخت در قرارداد ،غرامت و استرداد سپرده حسن انجام کـار را مطالبـه مـیکننـد .ادعـای
خواهانها در بادی امر جمعاً بال بر  003،344،320ریا بود و در لوایح بعدی به مبل  012،202،233ریا تعـدیل
شد .ایشان همچنین بهره این مبل را مطالبه مینمایند .ادعای قرارداد کارهای ساختمانی از چهار عنصـر تشـکیل
میشود .اوالً خواهانها بابت خدماتی که قبل از عزیمتشان از ایران انجام و صورتحسـاب آن را ارسـا داشـتند و
وجه آن تاکنون پرداخت نشده باقی مانده ،مبل  03،108،222ریا مطالبه میکنند .این رقم ظـاهراً پـس از وضـع
سه فقره کسوری که جمعاً  30/2درصد بوده و در قرارداد پیش بینی شده ،به دست آمده اسـت ،بـدین ترتیـب32 :
درصد بابت حسن انجام کار و  0/0درصد بابت حق بیمه اجتماعی و  2/0درصد بابت حق آموزش .ثانیاً خواهانها
درخواست دارند مبل  318،811،233ریا که معاد ارزش کارهای اضـافی انجـام شـده و سـیاهه نشـده بـوده و
خواهانها آن را طبق قرارداد ،لکن خار از محدوده کارهای پیشبینی شده اولیه انجام دادهاند پس از وضع کسور
مربوط ،به آنان پرداخت شود )1(.بدین ترتیب ،مبل واقعی مورد درخواست  330،323،838ریا اسـت کـه معـاد
 .1در قرارداد کارهای ساختمانی طرفین پذیرفته بودند که حدود کارهایی که باید انجام شود در موقع امضای قرارداد دقیقـاً قابـل تعیـین
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ارزش غیر خـال  ،یعنـی  318،811،233ریـا منهـای  31،881،123ریـا سـپرده حسـن انجـام کـار ( )%32و
 2،223،238ریا کسور مالیاتی ( )%0/2میباشد .ثالثاً خواهانها مبلـ  12،202،222ریـا بابـت افـزایش قیمـت
ناشی از تورم مطالبه میکنند که مالیات از آن کسر ،لکن سپرده حسن انجام کار از آن کسر نشده است و بـاالخره
خواهانها استرداد ضمانتنامههای بانکی و سپرده حسن انجام کار را مطالبه میکند که بعد از تعدیل بابت افـزایش
ارزش کارهای اضافی مندر در الیحه معارض خواهانها جمعاً به  12،183،123ریا بال میشود .این رقم شامل
مبل  31،881،123ریا سپرده حسن انجام کار و بابت کارهای اضافی به عـالوه  01،228،222ریـا بابـت بقیـه
ضمانتنامههای بانکی میشود)2(.
در جلسه استماع ،خواهانها اقرار کردند که یک فقره به مبل  42،003،332ریا که نهاجا بابت پیشرفت کـار
در تاریخ  4نوامبر  31(3322آبانماه  )3102پرداخته بود در ادعایشان منظور نکردهانـد و پذیرفتـهانـد کـه بـرای
منظور کردن این رقم ،ادعا تقلیل داده شود؛ لکن از آنجا که کسور مربوط قبالً در رقم یاد شـده منظـور گردیـده،
باید ابتدا رقم ناخال محاسبه و سپس از ادعا کسر شود .به عبارت دیگر ،وجه دریافتی کمتـر از مبلغـی بـود کـه
میبایست بابت خدمات انجام شده دریافت میگردید ،زیرا  30/2درصد بابت کسور از آن کسر شده بود و بنابراین،
باید همان مبل کسر شده به مبل خال اضافه شود تـا ارزش ناخـال رقـم پرداختـی تعیـین گـردد .محاسـبات
مربوط ،رقم ناخالصی برابر  02،002،802ریا به دست میدهد [ (%30/2ـ )%322تقسیم بر ( ] )42،003،332کـه
شامل  42،003،332ریا پرداختی توسر نهاجا و  0،200،280ریا سپرده حسن انجـام کـار و  1،022،243ریـا
کسور مالیاتی است .معهذا خواهانها استدال می کنند که استحقاق دارند مبالغی را که بابت سپرده حسـن انجـام
کار کسرشده ،دریافت نمایند.
خوانده ،نهاج ا ،به صالحیت دیوان برای رسیدگی به این ادعا براسـاس قیـد انتخـاب مرجـع رسـیدگی کـه در
قرارداد کارهای ساختمانی مندر است ایراد میگیرند.
نهاجا در مورد ماهیت ادعا اظهار میدارد که وجه کلیه صورتحسابهای مربوط به کارهای تکمیل شده قبل از
دسامبر  3322را پرداخت کرده و قبو ندارد که خواهانها قبل از عزیمت از ایران کارهای ساختمانی هـیچیـک از
نه پایگاه را تکمیل کرده باشند ،بلکه اظهار میدارد که قسمت اساسی کار ناتمام باقی ماند و فریـدن آن را انجـام
نداد و نهاجا مستقیماً بابت آن به فریدن پرداخت کرد.
در مورد ادعای پرداخت بابت کار اضافی ،نهاجا استدال میکند که طبق قـرارداد کارهـای سـاختمانی ،هـم
نیروی هوایی باید هر کار اضافی را تصویب میکرد و هم آی.تی.پی .اکسپورت گزارشهای موقتی از پیشرفت کار

نبود .بنابراین ،شرط شد که قیمت قرارداد بابت هر مقدار کار اضافی که بابت نیل به اهداف پرووه قرارداد کارهای سـاختمانی الزم باشـد،
تعدیل گردد.
 .2باید توجه داشت که مجموع تک تک ارقام ادعا به  043،224،220ریا  ،یعنی حـدود  33میلیـون ریـا بـیش از رقـم مـورد ادعـای
خواهانها ،بال میشود .نظر به اینکه این تفاوت ظاهراً ناشی از اشتباه محاسبهای است که خواهانها در تجدید محاسبه ادعای خود بعـد
از دریافت اطالعات الزم از خواندگان و فریدن ،مرتکب شدهاند و مبل واقعی ادعا از اظهاریه ها و لوایح آنان قابل تشخی میباشـد ،بـه
نظر دیوان نیازی نیست که حکم محدود به کل ادعاهای اظهار شده گردد.
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اضافی انجام شده را ارائه میداد .نهاجا ادعا میکند که تصویبهای الزم به عمل نیامده و گزارشهـای پیشـرفت
کار تسلیم نشده است .خوانده ،نهاجا ،همچنین به آزاد کردن ضمانتنامههای حسن انجـام کـار بـه ایـن دلیـل کـه
خواهان صد درصد تعهدات خود را انجام نداده ،اعتراض دارد.
نهاجا در مخالفت با افزایش قیمت مورد ادعا بابت تورم اظهار میدارد که با توجه بـه تأخیرهـایی کـه حسـب
ادعای وی در انجام کار توسر آی.تی.پی .اکسپورت رخ داده ،متعهد به پرداخت چنین اضافه بهایی نیست.
هم نهاجا و هم فریدن ،ادعاهای متقابلی مطرح کردهاند که در قسمتهای بعدی حکم مـورد رسـیدگی قـرار
خواهند گرفت.
 .2صالحیت

موضوعات صالحیت که قید انتخاب مرجع رسیدگی مندر در ماده  01قرارداد کارهـای سـاختمانی مطـرح کـرده
به تفصیل در حکم جزئی در گردیده و نیازی به تکرار آنها در ایـنجـا نیسـت .اجمـاالً آنکـه قـرارداد کارهـای
ساختمانی تنها به زبان فارسی تهیه و امضا شده بود .طرفین ترجمههای متفاوتی از ماده  01ارائه دادهاند و دیـوان
از بخش ترجمه خود ،ترجمه دیگری درخواست و دریافت کـرده اسـت .ترجمـههـای مختلفـی کـه ارائـه شـده از
جنبه های حساس و اساسی با یکدیگر تفاوت دارند ،مضافاً آنکه متن فارسی قید مرجع رسیدگی بـا مـتن فارسـی
تسلیمی به دیوان عمومی در پرونده زوکور اینترنشنا اینکورپوریتد و دولت ایران ،قرار اعـدادی شـماره 2ــ004ــ
دیوان عمومی ( 0نوامبر  3320ـ  34آبانماه  3183که در ص 023مجلد  3گزارش احکـام دیـوان داوری دعـاوی
ایران ـ ایاالت متحده چاپ گردیده) ،از هر لحاظ یکسان اسـت .در آن پرونـده ،دیـوان نظـر داد کـه قیـد مرجـع
رسیدگی ،از دیوان سلب صالحیت نمیکند.
با توجه به شرایر مزبور ،دیوان از طرفین درخواست کرد درباره موضوعات زیر اظهارنظر کنند:
( )3آیا دیوان در این پرونده ملزم به اجرای تصمیم متخذه در پرونده زوکور میباشد؟
( )0در صورتی که دیوان ملزم به اجرای تصمیم متخذه در پرونده زوکور نباشد ،در آن صورت( :الف) اگر قیـد
مزبور به نحوی از انحا مبهم باشد باز هم میتوان گفت که چنان قیدی در چارچوب مفهوم بنـد  3مـاده دو بیانیـه
حل و فصل دعاوی مشخصاً رسیدگی به دعاوی مربوطه را در صالحیت انحصاری دادگاههای صالحه ایـران قـرار
میدهد؟
(ب) اگر احتماالً چنین قیدی مبهم باشد ،چگونه باید ابهامات مطروح در این مورد حل شود؟
بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی « ...از ادعاهای ناشی از قراردادهای تعهـدآور فـیمـابین کـه در آن
قراردادها مشخصاً رسیدگی به دعاوی مربوطه در صالحیت انحصاری دادگاههای صالحه ایران بـا توجـه بـه نظـر
مجلس شورای اسالمی ایران باشد» را از صالحیت دیوان مستنثا میکند .خوانده ،نهاجا ،از دیوان درخواست کـرده
است که دیوان نظر دهد که ماده  01قرارداد کارهای ساختمانی مشمو این استثنا صالحیت شده و بنـابراین ،هـر
ادعای مبتنی بر قرارداد از صالحیت دیوان خار است .نظر به اینکه متن فارسی اصلی ماده  01که مـورد توافـق
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،) بررسـی کـرده3(است از کلیه جنبههای اساسی با متن فارسی قراردادی که دیـوان عمـومی در پرونـده زوکـور
. نهاجا نتیجهای را خواستار میباشد که کامالً مخالف بـا نظـر دیـوان در آن پرونـده اسـت، بنابراین،یکسان است
 بهروشنی مشکالتی را که تفاوتهای ظریـف و دقیـق،تحلیل و تجزیه دقیق استدالالت ارائهشده در این موضوع
، در پرونـده زوکـور. نشـان مـیدهـد، مانند این دیوان داوری ایجاد نماید،معانی میتواند در یک دیوان بینالمللی
قراردادهای مورد اختالف «به فارسی تهیه و تنظیم» شده و ترجمه انگلیسی شروط یکسـان آنهـا در مـورد حـل
.اختالف مورد استناد دیوان قرار گرفت توسر خواهان تهیه و مورد ایراد اساسی خواندگان ایرانی واقـع نشـده بـود
 تشخی داد که شرط،) بعد از بررسی دفاعیات و لوایح طرفین و دادن امکان استماع اظهاراتشان4(دیوان عمومی
:منقو در فوق به دو دلیل نمیتواند صالحیت را از دیوان سلب کند
 و بـا صـراحت... حاوی شرطی نیست که بهروشنی صالحیت را منحصر به دادگاههای ایران نمایـد...40 ماده
. ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی نمیباشد3  حائز شرط استثنای مندر در بند،کافی
 دو قرارداد به دیوان عمومی ارائه گردید که قید مرجع رسیدگی در هر دو یکسان بود و دیوان عمومی به ترجمه زیـر، در پرونده زوکور.3
 در آن پرونده استناد کرد که طبق مدارک موجود در پرونده زوکـور توسـر «یـک متـرجم رسـمی و،از قیود مرجع رسیدگی مورد اختالف
:وزارت دادگستری ایران» به عمل آمده بود
Article 45- Settlement of Disputes
Should a dispute arise between the Manufacturer and the Employer, whether related to the execution of the
contractual works or about the interpretation of the Articles of the contract, general conditions of the contract and
other contractual documents, and if the dispute is not resolved in an amicable way, the same shall be referred to
competent judicial authorities courts and shall be resolved in accordance with the laws in force in Iran unless there
is a convention between the Imperial Government and the Government of the country of the Manufacturer.

)3181  اسـفندمـاه00( 3320  مـارس31 ) در تـاریخ1ـ004ـ382  حکم مبتنی بر شرایر مرضیالطرفین (به شماره،متعاقب تصمیم دیوان
. دالر از حساب تضمینی در آن قید شده بود8،002،222  پرداخت مبل،صادر گردید که ضمن سایر شروط
 خواهان در الیحه خود درباره صالحیت به دیوان ارائـه داده، دیوان به ترجمهای استناد کرد که بعد از بررسی مدارک پرونده معلوم شد.4
 هـم بـه، خوانده در الیحـه خـود دربـاره صـالحیت.و از چندین لحاظ با ترجمهای که قبالً در دادخواست خود ارائه داده بود تفاوت داشت
: ترجمهای که خواهان بدواً ارائه داد به صورت زیر بود.ترجمه اصلی خواهان استناد کرد و هم خود ترجمهای ارائه داد
Article 45ـSettlement of Disputes
If a disagreement arises between the Manufacturer and the Employer, because of expenses concerning the
execution of the contractual works or about the interpretation of the Articles of the Contract, general conditions of
the Contract and other contractual documents, and if the disagreement is not resolved in an amicable way, this
disagreement will be taken to court according to the laws in force in Iran unless there is a Convention between the
Imperial Government of Iran and the Government of the country of the Manufacturer.

:ترجمه خوانده به صورت زیر بود
In the event a dispute arises between employer and manufacturer, irrespective of whether it relates to performance
or interpretation of the provisions of the contract, the General Conditions, or other documentations appended to the
contract, in case the parties are not capable of settling the dispute through compromise, the dispute shall be settled
by reference to the competent courts of justice, under the laws of Iran unless there is in force btween (sic) Iran and
the manufaturer’s Government a contract of other regulations in this respect.
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ماده  ...40تنها در مورد اختالفات و منازعات فیمابین طرفین که ناشی از تعبیـر و تفسـیر قـرارداد و مـدارک
ذیربر باشد ...تفویض صالحیت میکند ....این نحوه انشای عبارت به مفهوم آن است که طرفین برخی جنبههـای
قرارداد را از صالحیت دادگاههای منتخب ،در صورتی که وجود داشته باشند ،مستثنا نمودهاند (قرار اعدادی مورخ 0
نوامبر  34( 3320آبانماه  )3183در پرونده شماره ( 303فورد اوراسپیس و نیـروی هـوایی ایـران)؛ قـرار اعـدادی
شماره  303ـ  8دیوان عمومی که در صفحه  028مجلد  3گزارش احکام دیوان داوری ایـران ایـاالت متحـده بـه
طبع رسیده است).
دعوای زوکور حاکم بر مورد حاضر در صورت ظاهر آن است .گذشته از آنکه ماده  01قرارداد که متن فارسی
آن حاکم است با متن ماده  40در پرونده زوکور تا آنجا که عبارات حساس مدنظر اسـت ،یکسـان مـیباشـد)5( ،
طرفین هر دو ترجمههایی به انگلیسی به دیوان ارائه دادهاند که در هر دوی آنها آمده است که اختالفات باید به:
«( »competent judicial courts and foraمحاکم و مراجع صالحه) ارجـاع شـود ،بـدون آنکـه صـراحتاً
ذکری از ایران رفته باشد .این اشاره اساساً با ترجمه انگلیسی در پرونده زوکور که در دیوان عمـومی مطـرح شـده
یعنی « »competent judicial authorities and courtsیکسان است )6(.عاملی که بر اعتمـاد بـه دقـت
این ترجمه میافزاید ،این است که ترجمه خواهان توسر مترجم حرفهای فارسی ـ انگلیسی  /انگلیسـی ـ فارسـی
انجام شده که سابقاً دارنده پروانه مترجمی رسمی از وزارت دادگستری بوده است.
با چنین سابقه ای ،نهاجا در دفاعیه خود استداللی را مطرح کرده که در دیوان عمومی در پرونده زوکـور قابـل
طرح نبوده یا حداقل به آن دقت قابل طرح نمیبود .نهاجا ادعا میکند کلمـه «ایرانـی» یـا «ایـران» یـا عبـارت
 .5نهاجا خود ترجمهای بهصورت زیر تسلیم نموده است:
where disputes arise between the owner and the contractor including but not Iimited to those disputes arising out in
relation to the performance of the operation under the contract and/or to the interpretation and construction of the
provisions of the contract and to the General Terms and other instruments and documents attache there to (sic), if
the parties fail to resolve such disputes through agreement, recourse shall be had to competent judicial courts and
fora.

خواهانها ترجمه زیر را از ماده  01ارائه دادهاند:
Article 53 Settlement of Disputes
Where disputes arise between the Owner and the Contractor, whether in relation to the performance of the
operations under the contract or to the interpretation and construction of any of the provisions of the contract and
of the general terms and other instruments and documents attached thereto, if the parties fail to resolve such
disputes through agreement, recourse shall be had to competent judicial courts and fora.

 .6ولی دو متن انگلیسی ارائه شده در اینجا ،در نکته دیگری که در پرونده زوکور رسیدگی شد با یکدیگر اخـتالف دارنـد .در ترجمـهای
که خواهانها ارائه دادهاند عبارت:
“ disputes … wheter in relation to the performance of the operations … or to the interpretation and
”…construction

مفهوم روشنی داشته ،مانع اعما صالحیت توسر دیوان در پروندههای زوکور و فورد اوراسپیس نمیشود؛ لکن ترجمهای که نهاجـا ارائـه
داده و در آن ،عبارت « »including but not limitedرا به کار برده ،ظاهراً و بهتنهایی مانع اعما قید استثنا (مرجع رسیدگی) نمیگردد.

حکم شماره 491ـ102ـ1



504

«وزارت دادگستری ایران» در بطن عبارت «محاکم و مراجع صالحه قضایی» مستتر است .نهاجا در عین حا که
تصدیق می کند که هیچ اشاره صریحی به این عبارت خاص در متن اصلی فارسی نشده ،معهذا استدال مـیکنـد
که از عبارت خاص فارسی که در اینجا به کار رفته باید مفهـوم «دادگـاههـای تابعـه وزارت دادگسـتری ایـران»
استنباط شود:
با توجه بـه مفهـوم کلـی مـاده  01در بطـن عبـارت «محـاکم و مراجـع صـالحه قضـایی» کلمـات «وزارت
دادگستری» و «ایران» باید استنباط شود.
ترجمه غیر مصدقی که خواهان قبالً با دادخواست خود تسلیم کرده و در مورد مترجم آن به دیـوان توضـیحی
داده نشـده و در آن عبـارت « »the appropriate courts of the Ministry of Justiceبـه کـار رفتـه،
تصادفاً نظر وزارت دفاع را تأیید میکند )7(.از طرف دیگر ،شگفتآور است که چنین اسـتداللی در مـورد پرونـده زوکـور
مطرح نشد .از ترجمه تسلیمی خواندگان ایرانی آن پرونده که به «محاکم صالحه دادگستری» « the competent courts
 »of Justiceاشاره میشده ،معلوم میشود در صورتی که چنین موضوعی مطرح میبود باید از آن آگاه میبودند( .رجوع شود
به :زیر نویس  4فوق).
در این شرایر ،دیوان از بخش ترجمه خود نظر خواست (رجوع شود به :حکم جزئی ،بهویژه ضمائم «الـف» و
«ب» و دستور مورخ  33اوت  02 ،3320مردادماه  .)3184نتیجه این مشاوره تأیید کرد کـه کلمـات «ایـران» یـا
«ایرانی» یا لغاتی به آن معنا در ماده  01صراحت خالی از ابهام نداشته ،بلکه بـرای رسـیدن بـه چنـین نتیجـهای،
عبارت مربوط مستلزم قدری تعبیر ویا تفسیر است )8(.نیاز به چنین استنباطی با ترجمههای مختلفی کـه در فـوق
نقل شد تأیید میگردد .ظاهراً نیز بخش ترجمه دیوان بهعنوان معـاد فارسـی عبـارت «»compotent Iranian courts
مندر در بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،عبارتی را به کار میبرد که با عبارت مورد استفاده در ماده  01یـا مـاده 40
پرونده زوکور یکسان نبوده ،بلکه عبارتی است حاوی اشاره صریحی به ایران .مضافاً واوه نامه حقوقی انگلیسی به فارسـی کـه
بخش ترجمه دیوان ]منتشر کرده است[ کلمه فارسی موردنظر را در ترجمه واوه « »justiceدر دو عبارت « international
 »court of justiceو « »permanent court of justiceبه کار برده است.
لوایح خاصی که طرفین درباره این موضوع ارائه دادهاند در اساس ،اظهارات پیشین آنان را تأیید میکنـد .هـم
7. Article 53-Settlement of Disputes
Any disputes that may arise between the contractor and the Employer whether relating to execution of the works
subject matter of the Contract or relating to interpretation of any of the Articles of the Contract Booklet the
General Conditions or other documents attached to the contract, and which cannot be settle: (sic) amicably through
mutual agreements , shall be settled through the appropriate courts of the Ministry of Justice.

با توجه به اشاراتی که در این ترجمه به
" disputes … whether relating to execution of the works … or relating to interpretation.

میشود ،صرفنظر از اینکه اشاره آخر عبارت به «دادگاههای» چگونه تعبیر میشـود .دیـوان مـیبایسـت در پرونـدههـای زوکـور و فـورد
ارواسپیس اعما صالحیت میکرد.
 .8لکن درگزارش بخش ترجمه دیوان نظر داده شده که هرچند مـیتـوان عبـارت مـذکور را بـه « »justiceیـا « administration of
 » justiceکه مفهوم عادی آن است ترجمه کرد ،لکن تنها مفهوم قابل قبو از آن متن «وزارت دادگستری» است.
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نماینده رابر ایران و هم نهاجا لوایحی تسلیم نموده انـد کـه موضـع اولیـه نهاجـا را تکـرار مـیکنـد .خواهـانهـا
سوگندنامه ها یا اظهارنظر چهار کارشناس را تسلیم کردهاند که تأیید میکند هر اشارهای به «ایران»« ،ایرانی» یـا
«وزارت دادگستری ایران» در اصطالح مورد بحث بهطور صریح نبوده ،بلکه باید تلویحاً استنباط شود)9(:
( )3اظهارات دبلیو ام .تاکستون ،جونیر ،استاد رشته زبان فارسی دانشگاه هاروارد مشعر بر آنکه عبارت فارسی
مورد اختالف را میتوان یا به عنوان اسم معنا به مفهوم اجرای عدالت (یا قوه قضاییه) یا بهعنوان صفت به مفهـوم
قضایی به کار برد و نتیجه میگیرد که ترجمه ارجح (عبارت مورد اختالف) ،یا
" "recourse to the competent courts and authorities of the judiciaryویـا " recourse to the
) "competent judicial courts and authorities (or for aمیباشد.
( )0ترجمه مصدقی که مؤسسه ترجمه برلیتس از ماده  01ارائه داده ،به شرح زیر:
 Resolution of Disputeـ Article 53
In case of disputes between principal and contractor whether related to
performance of the contract or to the interpretation of the articles contained therein,
the general conditions, or other attached documents, the parties, if unable to resolve
the subject of dispute by way of agreement, will refer the matter to the courts of
justice for resolution.

( )1سوگندنامه مفصل یک مترجم حرفهای و مترجم رسمی سابق وزارت دادگستری ایران که مـاده  01مـورد
استناد خواهانها را ترجمه کرده بود در تأیید ترجمه خود و نتیجه گیریهایش.
( )4سوگندنامهای از حمید صبی «وکیل ایرانی که در کلیـه دادگـاههـای ایـران حـق حضـور دارد» و در آن
به تفصیل در مورد این موضوعات بحث و نتیجهگیری شده که مـتن مـاده « 01حـاوی عبـارتی کـه بـه نحـوی
غیرمبهم ،صالحیت رسیدگی را منحصراً به دادگاههای صالحه ایران واگذار کند ،نیست».
بدین ترتیب ،سوای این موضوع که تصمیم قبلی دیوان در پرونده زوکور ماهیتاً الزامآور است ،مسأله عمدهای
که در مقابل دیوان قرار دارد این است که آیا یک قید انتخاب مرجع رسیدگی کـه در آن ،واوه «ایـران» بـه نحـو
خالی از ابهام قید نشده ،میتواند «مشخصاً هر اختالف ناشی از آن را منحصـراً در صـالحیت دادگـاههـای ایـران
قراردهد» .به نظر دیوان چنین امری امکان ندارد .یک اشاره ضمنی نمیتواند صراحت داشته باشـد و مسـتلزم آن
است که بهطور قاطع ذکر شـود ) .)Concise Oxford Dictionary 1101, sixth edدیـوان عمـومی ،در
 .9نماینده رابر ایران طی نامهای که در  30اکتبر  01( 3320مهرماه  )3184ثبت نمود از دیوان درخواست کرد این الیحه که بر خالف
دستور مورخ  33اوت  02( 3320مردادماه  )3184دیوان است و نامه مورخ  3اکتبر  32( 3320مهرماه  )3184نماینده رابر در پاسخ بـه آن
تسلیم شده ،مردود شناخته شود .لکن در دستور مذکور ذکر شده بود که دیوان طی حکم جزئی خود به شماره 328ـ120ـ 1در این پرونده
تشخی داد که پارهای موضوعات مستلزم اظهارنظر طرفین بوده و از طرفین خواست «در مورد چگونگی حل ابهامات مطروح» نظر خود
را به دیوان اطالع دهند .قسمت مربوط به حکم جزئی به دستور پیوست و صریحاً قید شد که به طرفین فرصت اظهـارنظر دربـاره پاسـخ
بخش ترجمه دیوان درباره این موضوعات داده میشود و طی دستور جداگانهای مهلت انجام ایـن کـار را تعیـین کـرد .اظهاریـه خواهـان
بهروشنی در پاسخ به این دعوت ارائه شده و بنابراین ،دیوان باید آن را مورد رسیدگی قرار دهد.
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مورد کاربرد اشاره به «دادگاههای صالح ایران» در بند  3ماده دو نظر داده است که «مشخصاً» در واقع ،به مفهوم
«خالی از ابهام» است (برای نمونه رجوع شود به :گیپس اند هیل اینکورپوریتد و توانیر ،قرار اعدادی شماره 3ـ8ــ
دیوان عمومی ،ص  0ـ  0 ،4نوامبر  34 / 3320آبانماه  3183که در صفحات  012ـ  018مجلد  3گزارش احکام
دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده به چاپ رسیده ،و اچ.ان.تی.بی .و ایران ،قرار اعدادی شـماره 1ــ82ــ
دیوان عمومی ،ص  4ـ  0 ،1نوامبر  34 / 3320آبانماه  3183که در صفحات  002ـ  042مجلد  3گزارش احکام
دیوان داوری دعاوی ایران ایاالت متحده به طبع رسیده ،و تی.سی.اس.بی .اینکورپوریتـد و ایـران ،قـرار اعـدادی
شماره 0ـ342ـ دیوان عمومی ،ص  0 ،1نوامبر  34 / 3320آبانماه  3183که در صـفحات  083تـا  081مجلـد 3
گزارش احکام دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده به طبع رسیده ،و زوکور اینترنشنا اینکورپوریتد و ایران
مورد اشاره در زیرنویس  1فوق که در صفحه  021مجلد  3گزارش احکام دیـوان داوری دعـاوی ایـران ـ ایـاالت
متحده به چاپ رسید).
معهذا آنچه که نیاز به استنباط را ایجاد کرده ،ابهام عبارت است .مضـافاً در هـیچیـک از تصـمیمات متخـده،
صالحیت دیوان به موجب مفاد قید مرجع رسیدگی در بند  3ماده دو سلب نشده اسـت ،مگـر براسـاس یـک قیـد
انتخاب مرجع رسیدگی که صراحتاً به دادگاههای «ایران» اشاره کرده باشـد( )10(.بـرای نمونـه رجـوع شـود بـه:
هالیبرتن کامپنی و دورین ایمکو ،قرار اعدادی شماره 0ــ03ــ دیـوان عمـومی ،ص 2ــ  0 ،4نـوامبر 34 / 3320
آبانماه  3183که در صفحات 82ـ  040مجلد  3گزارش احکام دیوان داوری دعاوی ایـران ـ ایـاالت متحـده بـه
چاپ رسیده ،و جر دبلیو دراکر جونیور و شرکت معامالت خارجی ،قرار اعدادی شماره 4ـ303ــ دیـوان عمـومی،
ص 2ـ 0 ،0نوامبر  34 / 3320آبانماه  3183که در صفحات  08ـ  001تا  000مجلـد  3گـزارش احکـام دیـوان
داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده به طبع رسیده ،و تی.سی.اس.بی .اینکورپوریتد و ایران مذکور فوق ،صـفحات
 2ـ  4که در صفحات  082ـ  081مجلد  3گزارش احکام دیوان داوری دعاوی ایـران ـ ایـاالت متحـده بـه طبـع
رسیده ،و استون اند وبستر و شرکت ملی پتروشیمی ،قرار اعدادی شماره 2ــ031ــ دیـوان عمـومی ،ص 8ــ 0(1
نوامبر  34 / 3320آبانماه  3183که در صفحات 22 ،024ـ  020مجلد یک گزارش احکام دیـوان داوری دعـاوی
ایران ـ ایاالت متحده به چاپ رسیده است).
بنابراین ،در این پرونده دلیلی برای عدو از تصمیم متخذه در پرونده زوکور نمییابیم و در نتیجـه ،معتقـدیم کـه دیـوان
صالحیت رسیدگی به ادعاهای ناشی از قرارداد کارهای ساختمانی را دارد)11( .

 .10ضمن اینکه ظاهراً در چند پرونده ،عباراتی از قبیل «مراجع قانونی» مورد تفسیر واقع گردیده تا احراز شود که مراد از آن «دادگاه»
است .فی المثل در پرونده جر دبلیو دراکر جونیر و شرکت معامالت خارجی ،قرار اعدادی شماره 4ـ303ـ دیوان عمومی ،صفحات  1تـا 4
( 0نوامبر  34 / 3320آبانماه  )3183که در صفحات  000تا  004مجلد  3گزارش احکام دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحـده بـه
چاپ رسیده .معذلک در مواردی که ماهیت «ایرانی بودن» این چنین مراجع در قیـد انتخـاب مرجـع ،تلـویحی بـوده و صـراحت نداشـته،
صالحیت دیوان نفی شده است.
 .11بدین ترتیب ،نیازی نیست که دیوان در مورد عبارت فارسی دیگری که مورد اختالف است و طبق نظر بخـش ترجمـه دیـوان «...
ممکن است ابهامی را که در متن اصلی فارسی وجود ندارد ..در ترجمه ایجاد نماید» بهطور جداگانه نظر دهد.
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 .1ماهیت ادعا
الف) خدمات انجام شده که صورتحساب آنها صادر شده است

خواهانها در مورد ادعاهای مربوط به خدماتی که انجام داده و بابت آنها صورتحساب ارسا داشتهاند نتیجهای از
یک صورتحساب به تاریخ  02اوت  0( 3322شهریورماه  )3102بـه مبلـ  03،108،282ریـا تسـلیم نمـودهانـد.
خواهانها همچنین سوگندنامه مدیر سابق قراردادهای خود را ارائه دادهاند ،دایر بر آنکه قبل از عزیمت خواهانها
از ایران معاد  03،108،222ریا  ،طبق قرارداد کارهای ساختمانی ،کار انجام شده بود؛ لکن خوانده مدرکی حاکی
از یک فقره پرداخت بابت پیشرفت کار ارائه داده که اینک مورد تصدیق خواهانها اسـت .پرداخـت مزبـور ،مبلـ
 02،002،802ریا از رقم  03،108،222ریا صورتحساب داده شده مورد مطالبه را تشکیل میدهد .نظر به آنکه
خوانده هیچگونه توضیحی در مورد تفاوت دو رقم یعنی  3،282،122ریا ارائه نکرده ،نظر دیوان بر آن اسـت کـه
مبل مزبور کماکان بر عهده نهاجا میباشد.
ب) کارهای اضافی

مبلغی که خواهانها بابت کار اضافی درخواست کردهاند از محاسبات مورخ  2نوامبر  32( 3323آبانماه  )3102که
توسر فریدن به عمل آمده و از طریق نماینده خواهانهـا در ایـران بـه آنـان تسـلیم شـده ،اسـتخرا گردیـده و
خواندگان هیچگونه مدرکی در رد آن ارائه ندادهاند ،هرچند مدرکی کـه خوانـده در نهاجـا در  03ووئـن 13( 3320
خردادماه  )3183در تأیید دفاعیه و ادعای متقابل خود ثبت نمود ،حـاوی صورتجلسـه مـورخ  38اکتبـر 04( 3322
مهرماه  )3102می باشد که طی آن فریدن ،آی.تی.پی .اکسپورت و یاتکو به قصد حل و فصل این ادعـا بـه مبلـ
کمتری مذاکره می کردند .به نظر میرسد که موافقتنامه حل و فصل پیشنهادی منضـم بـه آن هرگـز بـه امضـا
نرسید .این مطلب با رقم باالتری که فریدن بعداً در  2نوامبر  38( 3323آبانمـاه  )3102ادعـا کـرد و اینـک مـور
مطالبه خواهانها است ،تأیید میگردد .با توجه به این که فریدن در واقع ،سعی کرده در جریان رسـیدگی بـه ایـن
پرونده به عنوان خواهان متقابل وارد شود ،دیوان محاسبه فریدن را در مورد مانده حساب تصفیه نشده ،برای اثبات
ادعای کار اضافی به مبل  318،811،233ریا معتبر و کافی میداند.
دیوان همچنین معتقد است که دفاعیات حقوقی نهاجا در مورد پرداخت ،فاقد اعتبار است .در مورد دفاع نهاجا
مبنی بر آنکه آی.تی.پی .اکسپورت گزارشهای پیشرفت کار مقرر را ارائه نداده ،دیوان متذکر میگـردد کـه تنهـا
گزارش پیشرفت کاری که در قرارداد مقرر شده ،شرح کارهای ماهانه است .ماده  12شرایر عمومی قیـد مـیکنـد
که این شرح کارهای ماهانه را نباید پیمانکار (یعنی آی.تی.پی .اکسپورت) تهیه کند ،بلکه تهیـه آنهـا بـه عهـده
هیأت ناظر منتخب کارفرما (ن.هـ.ش) با همکاری نماینده پیمانکـار اسـت .بنـابراین ،تهیـه شـرح کارهـا وظیفـه
آی.تی.پی .اکسپورت نبوده و قصور در تهیه چنین گزارشهایی از ناحیه هیأت ناظر ،بدون آنکه بتوان این قصـور
را به آی.تی.پی .اکسپورت نسبت داد ،نمیتواند نهاجا را از تعهدات خود در مورد پرداختها معذور نماید.
به همین نحو ،دیوان استدالالت خود را در مورد لزوم تصویب کاراضافی وارد نمی داند .نهاجا در هـیچ مـورد
ادعا نکرده که کارهای الزم برای نیل به هـدفهای قـرارداد ،غیرضـروری بـوده یـا وی آنهـا را نپذیرفتـه اسـت،
بنابراین ،صرفنظر از آنکه تصویب قبلی صورت گرفته ،یا در واقع ،ضروری بوده یا نبوده ،واضح به نظر میرسد که
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نهاجا با رغبت از کارهای اضافی بهره برده و متقابالً متعهد است اگرنه بـه اسـتنناد قـرارداد ،بلکـه طبـق تئـوری
اجرتالمثل ،اجرت این کار را بپردازد.

معالوصف در قرارداد کارهای ساختمانی در مورد مقدار کار اضافی ،محدودیتهایی قید شـده اسـت .مـاده 12
شرایر عمومی قیـد مـیکنـد کـه کـل هزینـه «کارهـای جدیـد» نبایـد از  32درصـد مبلـ اولیـه قـرارداد کـه
 302،104،201ریا بود تجاوز کند؛ لکن «کارهای جدید» تنها کارهایی را که خار محدوده قرارداد اصلی بوده و
برای آنها قیمتهای واحد مشخ نشده ،شامل میشود .ماده  03که ناظر بر «تغییر در مقـدار کارهـا» اسـت و
قیمتهای واحد آن کارها در قرارداد اصلی تعیین شده است ،قید میکند که این قبیل کارهای اضافی نمیتوانـد از
 00درصد قیمت اولیه قرارداد تجاوز کند .به نظر دیوان ،این فرض منطقی اسـت کـه کارهـای اضـافی مـذکور در
صورت وضعیت فریدن ،هم شامل «کارهای جدید» و هم شامل «تغییر در مقدار کارها» است و مبلغی که فریـدن
بدین ترتیب مشخ کرده از حدود مقرر در قرارداد تجاوز نمیکند؛ زیرا فقر  30/0درصـد قیمـت اصـلی قـرارداد
تشکیل میدهد .مؤید این نتیجهگیری آن است که نهاجا شرط محدودیتها را بهعنوان یک موضوع مورد اختالف
مطرح نکرده است.
بر این اساس ،طبق تشخی دیوان ،نهاجا طبق محاسبه ای که فریدن پس از وضع کسورات مربوط به عمل
آورده ،مبل  330،323،838ریا بابت قیمت خال کارهای اضافی ،به خواهانها بدهکار است.
ج) افزایش قیمتها

در ماده  2شرایر عمومی قرارداد پیوست قرارداد کارهای ساختمانی ماده ( 12مکرر) منضم به شـرایر عمـومی و
ماده  31شرایر ویژه همان قرارداد ،افزایش قیمتهایی پیشبینی شده است .خواهانها بابت ایـن قبیـل افـزایش
قیمتها محاسبات زیر را تسلیم نمودهاند:
(ارقام به  3222ریا )
801112
 .3خال مبال وصولی بابت افزایش قیمتها
= 221022
ناخال وصولی80،112÷2/241 :
081234
 .0حق خواهانها نسبت به افزایش قیمت نهایی با اعما شاخ سا های تقویمی  08و  02در پرداختهای
ضمن کار تا صورتحساب پرداخت شماره 2
 .1حق خواهانها نسبت به افزایش مانده قیمت اصلی قرارداد با فـرض تحویـل موقـت مسـلم و (تعـدادی از
01222
محلها) در طو سه ماهه دوم  /سوم سا تقویمی 02

3231423
 .4مبل ناخال اضافی پرداخت مورد ادعا
3211380
حق خال خواهانها (یعنی با کسر  0/2درصد)
801112
منهای مبلغی که قبالً به صورت خال بابت افزایش قیمت پرداخت شده
121202
 .0خال مانده افزایش قیمت مورد استحقاق
خوانده ،نهاجا ،اظهار داشت که خواهانها حق مطالبه هیچگونه افزایش قیمتی را ندارند؛ زیـرا طبـق اسـتدال
وی ،این قبیل افزایش قیمتها تنها ناشی از تطویل مدتی است که در اثر تأخیر خواهانها در انجام کار ایجاد شده
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است؛ لکن همانطور که دیوان ذیالً در رد ادعای متقابل مبتنی بر همین اظهارات متذکر گردیده ،نهاجا هیچگونـه
مدرکی در تأیید ادعای متقابل خود ارائه نداده است .دیوان مقرر میدارد که خواهانها حق دارند تمامی مبل مورد
ادعای خود را منهای  32درصد بهره سپرده حسن انجام کاری که از محاسبات خود کسر نکردهاند دریافت نماینـد.
مبل مورد درخواست بابت افزایش قیمتها نیز نظیر مبل مورد مطالبه بابت کارهای اضـافی ،از محاسـبات انجـام
شده توسر فریدن استخرا گردیده و به نظر دیوان ،محاسبات مزبور صحیح است )12(.از آنجا که خوانده ،نهاجا،
ایرادی به محاسبات نگرفته ،به نظر دیوان ،نهاجا بابت افزایش قیمـت مبلـ  08،222،241ریـا بـه خواهـانهـا
بدهکار است که به نحو زیر محاسبه میشود:
 32314231222ریا
ناخال افزایش قیمت مورد مطالبه
32،320،320
منهای  30/2درصد کسور مربوط
ـ 30،000،241
خال حق خواهانها کسر میشود
80،112،222
پرداختهای قبلی بابت افزایش قیمتها
08،222،241
مبل بدهی بابت افزایش قیمتها
د) ضمانتنامههای بانکی و سپرده حسن انجام کار

چهارمین عنصر ادعای خواهانها به موجب قرارداد کارهای ساختمانی ،مربوط به ضمانتنامههای بـانکی و مبـالغی
است که بابت سپرده حسن انجام کار کسر گردید .در ماده  10شرایر عمومی قرارداد پیشبینـی شـده بـود کـه از
کلیه صورتحسابهای تسلیمی آی.تی.پی .اکسپورت  32درصد بابت سپرده حسن انجـام کـار کسـر و در حسـاب
جداگانه ای توسر ن.هـ.ش .نگاهداری شود .قرار بود نیمی از مبل کسر شده بعد از تصویب صورت وضعیت نهایی،
مسترد و نصف دیگر باقیمانده بعد از انقضای یک مدت ضمانت دو ساله ،پرداخت شود .ماده  10مضافاً قید میکرد
که آی.تی.پی .اکسپورت می تواند با سپردن ضمانتنامه بانکی بابت کلیه مبال برداشتی ،از حساب سـپرده ،مبـالغی
برداشت کند .این برداشتها به عمل آمد و ضمانتنامههای بانکی صادر گردید .در نتیجه ،ضمانتنامه بـانکی همـان
ضمانتنامههای حسن انجام کار بوده و ابطا آنها مانند استرداد سپردههای کسر شده ،طبق قرارداد منوط به ایـن
است که خواهانها کار را به نحو احسن انجام داده باشند.
راجع به خسارت مورد ادعا خواهانها اظهار میدارند که میزان ضمانتنامههای بانکی در موقـع عزیمتشـان از
ایران معاد  01،228،222ریا بود و خواندگان نیز به این رقم اعتراضی نکردهاند .خواهانها اظهار میدارنـد کـه
مبل مذکور معاد مبالغی است که از مبل اصلی ضمانتنامهها کسر شده و نهاجا پس از تحویل موقت شش محـل
از نه محل اجاره کسر این مبل را داده است .خواهانها اصل مبل ضمانتنامهها را در محاسبه وجوهی که از نهاجـا
طلب دارند منظور کردهاند .خواهانها همچنین استرداد مبال کسر شـده از پرداخـت پیشـرفت کـار نـوامبر ،3322
پرداخت بابت کارهای اضافی و پرداخت های مربوط به افزایش قیمت را که در فوق در رابطه بـا ادعـای پرداخـت
 .12صورت وضعیت فریدن حاوی محاسباتی در مورد افزایش قیمت کارهای اضافی نیز هست ،لکن نظر به آنکـه خواهـانهـا از ایـن
بابت ،افزایش قیمتی مطالبه نکردهاند ،دیوان تعیین حق آنان را از این بابت ضروری نمیداند.
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اقالم یاد شده اشاره گردید ،مطالبه میکنند.
در مورد تعهد حسن انجام کار خواهانها ،مدارک مستند حاکی از آن است که نامبردگان کار خـود را بـه نحـو
رضایتبخش انجام دادهاند .نسخ صورتجلسات و گواهیهای قبولی که به دیوان ارائـه شـده ،معلـوم مـیکننـد کـه
حداقل هفت محل از نه محل ساختمان بهطور موقت تحویل ن.هـ.ش .شده و محل هشتم (بندر عباس) قرار بـود
در او نوامبر  32( 3322آبانماه  )3102به طور موقت تحویل شود؛ ولی نماینده ن.هـ.ش .نتوانسته بود بـه علـت
اعتصاب خطوط هواپیمایی در جلسه حضور یابد .طبق قرارداد ،تحویل موقت وقتی صورت میگرفت که کار محـل
خاصی حداقل به میزان  32درصد تکمیل شده باشد .هرچند در گواهیهای قبولی ،نقایصی که باید رفع شود ذکـر
گردیده بود ،اسنادی که بعداً مقامات ن.هـ.ش .امضا کردند حاکی از آن است که گواهی رفع نقای اغلب محلها
ارائه گردید .به نظر دیوان ،دلیلی وجود ندارد که مابقی نقای سایر محلها به همین نحو رفع شده نشده باشد.
با توجه به مراتب فوق ،دیوان معتقد است که خواهانها در موقع عزیمت از ایران تعهدات قـراردادی خـود را
در مورد حسن انجام کار اجرا کرده بودند .نظراتی که دیوان در حکم جزئی داده روشن میسازد که خواهـانهـا از
ادامه اجرای کار معذور بوده اند و در نتیجه ،استحقاق دارند که کلیه مبالغی را که بابت حسن انجام کار کسر شـده،
از نهاجا دریافت نمایند .این کسور جمعاً بال بر  12،103،023ریا و به شرح زیر است:
مبل کسرشده از پرداخت پیشرفت کار مورخ  4نوامبر 31(3322آبانماه )3102
012001280
31،881،123
مبل کسرشده از کارهای اضافی (فرضی)
32،342،322
کسر شده از ارقام پرداختی بابت افزایش قیمتها (فرضی)
()13
12،103،023
کل طلب خواهان
بابت مبال کسر شده از سایر اقالمی که صورتحساب آنها صادر و وصو شـدهانـد ،ادعـایی مطـرح نشـده و
دیوان ناگریز چنین تلقی میکند که خواهانها تمامی این قبیـل مبـال کسـر شـده را بـا دادن ضـمانتنامه بـانکی
برداشت کردهاند.
در مورد ارزش ضمانتنامههای بانکی که مورد مطالبه خواهانها است ،دیوان نمـیتوانـد مبنـای حقـوقی ایـن
مطالبه را درک کند .خواهانها نه ادعا و نه اثبات کردهاند که نهاجـا وجـه ضـمانتنامههـا را وصـو کـرده اسـت.
بنابراین ،میتوان گفت که خواهانها حداکثر حق دارند ضمانتنامهها باطل شود؛ زیـرا ضـمانتنامههـا بـرای تـأمین
مبال کسر شدهای صادر شده که خواهانها قبالً برداشت کردهاند .در نبود مدرکی دا بر آنکـه وجـه ضـمانتنامه
پرداخت و در نتیجه ،خواهانها متضرر شد باشند ،صدور حکم پرداخت مابهازای ضمانتنامهها به منزله این است که
مبال کسر شده بابت حسن انجام کار ،دو بار پرداخت شود.
مضافاً دیوان نمی تواند دستور ابطا ضمانتنامهها را صادر کنـد؛ زیـرا بانـک یـا بانـکهـای درگیـر ،در ایـن
 .13این رقم بیش از مبال مورد ادعای خواهان است ،صرفاً به این علت که دیوان ترجیح داده به جای اینکه این مبال را آن طور که
خواهان درخواست کرده به طور یکجا از ادعا منظور کند ،مبال کسر شده از پرداخت ضمن کار و پرداختهای افزایش قیمت را جداگانه
منظور نماید.
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رسیدگیها طرف دعوا نمیباشند .در واقع ،حتی نام و نشان بانک یا بانکها به دیوان اطالع داده نشده است.
معذلک دیوان می تواند و موظف است که به حقوق خواهانها و نهاجا نسبت به تعهدات موضوع ضمانتنامهها
رسیدگی کند .اکنون که دیوان نتیجه گرفته است که خواهانها تعهد خود را در مورد حسن انجـام کـار ،تـا تـاریخ
عزیمت از ایران انجام داده و از ادامه آن بعد از آن تاریخ معذور بودهاند ،نظر دیوان این است کـه ضـمانتنامههـای
بانکی برای تأمین برداشت از محل سپردههای حسن انجام کار صادر شده ،دیگر بالاثر اسـت و بـه نهاجـا دسـتور
میدهد که از آن بابت هیچ مطالبهای نکند (رجـوع شـود بـه :مـوریس کنودسـن پسـیفیک لیمیتـد و وزارت راه و
ترابری ،حکم شماره 341ـ342ـ ،1ص  31 ،40ووئن  00 / 3324تیرماه  ،3181گولـد مارکتینـگ اینکورپوریتـد و
وزارت دفاع جمهوری اسالمی ایران ،حکم شـماره  0ـ  43/02ـ  ،318ص  02ـ  03 ،08ووئـن  2 / 3324تیرمـاه
.)3181
 .4ادعای متقابل

نهاجا سه نوع ادعای متقابل ثبت نموده که فریدن در یکی از آنها به وی ملحق شده است .ایـن ادعاهـا شـامل
مطالبه وجوهی است که حسب ادعا نهاجا به فریدن پرداخته و نیز شامل مطالبه حق بیمه اجتماعی و حق آمـوزش
و نقض قرارداد است (چهارمین ادعای متقابل که بابت مالیاتها است ،در حکم جزئـی شـماره 328ــ120ــ33 ،0
اوت  02 / 3320مردادماه  3184رد گردید .رجوع شود به :صفحه  43حکم مزبور)
الف) وجوه پرداختی به فریدن

در الیحه دفاعیه جداگانهای که نهاجا و فریدن مشترکاً به ثبت رساندهاند ،ادعا شده که بعد از عزیمت خواهانهـا
از ایران ،فریدن کارهای ساختمانی را تمام کرد .نهاجا و فریدن اظهار میدارند که خواهانها بابت خدمات فریـدن
به وی پولی نپرداختند و مبل  82،123،042ریا و بهره آن را بهعنوان خسارت مطالبه میکنند .نهاجـا بعـداً مبلـ
مورد مطالبه را به  382میلیون ریا افزایش داد که ظاهراً مطابق با وجوهی است که مستقیماً توسر نهاجـا بابـت
کاری که انجام داده به فریدن پرداخت شده بود.
نهاجا استدال میکند که مواد  00و  04شرایر عمومی قرارداد کارهای ساختمانی ،آی.تی.پـی .اکسـپورت را
ملزم میکند وجوهی را که حسب ادعا نهاجا به فریدن پرداخته مسترد دارد .مضافاً نهاجا اظهار میدارد کـه جهـت
پرداخت به فریدن ،خود را با دادن ضمانتنامهای متعهد نموده و در تأیید ادعای متقابل خـود بـه مـواد  824و 823
قانون مدنی ایران استناد مینماید.
خواهانها استدال میکنند که دیوان صالحیت رسیدگی به ادعای متقابـل را تـا حـدودی کـه ادعـای یـک
شرکت خصوصی ایرانی علیه یک شرکت خصوصی امریکایی را تشکیل میدهد ندارد و ادعـای متقابـل مغـایر بـا
بیانیه حل و فصل دعاوی است (رجوع شود به :بند  3ماده دو) .خواهانها همچنین به ماهیت ادعای متقابل ایـراد
دارند و استدال می کنند که نهاجا تعهدی در مورد پرداخت به فریدن نداشته و متذکر می شـوند کـه نهاجـا ثابـت
نکرده که عمالً وجهی به فریدن پرداخته باشد.
دیوان معتقد است که ادعای متقابل تنها تا حدودی در صالحیت دیوان است که بـه ادعـای نهاجـا مربـوط و
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مبتنی بر تعهدات آی.تی.پی .اکسپورت در مقابل نهاجا بوده و مستقیماً از قرارداد کارهای سـاختمانی ناشـی شـود؛
لکن به عقیده دیوان ،ادعای متقابل به دلیل آنکه نتوانسته مبانی حقیقی الزم راجع به صالحیت دیـوان را اثبـات
کند باید مردود شناخته شود.
خواندگان اثبات کرده اند که نهاجا متعهد بوده وجهی به فریدن بپردازد و بنابراین ،نمیتوانند تعهد را به قرارداد
کارهای ساختمانی نسبت دهند .سلف نهاجا ،یعنی ن.هـ.ش .هیچگونه رابطه قراردادی مستقیمی با فریدن نداشـته
است .قرارداد کارهای ساختمانی ،نهاجا را مکلف به تضمین تعهدات پیمانکار فرعی نمیکند و نهاجا هـیچ مـدرکی
دا بر آنکه به فریدن تضمین داده باشد ،ارائه نکرده است.
مقررات قانون مدنی که نهاجا بدان استناد کرده ،حتی اگر بپذیریم که قانون ایران قانون حاکم بر قرارداد است
نشان نمیدهد که ضمانتی اعم از قراردای یا قانونی وجود داشته اسـت .مـاده  824قـانون مـدنی صـرفاً ضـمانت
قراردادی را تعریف میکند ،در حالی که ماده  832قید میکند که عقد ضمان ،تعهد بدهکار اصلی را رفع و ضـامن
را در برابر داین متعهد میکند .به همین نحو ،مواد  00و  04شرایر عمومی قرارداد ،دلیل تعهدی از جانـب نهاجـا
برای پرداخت به فریدن نیست .به ماده  00چنین مقرر میدارد:
هرگاه پیمانکار در اجرای قسمتی یا تمام موارد مندر در ماده  03سهلانگاری یا کوتاهی کنـد و بـر اثـر آن
خسارتی وارد آید .و همچنین از تعهداتی که در آن ماده به عهده گرفته است خودداری نماید کارفرما حـق خواهـد
داشت آن تعهدات را بهجای پیمانکار انجام داده و هزینههای مربوطه را از محل مطالبات و یا تضمینهای پیمانکار
و بهحساب او پرداخت کند .در این صورت هرگونه ادعای پیمانکار نسبت به این قبیل پرداختها و همچنین نسبت
به تشخی کارفرما خواه از نظر اساس تخلف و خواه از نظر مبل پرداختی بالاثر خواهد بود.
ذکر این ماده در اینجا بیمناسبت است زیرا منحصراً در مورد تعهدات مندر در ماده  03مصداق دارد کـه بـه
حفاظت کارگاهها و تأسیسات در برابر حوادث مربوط بوده و ارتباطی به اتمام کارها ندارد.
ماده  04به ن .هـ .ش .اختیار میدهد که به اختالفات ناشی از پرداخت بین آی تی پی اکسپورت و پیمانکاران
جزء رسیدگی کرده و در صورتی که آی تی پی اکسـپورت تصـمیم وی را رعایـت نکنـد بـه حسـاب آی تـی پـی
اکسپورت طلب پیمانکاران جزء را بپردازد .هرچند این شرط میتواند توجیه کند که نهاجا به آی تی پی اکسـپورت
دستور دهد که وجوه پرداختی نهاجا را مستقیماً به فریدن انتقا دهد ،لکن نهاجا مدرکی دا بر آنکه روش مصرح
در ماده  04را اعما کرده یا واقعاً آن روش قابل اعما بوده ،ارائه نداده است .هیچ مدرکی در مورد وجود اختالف
مالی بین آی تی پ ی اکسپورت و فریدن وجود ندارد و هیچ مدرکی حاکی از رسیدگی نهاجا به چنـین اختالفـی در
دست نیست .و مدرکی نیز وجود ندارد که آی تی پی اکسپورت چنین تصمیمی را رعایت نکـرده باشـد و بـاالخره
هیچ مدرکی مبنی بر آنکه نهاجا واقعاً وجهی به فریدن پرداخته ،وجود ندارد.
اینک که م شخ شد نهاجا از عهده اثبات این مطلب که قانوناً متعهد به پرداخـت وجهـی بـه فریـدن بـوده
برنیامده و اثبات نیز نکرده که در واقع وجهی به فریدن پرداخته ،دیوان مقرر مینماید که ادعای متقابل مربوط بـه
فریدن رد گردد.
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ب) حق بیمه اجتماعی و حق آموزش

در ادعای متقابل نهاجا ،به نحو مندر در دفاعیه وی که از کلیه جهات دیگر به قرارداد راپکن ارتباط دارد ،اشـعار
گردیده که «خوانده بابت حق بیمه اجتماعی مبل  3،831،230/20دالر بدهکار اسـت» .هـیچ توضـیحی در مـورد
ماهیت یا مبنای این بدهی داده نشده .متعاقباً نهاجا در الیحه مـورخ دوم وانویـه  30( 3320دیمـاه  )3181خـود
مبل این ادعای متقابل را به  0،020،022دالر افزایش داده و آن را به قرارداد کارهای ساختمانی ربر داد.
نهاجا در الیحه تکمیلیای که در  2وانویه  32( 3320دیماه  )3181ثبت شـده ،ادعاهـای متقـابلی بـه مبلـ
 304،333،333ریا بابت حق بیمه اجتماعی ،غیر از جرائم و  212،131ریا بابت حق آموزش ،غیر از جـرائم آن
با ذکر جزئیات ارقام ،طرح و استدال میکند که ماده  01شرایر عمومی و ماده  04شرایر ویژه قـرارداد مشخصـاً
قید میکند که آی.تی.پی .اکسپورت باید حق بیمههای اجتماعی را بپردازد.
خواهانها به دو دلیل صالحیتی به ادعای متقابل ایراد دارند .اوالً خواهانها استدال میکنند کـه ادعـا یـک
ادعای مستقیم غیرموجهی است که توسر یک سازمان ایرانی علیه یک تبعه ایاالت متحده مطرح شده است .ثانیاً
خواهانها اظهار میدارند که ادعای متقابل ،با قرارداد مورد ادعا ارتباط ندارد؛ زیرا قرارداد کارهای ساختمانی ،نهاجا
را متعهد نمیکند که دیون خواهانها بابت حق بیمه اجتماعی را بپردازد .خواهانها همچنین اظهار مـیدارنـد کـه
یقیناً تمامی حق بیمه اجتماعی و حق آموزش مربوط را پرداختهاند.
به نظر دیوان ،ادعاهای متقابل بابت حق بیمه اجتماعی و حق آموزش در صالحیت دیوان نیست؛ زیرا طبـق
بند ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی هیچیک از این دو ادعا «ناشی از همـان قـرارداد ،معاملـه یـا رویـدادی کـه
موضوع ادعا را تشکیل دهد» نیست.
نهاجا برای ربر دادن ادعای متقابل خود به قرارداد کارهای ساختمانی به مـاده  01شـرایر عمـومی قـرارداد
استناد میکند ،لکن استناد وی غیرموجه است .ماده  01چنین قید میکند:
پیمانکار تأیید میکند که از جمیع قوانین و مقررات مربوط به کـار و بیمـههـای اجتمـاعی و حفاظـت فنـی و
همچنین قوانین مربوط به مالیاتها و عوارض کامالً مطلع بوده و متعهد است همه آنهـا را رعایـت کنـد .در هـر
حا  ،مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوقالذکر متوجه کارفرما نخواهد بود .ماده  01به جای آنکه نهاجا را
متعهد به پرداخت حق بیمه اجتماعی و حق آموزش به آی.تی.پی .اکسپورت کند ،تعهـدی کـه احتمـاالً مـیتوانـد
موجد ادعای متقابل قابل طرحی در دیوان شود ،دقیقاً اثر معکوس داشته و تصریح میکند که نهاجا طبق قـرارداد
چنین تعهدی ندارد .در واقع ،حتی ادعا نشده که نهاجا واقعاً ملزم به پرداخت هیچیک از این وجوه بوده باشد.
به همین نحو ،ماده  04شرایر اجتماعی قرارداد هیچ تعهد مشخصی در مـورد مالیـات ویـا حـق بیمـه تعیـین
نمیکند .ماده  04چنین قید میکند:
مقررات این قرارداد تابع قوانین ایران بوده و به موجب آن تعبیر و تفسیر میشود و هرگونه مالیات و عوارض و
هزینههای بیمه و بیمههای اجتماعی و سایر هزینههـای مربـوط بـه ایـن قـرارداد و کارکنـان شـرکت بـه عهـده
آی.تی.پی .می باشد و آن قسمت از این مبال که بایستی بـه وسـیله کارفرمـا کسـر شـود توسـر نیـروی هـوایی
شاهنشاهی از مطالبات آی.تی.پی .کسر می شود و به مراجع مربوطه پرداخت و مـدارک الزم بـه آی.تی.پـی .داده
خواهد شد.
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نظر به آنکه ماده  ،04میزان کسور مالیاتی و حق بیمه احتمالی قابل برداشت را تعیین نمیکنـد ،ادعـا بابـت
مبالغی که برداشت نشده نیز به همین نحو خار از صالحیت دیوان خواهد بود ،لکن دیوان متذکر مـیگـردد کـه
قبالً در مبال مورد مطالبه خواهانها که در فوق مورد حکم واقع شد ،وجوهی که معموالً بابت حق بیمه اجتمـاعی
و حق آموزش توسر سازمانهای ایرانی کسر شده ،منظور گردیده است.
در نتیجه ،چنانچه آی.تی.پی .اکسپورت بابت پرداخت حق بیمه و مالیاتها ،تعهدی هم میداشته آن تعهد از
قرارداد ناشی نشده و بلکه مستقالً از مقررات ذیربر قوانین داخلی ایران ناشی شده است .بدین ترتیب ،تعهدی که
ادعای متقابل مبتنی بر آن است ،از قرارداد کارهای ساختمانی یا هر قرارداد ،معامله یا رویداد دیگری کـه بـا ادعـا
ارتباط داشته باشد ناشـی نشـده اسـت (رجـوع شـود بـه :تی.سـی.اس.پی .اینکورپوریتـد و ایـران ،حکـم شـماره
334ـ342ـ ،1ص  04ـ  38 ،01مارس  00 /3324اسفند 3180؛ سیلوانیا تکنیکا سیستمز اینکورپوریتـد و دولـت
ایران ،حکم شماره 322ـ84ـ ،3ص 43ـ  02 ،42ووئن  8 / 3320تیرماه 3184؛ کوئسـتک اینکورپوریتـد و وزارت
دفاع ملی ،حکم شماره 333ـ03ـ 42 ،3ـ  00 ،12سپتامبر  / 3320سوم مهرماه 3184؛ جنرا داینـامیکس تلفـون
سیستمز سنتر اینکورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران ،حکـم شـماره 330ــ020ــ ،0ص  4 ،00اکتبـر 30 /3320
مهرماه  .3184مقایسه شود با بهرینگ اینترنشنا اینکورپوریتد و نیروی هـوایی جمهـوری اسـالمی ایـران ،قـرار
موقت و اعدادی شماره 00ـ120ـ ،1ص  03 ،41ووئن  13 / 3320خردادماه  .)3184بر این اساس ،دیوان ادعـای
متقابل بابت حق بیمه اجتماعی و حق آموزش را به دلیل فقد صالحیت مردود میشناسد .با توجـه بـه ایـن نظـر،
دیوان نیازی نمی بیند که به ایراد دیگری که خواهان راجع به صالحیت رسیدگی بـه ایـن ادعـای متقابـل مطـرح
کرده ،بپردازد.
ج) ادعاهای متقابل مربوط به نقض قرارداد

نهاجا طی الیحهای که فقر  04روز قبل از جلسه استماع در دوم وانویـه  30( 3320دیمـاه  )3181ثبـت نمـود،
برای اولین بار چند ادعای متقابل بابت خساراتی که حسب ادعا در اثر نقض قرارداد کارهـای سـاختمانی از ناحیـه
آی.تی.پی .اکسپورت دیده ،مطرح کرد .این ادعاهای متقابل بهموقع ثبت نشده و توضیحی نیز در مورد دلیل تأخیر
آنها ارائه نشده است ،دیوان طبق بند  1ماده  3قواعد خود آنها را رد میکند.
حتی اگر این ادعاهای متقابل به موقع نیز ثبت شده بود ،به تشخی دیوان به سبب فقد دلیل مـیبایسـت رد
میشد .نهاجا ادعای متقابلی به مبل  0،034،003دالر به خاطر تأخیر در تکمیل کارهای سـاختمانی مطـرح کـرده
است؛ ولی هیچگونه مدرکی دایر بر آنکه آن تأخیرها میتوانسته متوجه آی.تی.پی .اکسپورت باشـد یـا در هنگـام
حدوث تأخیر شکایتی کرده باشد ،ارائه نداده است .مضافاً نهاجا ورود خسارت را اثبات نکرده است .ضـمائم الیحـه
که روش محاسبه را نشان میدهد ،بر خالف مقررات دیوان ،به انگلیسی ترجمه نشده و توضیح دیگـری هـم داده
نشده است .به همین نحو ،ادعای  0میلیون دالر خساراتی که نهاجا حسب ادعا در نتیجه سوختن ترانسـفورماتورها
یا عیوب و نقای دیگر متحمل شده ،فاقد مدرکی دا بر اینکه مشکالت مزبـور متوجـه آی.تی.پـی .اکسـپورت
بوده ،میباشد.
نهاجا در آخرین ادعای متقابل خود در این باره ،استرداد کلیـه تعـدیل قیمـتهـای پرداختـی بـه آی.تی.پـی.
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اکسپورت (یعنی وجوه پرداختی بابت افزایش قیمتها) را با استناد به اینکه شرکت یاد شده مسئو تأخیرها بـوده
مطالبه میکند .نهاجا استدال میکند که آی.تی.پی .اکسپورت صریحاً تعهد کرده بود در صورتیکـه معلـوم شـود
هرگونه تأخیری ناشی از عدم ایفای تعهد شرکت بوده ،آن مبال را مسترد دارد؛ لکن نهاجا مـدرکی دا بـر آنکـه
هیچیک از تأخیرات واقعاً متوجه آی.تی.پی .اکسپورت بوده ،ارائه نداده است .مضافاً تعهدی که نهاجا بـدان اسـتناد
میکند ،در قسمت ذیربر تنها قید میکند« :در صورتی که بعد از بازرسی از پیشرفت کار معلوم شود کـه پیمانکـار
(آی.تی.پی .اکسپورت) بابت پرداخت جریمه یا اضافه پرداخت مسئو بوده ،شرکت آی.تی.پی .تعهد میکنـد ،ایـن
اضافه پرداختی را فوراً مسترد میدارد .»...در این تعهد هیچ اشارهای به تعدیل قیمت یا افزایش قیمت نشده و هیچ
تعهد جدیدی برای آی.تی.پی .اکسپورت که طبق قرارداد کارهای ساختمانی مسـئو پرداخـت جـرائم یـا اضـافه
پرداخت است ،ایجاد نمیکند.
 .0نتیجهگیری و تبدیل نرخ ارز

مجموع مبل حکم صادره علیه نهاجا در مورد قرارداد کارهای ساختمانی  324،330،132ریـا اسـت )14(.تعهـد
موضوع این حکم در دسامبر  3322که از آن پس ،ادامه اجرای قرارداد غیرممکن گردید ،ایجاد شـده اسـت .طبـق
نظر دیوان ،نرخ صحیحی که باید در تبدیل مبل حکم به دالر امریکا به کار رود نرخ رایـج بـازار ارز در آن تـاریخ
است که هر  22/420ریا معاد یک دالر امریکا بـود (( International Financial Statisticsآمـار مـالی
بینالمللی) ضمیمه مربوط به نرخ ارزها (صندوق بینالمللی پو .)3323
بر این اساس ،دیوان در مورد ادعای قرارداد کارهای ساختمانی حکمـی بـه مبلـ  0،423،211دالر بـه نفـع
خواهانها و علیه نهاجا صادر مینماید.
ب) ادعاهای اعتبارات اسنادی مربوط به قرارداد کارهای ساختمانی و ادعاهای متقابل

خواهانها عالوه بر ادعاهای غیرمستقیم خود به موجب قرارداد کارهای ساختمانی ،ابطا اعتبـار اسـنادی شـماره
 31028ـ اس را مطالبه میکنند کـه فرسـت نشـنا بنـک آو بوسـتون («اف.ان.بی.بـی») از طـرف آی.تی.پـی.
اکسپورت جهت تأمین وجه ضمانتنامه حسن انجام کار در برابر ن.هـ.ش .بـه نفـع بانـک ایرانیـان صـادر کـرده و
همچنین ابطا تمامی ضمانتنامههای بانک و اعتبارات اسنادی اتکایی دیگری را که در رابطه با قـرارداد کارهـای
ساختمانی صادر شده است ،درخواست مینمایند .خواهانها همچنین بازپرداخت حقالوکالهها و هزینههـایی جمعـاً
به مبل  12،222دالر آمریکا که در تحصیل قرار موقت از دادگـاه فـدرا ایـاالت متحـده بـه منظـور ممانعـت از
پرداخت دو اعتبارنامه اسنادی مذکور متحمل شدهاند را بـه عـالوه بهـره آن از تـاریخ  12ووئـن  3( 3322تیرمـاه
 )3103مطالبه میکنند .خواهانها هیچیک از بانکهای مربوطه را بهعنوان خوانده نام نمیبرند ،هرچند که بانـک
تجارت ،جانشین بانک ایرانیان ،در جریان رسیدگی به این پرونده با ثبت دفاعیات و ادعاهای متقابلی که در حکـم
 .14که به این ترتیب محاسبه شده  3،282،122ریا (بابت خدمات انجـام شـده و صورتحسـاب داده)  330،323،838 +ریـا ( بابـت
کارهای اضافی)  08،222،241 +ریا (بابت افزایش بها)  12،103،023 +ریا (سپردههای حسن انجام کار).
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جزئی شماره 328ـ120ـ 1رد شده ،کوشش کرد وارد دعوا شود.
طبق ماده  14شرایر عمومی قرارداد کارهای ساختمانی ،آی.تی.پی .اکسـپورت مـیبایسـت یـک ضـمانتنامه
بانکی به میزان  0درصد مبل اولیه قرارداد بهعنوان ضمانتنامه «انجام تعهدات ناشی از قـرارداد» در اختیـار نهاجـا
قرار دهد .این عملیات بانکی را بانک ایرانیان تحت شماره  8/024تأمین نمود که متقابالً با اعتبار اسنادی اتکـایی
دیگری به شماره ( 31028ـ اس) صادره توسر فرست نشنا بنک آو بوستون به نفع بانک ایرانیان به همان مبل
تضمین گردید .در سپتامبر  3322مبل اعتبار اسنادی از مبل اولیه آن ،یعنـی  833،222دالر ( 48،232،243ریـا )
متناسباً بابت تحویل موقت شش محل از نه محل ساختمان ،طبق مفاد ماده  ،12بـه  30،208،301ریـا کـاهش
یافت .ظاهراً بعد از آن تاریخ ،اعتبارنامه به این مبل مفتوح مانده است.
طبق ماده  18شرایر عمومی ،یک اعتبارنامه اتکایی دومی نیز به شـماره  31020ــ اس بـه منظـور تـامین
ضمانتنامه بانکی دوم (به شماره  )8/038صادر شد .قرار بود که این ضمانتنامه جهت تأمین وجوهی باشد که نهاجا
به خواهانها پیشاپیش میپرداخت و طبق مفاد ماده  18قرار بود بهتدریج که نهاجا هر مـاه مبـالغی بابـت قـرارداد
کارهای ساختمانی به خواهانها میپرداخت ،قسمتی از مبال بدهی بابت پیشپرداختها از آن کسر شود .ظاهراً تا
اوخر سا  3322مبل ضمانتنامه به  12،303،322ریا تقلیل یافته بود ،ولی از آن به بعد از ضمانتنامه و متناسباً از
اعتبارات اسنادی رقمی کسر نشد.
خواهانها همچنین ادعا میکنند که در ماه مه  3322بانک تجارت مانده اعتبار اسنادی شماره  31028ـ اس
را مطالبه کرد و خواهانها چنین تصور می کنند که دلیل ایـن مطالبـه ظـاهر ًا ایـن بـود کـه بانـک تجـارت مبلـ
 30،208،301ریا بابت ضمانتنامه مربوط ( )8/024به نهاجا پرداخته بود .خواهانها همچنین ادعـا مـیکننـد کـه
نهاجا ظاهراً مبل  12،303،322ریا دیگر از بانک تجارت بابت ضمانتنامه شماره  8/038دریافت کرده ،زیرا بانک
تجارت اعتبار اسنادی اتکایی مربوطه ( 31020ـ اس) را مطالبه نموده اسـت .خواهـانهـا ظـاهراً از طریـق اقـدام
قضایی در ایاالت متحده مانع هر دو مورد مطالبه شدهاند.
بانک تجارت اظهار میدارد که نیروی هوایی تقاضای تمدید ضمانتنامههـا را کـرد و بنـابراین ،وی از فرسـت
نشنا بنک آو بوستون تقاضا کرد اعتبار اسنادی مربوطه نیز تمدید گردد .وقتی فرست نشنا بنک ظاهراً از تمدید
امتناع کرد ،بانک تجارت پرداخت وجه آن را مطالبه نمود .حسب ادعا ،فرست نشـنا بنـک پاسـخ داد کـه وجـوه
اعتبارنامه مذکور طبق دستور اجرایی شماره  30322رئیس جمهوری ایاالت متحده ( 34نوامبر  01 / 3323آبانماه
 ،)3102مبنی بر مسدود نمودن داراییهای ایران درحوزه قضایی ایاالت متحده مسدود شده است)15(.
در مورد اعتبار اسنادی شماره  31028ـ اس مربوط به ضمانتنامه حسن انجام کار ،خواهانها اظهار میدارند با
وجود آنکه خواهانها اساساً کار خود را تکمیل کرده بودند ،نهاجا منغیرحق از ابطا اعتبارنامـه خـودداری کـرده
است .نهاجا استدال میکند که حق دارد مابقی ارزش اعتبار اسـنادی را تـا تکمیـل و تحویـل قطعـی نـه محـل
 .15خواهانها مدارک دادگاه را تسلیم نمودهاند که به موجب آن دادگاه بخش ایاالت متحـده ،ناحیـه ماساچوسـتس در حـوالی  30مـه
 00( 3322اردیبهشتماه  )3103قرار توقیف موقتی جهت ممانعت از وصو وجه اعتبار اسنادی  31028ـ اس توسر بانک ایرانیان صـادر
کرده است .دادگاه در  38مه  08( 3322اردیبهشتماه  )3103قرار موقتی به همان مضمون صادر کرد که هنوز به اعتبار خود باقی است.
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ساختمان که طبق اظهار وی صورت نگرفته ،نگه دارد .وی همچنین ادعا میکند که نقایصی در کـار یافـت شـده
بود و بنابراین ،حق داشته ضمانتنامه حسن انجام کار را نگه دارد.
طرفین در مورد اعتبار اسنادی شماره  31020ـ اس مربوط به پیشپرداختها هیچگونه استدال خاصی ارائـه
نکردهاند.
حقوق و تعهدات طرفین نسبت به این ضمانتنامهها و اعتبارات اسنادی عیناً مانند حقوق و تعهداتی اسـت کـه
در مورد ضمانتنامه بانکی حسن انجام کار در فوق مورد بحث قرار گرفت .نظر به اینکه ایران ادامه اجرای قرارداد
کارهای ساختمانی را غیرممکن ساخته ،کلیه ضمانتنامههای بانکی و اعتبارات اسنادی مربوط به قـرارداد منتفـی و
بالاثرند .بنابراین ،دیوان مقرر مینماید که نهاجا هرگونه مطالبه پرداخت آن ضمانتنامه را مسترد داشته و از مطالبه
مجدد آنها خودداری کند.
عنصر باقیمانده ادعا ،یعنی مطالبه  12،222دالر بابت حقالوکاله و هزینهها ،برای این مسأله که آیا به موجـب
اصو حقوقی قابل اعما  ،مطالبه این مبال صحیح است یا خیر ،به حد کافی مستند نبوده و بنابراین ،مردود است.
ج) ادعای سلب مالکیت
 .3ادعا

سومین ادعایی که دیوان حق تصمیم خود را طی حکم جزئی محفـوظ داشـت ،ادعـای سـلب مالکیـت از ملـک
خواهانها است که علیه دولت ایران طرح شده است .همانطور که در حکم جزئـی متـذکر گردیـده ،خواهـانهـا
ظاهراً ادعا میکنند که در کلیه اوقات ذیربر یا مالک منافع ویا مالک قانونی ساختمانی مرکـب از هشـت دسـتگاه
آپارتمان واقع در تهران بودهاند .خواهانها بدواً ادعای خود را براساس قصور ادعـایی دولـت شاهنشـاهی ایـران و
جانشین آن ،یعنی دولت فعلی ایران در حفظ و حمایت از ساختمان و در نتیجه ،محروم کردن خواهانها از استفاده
و منافع ساختمان حتی قبل از عزیمت آنان در دسامبر  3322از ایران ،قرار دادهاند .خواهانها در آخرین الیحه خود
درباره این موضوع و نیز در الیحه جوابیه و معارضی که در  03وانویه  12( 3320تیرمـاه  )3184ثبـت نمـودهانـد،
اظهار داشتند که بانک تجارت با اقدامات خود و با «تصویب رسمی و شرکت فعا دولت جمهوری اسالمی ایـران
از طریق دادستان انقالب و نیز به وسیله سازمان ثبت امالک و اسناد» ساختمان را تصاحب کرده است.
خواهانها اظهار میدارند که ملک مزبور که در مه  3322طبق برآورد یک مهندس 42 ،میلیـون ریـا ارزش
داشته در مقابل مبلغی معاد  0381330دالر از دسامبر  3322در رهـن بانـک ایرانیـان بـوده اسـت .در بـدو امـر
خواهانها قید کردند که چنانچه متعهد به تصفیه وام باشند مبلـ  42میلیـون ریـا ( 820،121دالر) بابـت ارزش
ساختمان در دسامبر  3322به عالوه بهره از تاریخ مزبور و چنانچه تعهـدی نسـبت بـه وام نداشـته باشـند ،مبلـ
 480،122دالر بابت ارزش خال عین مرهونه به عالوه بهره آن ،مطالبه میکننـد؛ لکـن خواهـانهـا در الیحـه
معارض خود ادعا کردند که ساختمان در حا حاضر طبق «برآوردی که به صورت تخمینی» صورت گرفته ،بـیش
از  322میلیون ریا قیمت دارد.
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 .2تابعیت ادعا

در آغاز دیوان باید تعیین کند که آیا این ادعا ،ادعای یک تبعه ایاالت متحده به مفهوم بند  0ماده هفت بیانیه حل
و فصل دعاوی هست یا خیر .مدارک نشان میدهد که در کلیه اوقات ذیربر تا قبل از دسامبر  ،3322ملک مزبـور
قانوناً متعلق به میچل اند ر ابرتز ،یک شرکت سهامی خاص ایرانی بوده است .بانک تجارت ،جانشین بانک ایرانیان
که مرتهن ملک مزبور است ،ظاهراً بهعنوان نماینده ایران نیز به اختیار خواهانها جهت طرح ادعا از طرف میچـل
اند رابرتز و همچنین به صالحیت دیوان برای رسیدگی به ادعای یک شرکت ایرانی ،ایراد گرفته است.
خواهانها دو سوگندنامه از آقای الکساندر پاتریک تسلیم کردهاند ،گواه بر اینکـه نـامبرده تـا دسـامبر 3322
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره میچل اند رابرتز و مالک قانونی اکثریت سهام میچل اند رابرتز بوده که آن شرکت
«بهطور امانی» از طرف خواهان آی.تی.پی .در دست داشته است .نامبرده همچنین گواهی میدهد که میچل انـد
رابرتز مالک قانونی منحصر به فرد ملک مورد اختالف بود که تنها در مقابل مبلـ تقریبـی  038،222دالر (اصـل
مبل ) در رهن بانک ایرانیان (بانک تجارت کنونی) قرار داشت .مضافاً آقـای پاتریـک یـک گـواهی مـیدهـد کـه
آی.تی.پی.سی .مالک منافع کلیه سهام میچل اند رابرتز بوده و تقاضای تشکیل آن شرکت را کرده و بودجـه الزم
برای خرید ساختمان دفتر مرکزی شرکت آی.تی.پی .در تهران را تأمین کرده و ضـمناً ایـنکـه نـامبرده مالکیـت
قانونی  23سهم خود در میچل اند رابرتز را در مقابل عوض در دسامبر  3322به آی.تی.پی.سـی .انتقـا داد)16(.
بهعنوان مدرک منافع مالکانه خود ،خواهانها فسخ قرارداد انتقا  23سهم به تاریخ  34دسامبر  01( 3322آذرمـاه
 )3102و صورتحسابی به تاریخ  33مه  03( 3328اردیبهشتماه  )3100کـه شـرکت ایـران امـریکن اینترنشـنا
اینشـورنس کــامپنی بابــت حــق بیمــه ســاختمان و اثـاث و لــوازم آن در ســا  22ــ  3328بــرای «آی.تی.پــی.
کورپوریشن» ارسا داشته بود را در دیوان ثبت نمودهاند.
مالکیت منافع خواهانها را دو سوگندنامه از ذیحساب سابق خواهانها ،آقـای فیلیـپ ام .الیتزینگـر بـیشتـر
اثبات و روشن میکند .نامبرده در سوگندنامه او گواهی میدهد که آی.تی.پی .پـو خریـد سـاختمان و تشـکیل
میچل اند رابرتز را که سند مالکیت ملک به نامش بوده ،تأمین نمود و این امر تماماً طبق توصیه وکیل ایرانـی مـا
صورت گرفت .آقای الیتزینگر همچنین گواهی داد که آقای پاتریک قانوناً مالک  23سهم از  322سهم میچل اند
رابرتز بود.
سوگندنامه دوم آقای الیتزینگر گواه بر این است که وقتی ساختمان در رهن گذارده شد (که قبل از مورد ایـن
دعوا نیز یک بار به رهن گذارده شده بود) ،وامهایی که از طریق ارتهـان اخـذ مـیگردیـد بـه آی.تی.پـی .منتقـل
می شد ...و آی.تی.پی .در کلیه اوقات تعهد رهن ساختمان واقع در تهران را پذیرفته و آن را در حسـابهـای خـود
به عنوان بدهی ثبت کرده بود .ساختمان نیز بهعنوان دارایی آی.تی.پی .در دفاتر منعکس شده و هم دارایـی و هـم
تعهدات آی.تی.پی.سی .در دفاتر مالی مورخ  13دسامبر 32( 3322دیماه  )3102آن شرکت که توسر توش راس
اند کامپنی حسابرسی شده ،گزارش شده است.
 .16آقای پاتریک همچنین اظهار میدارد که همسر نامبرده یک درصد سهام را در دست داشـت و وی نیـز منـافع مالکانـه خـود را بـه
خواهان ،آی.تی.پی.سی .واگذار کرد.
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توش راس اند کامپنی طی شرحی که دو نفر از شرکای آن به قید سوگند امضا کردهانـد تأییـد مـیکنـد کـه
آی.تی.پی.سی .از نظر حسابداری مالی ،مالک منافع یک ساختمان دفتری در تهران بود....
این مدارک با شرحی که آقای باکست مدیر شعبه هر دوی خواهانها به قید سوگند اظهـار نمـود ،مبنـی بـر
آنکه « ...%32میچل اند رابرتز ...شرکت فرعی و متعلق به آی.تی.پی .میباشد» و با شرحی که آقای جارویس به
قید سوگند در مورد منشأ میچل اند رابرتز در زیر اظهار داشته تأیید میگردد :شرکت فرعی دیگری که متعلـق بـه
آی.تی.پی .بود میچل اند رابرتز ،یک شرکت سهامی خاص ایران است .از نظر قوانین ایران درباره مالکیت امالک
در ایران ،اطالع یافتم که الزم بود یک شرکت ایرانی که عنوان مالکیت ساختمان شرکت مـا را در تهـران داشـته
باشد تشکیل دهیم .بنابراین ،نایب رئیس آی.تی.پی .در ایران ،یعنی آقای الکسـاندر پاتریـک ...در سـا  3320یـا
 3328به درخواست آی.تی.پی ،.میچل اند رابرتز را تشکیل داد و بـهطـور امـانی ،اکثریـت سـهام آن را از طـرف
آی.تی.پی .در دست گرفت.
بهعالوه ،نامه رئیس وقت آی.تی.پی .به آقای پاتریک در تاریخ  34ووئـن  04( 3328خردادمـاه  )3100مؤیـد
این است که آی.تی.پی.سی .مالک بوده و به آقای پاتریک اجازه اخذ وام رهنی را داده است.
تابعیت ایاالت متحده آقای پاتریک با اظهارات به قید سوگند وی مبتنی بر آنکه «در ایاالت متحـده امریکـا
متولد شده و در تمام عمر خود تبعه امریکا بوده» اثبات و با تسلیم گواهی تولد وی که محل تولد را اسپرینگ فیلد،
اوهایو در ایاالت متحده قید کرده و فتوکپی گذرنامههای امریکایی وی که از  02فوریه  3321تا  08فوریـه 3322
( 2اسفندماه  )3108و از  34دسامبر  3320تا  31دسامبر  00( 3322اسفندماه  )3148اعتبار داشته ،تأیید میشـود.
شرحی که آقای جارویس به قید سوگند نوشته ،مبنی بر آنکه «آقای الکساندر پاتریک ...را بـهعنـوان یـک تبعـه
ایاالت متحده میشناسم» این مطلب را تأییـد مـی کنـد .عـالوه بـر آن ،آقـای جـان آ .رویتفـورد ،رئـیس سـابق
آی.تی.پی.سی .در جلسه استماع گواهی داد که آقای پاتریک مستمراً تبعه ایاالت متحده بوده است.
بانک تجارت در رد این ادعا اظهار میدارد که به موجب قوانین ایران ،مالک واقعی ساختمان کسی است کـه
مالکیت ملک را در دست دارد و سند مالکیت ساختمان مورد اختالف به نام میچل اند رابرتز بوده ،نه خواهانها.
دیوان بر مبنای سوگندنامهها ،شهادتها و مدارک تسلیمی بالمعارض خواهانهـا ،معتقـد اسـت کـه در کلیـه
اوقات ذیربر قبل از  34دسامبر  01( 3322آذر  )3102خواهانها کالً مالک منافع میچل اند رابرتز و از آن طریق،
مالک ملک مورد اختالف بودند و به حکایت مدارک موجود ،میچل اند رابرتز دارایی یا تعهد دیگری غیـر از رهـن
مزبور نداشته و میچل اند رابرتز صرفاً به منظـور تملـک قـانونی سـاختمان ایجـاد شـده بـود .پـس از آن تـاریخ،
خواهانها همچنین مالکیت قانونی حداقل  23سهم از  322سهم میچل اند رابرتز را حفظ کردند .دیوان همچنـین
بر این نظر است که آقای پاتریک در کلیه اوقات ذیربر تبعه ایاالت متحده بوده است.
با در نظر گرفتن این واقعیات ،دیوان نظر میدهد که با توجه به شرایر خاص این پرونـده ،خواهـانهـا حـق
دارند ادعای ملک خود را در دیوان مطرح کنند و میچل اند رابرتز به عنوان یک شرکت ایرانی حق ندارد طبق مفاد
بیانیه حل و فصل دعاوی ریساً ادعایی طرح نماید )17(.معهذا بند  0ماده هفت بیانیـه در مـوارد زیـر اجـازه طـرح
 .17این نتیجهگیری هیچگونه تأثیری در تصمیم دیوان عمومی راجع به یکی از موضـوعات مطـروح در پرونـده «الـف» 00مبتنـی بـر
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ادعاهای اتباع ایاالت متحده با ایران را داده است:
 ...ادعاهایی که بهطور غیرمستقیم ،از طریق مالکیت سرمایه ویا سایر عالیق مالی ،در مورد اشخاص حقـوقی،
در مالکیت این اشخاص بودهاند؛ مشروط بر این که منافع مالکیت چنین اتباعی ،مجتمعاً در زمان اقامه ادعـا بـرای
کنتر شرکت یا شخ حقوقی دیگر در حد الزم بوده و عالوه بر آن مشـروط بـر اینکـه شـرکت و یـا شـخ
حقوقی خود در چارچوب این بیانیه حق اقامه دعوا نداشته باشد.
خواهانها ،هم به استناد  322درصد منافع مالکانه خود در میچـل انـد رابرتـز قبـل از  34دسـامبر 01( 3322
آذرماه  )3102و از آن تاریخ و هم به اتکای مالکیت قانونی حداقل  23درصد از سهام سرمایهای آن شـرکت از آن
تاریخ( )18به بعد به مفهوم این بند ،بهطور غیرمستقیم مالک ادعایی هستند که در اینجا اقامه میکنند)19( .
 .1شرح واقعیات و اظهارات طرفین

در مورد ماهیت دعوا دیوان مالحظه کرده اسـت کـه توضـیح واقعیـات و تئـوریهـای حقـوقی مطروحـه توسـر
خواهانها طی جریان رسیدگی به پرونده تغییر یافته است .تئوری اولیه آنان در مـورد مسـئولیت ،تئـوری مصـادره
بالفعل بود .خواهانها استدال می کردند که دولت شاهنشاهی ایران ،با قصور در محافظت ساختمان و ساکنان آن
قبل از دسامبر  ،3322ساختمان را غیرقابل سکونت کرده بود .خواهانها همچنین ادعا کردند که متعاقباً سـاختمان
در اشغا نیرویهای نظامی ایران در آمد؛ لکن مدارک خود خواهانها ،ناقض این ادعاها اسـت .تلکـس مـورخ 4
مارس  31( 3323اسفندماه  )3102آقای فرامرز عطار ،وکیل خواهانها بعد از دسامبر  3322در ایران ،حاکی از آن
است که آقای عطار در آن تاریخ ،ترتیب تعمیرات و محافظت ساختمان را میداده و با مقامات بانـک بـرای فـک
رهن ساختمان و نیز با همسایگان محل ،برای آنکه کاری به ساختمان نداشته باشند مالقات میکرده است .ایـن
اقدامات وکیل خواهانها بهروشنی معلوم میکند که در مارس  ،3323خواهانها هنوز بر ساختمان اعما تسـلر و
کنتر میکردند.
لکن بحثی نیست که متعاقباً کنتر ساختمان به دست بانک تجارت افتاد .بانک تجارت بهنوبهخود توضیحات
متفاوتی در مورد چگونگی انتقا کنتر و متعاقباً انتقا مالکیت قانونی ملک میدهـد .بانـک تجـارت در الیحـه
دفاعیه خود اشاره میکند که قرار بود حداقل در ابتدا انتقا ملک طبق یک قرارداد فروش که در مورد آن ،با آقای
عطار ،وکیل میچل اند رابرتز مذاکره میشد ،صورت گیرد .دفاعیه در مورد این نکته حاوی توضیحات زیر است:
اینکه آیا یک شرکت امریکایی علیالقاعده حق دارد ادعای یک سازمان ایرانی را طبق بند  0ماده  2بیانیه حل و فصل دعاوی بـهعنـوان

ادعای غیرمستقیم خود در دیوان مطرح نماید یا خیر نخواهد داشت.
 .18از آنجا که دیوان به این نتیجه رسیده است که به علت مالکیت خواهان نسبت به صد درصد منافع ،صالحیت رسیدگی بـه ادعـا را
دارد ،دیوان در مورد این که آیا ادعاهای غیرمستقیم اتباع ایاالت متحده که متضمن مالکیت کمتر از  322درصد باشد ،محدود بـه میـزان
مالکیت آنها میشود یاخیر ،تصمیمی نمیگیرد (دیمز اند مور و جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 32ــ04ــ 1ص  32و  10ــ02،13
دسامبر  3321ـ  03آذرماه .)3180
 .19استدال بانک تجارت در مورد مالکیت ساختمان به موجب قوانین ایران ،کامالً با مالحظات صالحیتی مقرر در بیانیه حل و فصـل
دعاوی بیارتباط است.
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مدت بازپرداخت وام مذکور یک سا از تاریخ  3102/0/33تا تاریخ  3102/0/33بوده اسـت؛ ولـی وامگیرنـده
مذکور در سررسید مقرر نسبت به بازپرداخت وام اقدامی ننمود.
چون شرکت قادر به بازپرداخت وام نبود ،علیهذا متعاقب مذاکراتی که بین بانک و نماینده شرکت به عمل آمد
وکیل ثابت الوکاله شرکت به بانک پیشنهاد کرد که شرکت حاضر است ساختمان را به مبل ـ 03،022،222 /ریا
به بانک بفروشد و از بانک درخواست نمود مبل  312221222ریا بهطور علیالحساب جهت تسویه بدهیها بابـت
آب و برق و تلفن و غیره پرداخت گردد (ضمیمه شماره  0و  .)1چون بانک مایل به تملیـک ملـک نبـود ،علیهـذا
بانک به مجرد وصو پیشنهاد شرکت ،مراتب را به اطالع کارمندان بانک رسـانید و از داوطلبـان خریـد خواسـت
پیشنهاد خود را تقدیم کنند و در ضمن چون آپارتمان خالی بود ،لـذا در تـاریخ  3102/2/03ملـک مـذکور جهـت
حفاظت به موجب صورتجلسه ای به همان تاریخ از طرف نماینده مالک به نمایندگان بانـک تحویـل داده شـد .در
این موقع ،بانک و وکیل ثابتالوکاله شرکت توافق کردند قبل از صدور اجراییه  2آپارتمان مسـکونی بـه کارکنـان
فروخته شود.
بهعنوان مدرک قرارداد فروش ،بانک تجارت نسخهای از نامه مـورخ  01سـپتامبر ( 3323او مهرمـاه )3102
آقای عطار به بانک ایرانیان را که تنها به فارسی است ،تسلیم کرده که طی آن آقـای عطـار بـهعنـوان «نماینـده
رسمی شرکت میچل اند رابرتز» اشعار میدارد ...« :بدینوسیله موافقت خود را با مبلـ  03،022،222ریـا بابـت
بهای ساختمان شرکت میچل اند رابرتز  ....اعالم  ...میدارد .»...لکن درکنار امضای نامه توضیح داده شـده« :بـا
جریان روز و وضعی که پیش آمده و نمیتوان وجهی از شرکت در شرایر فعلی وصو نمود ،موافقم که هم بانـک
به طلب خود برسد و هم کارمندان صاحب خانه شوند» .بانک تجـارت همچنـین نسـخهای از وکالتنامـه مـورخ 4
وانویه  34( 3323دیماه  )3102آقای عطار را که در سفارت انگلیس در کویت توسـر آقـای ویلیـام دبلیـو بـاروز
به عنوان مدیرعامل شرکت میچل اند رابرتز امضا و در گواهی مزبور اشاره شده که وکالـت از طـرف «اینترنشـنا
تکنیکا پرداکتس کورپوریشن» نیز می باشد ،ارائه داده است .سند مذکور ضمن سایر مطالب ،به آقای عطار اختیار
تام بالشرط جهت «فروش امالک غیر منقو  ...از جمله ساختمان دفتری تهران »...را میدهد.
خواهانها تصدیق میکنند که آقای عطار در مورد ساختمان میچل اند رابرتز اختیاراتی داشت ،لکن نمیپذیرند
که وی در مورد فروش مجاز ساختمان مذاکراتی کرده باشد .رئیس سابق شـرکت خواهـانهـا ،آقـای ویتفـورد در
سوگندنامه خود اشعار داشت که «در سا  »3322برای «فروش داراییهایمان در ایران» تحت پارهای شرایر به
«آقای عطار» وکالت داده شده بود .ذیحساب سابق خواهانها ،آقای الیتزینگر نیز در سوگندنامه خود اشعار داشت
که «ما ...از آقای عطار خواستیم که بعد از رفتنمان از ایران ،ساختمان را به فروش رساند» .آقای ویتفورد همچنین
اظهار داشت لکن اجازه مشروط به این بود که هرگاه فروش عملی میشد ،موافقت میچل اند رابرتز کسب شـود و
آقای عطار بعداً وصو پیشنهاد بسیار نازلی را به ایشان اطالع داد که مورد قبو آقای ویتفورد قرار نگرفت .آقـای
الیتزینگ نیز اشعار داشته که تا سپتامبر  3323در مورد فروش «مطلبی به وی اطالع داده نشده بود» .خواهانهـا
در الیحه خود اشعار میدارند که «اجماالً تا حدودی اجبار در کار بوده است».
بانک تجارت ،خود اظهار میدارد که ظرف یک ماه از فروش ادعایی عمالً تصرف و اعما کنتر بر ملـک را
آغاز کرد .همان طور که در فوق اشاره شد ،در دفاعیه بانک ذکر شده کـه در  03اکتبـر  03( 3323مهرمـاه )3102
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«طبق صورتجلسه ای به همان تاریخ «که ارائه نشده است»« ،ساختمان تحویـل نماینـدگان بانـک شـد» .طبـق
الیحه دفاعیه از آن تاریخ« ،ساختمان جهت حفاظت در اختیار بانک تجارت قرار گرفته است ».همانطـور کـه در
فوق اشاره شد قراینی وجود دارد حاکی از آنکه بانک در آن تاریخ «برای پرداخت بدهی آب و برق و تلفن» مبلـ
 3،222،222ریا پرداخت کرده بود .بدیهی است که بانک ،فروش ملک را تنها با شرط انجـام تشـریفات قـانونی،
یک معامله معتبر تلقی میکرد .در الیحه دفاعیه چنین آمده:
اسناد انتقا آماده شد ،ولی دفترخانه اسناد رسمی از ثبت معامله خودداری نمود .چون طبق تصمیم متخـذه از
طرف دادستان انقالب ،انجام معامله به استناد وکالتنامههای تنظیم شده در خار منع شده بود .به این جهت انجام
معامله میسر نگردید ....
در این موقع ،بانک برای حل مشکل سعی کرد با کسب مجوز از دادستان انقالب استثنائاً به اتکای وکالتنامـه
تنظیم شده در خار  ،این معامله انجام گردد .به این ترتیب ،مجوز تحصیل شد و سند تنظیم گردید ....
ظاهراً آقای عطار «تبعه ایران» بود )20(،احتماالً به قصد هند کشور را تـرک کـرد و اخـذ امضـای وی کـه
ظاهراً در سند انتقا قطعی الزم بود ،غیرممکن گردید .طبق الیحه دفاعیه بانک تجارت:
برای این که موضوع به نحوی خاتمه پیدا کند از دادستانی انقالب تقاضا شد با توجه به سابقه کار ،سند معامله
توسر نماینده دادستان به نام فروشنده (یعنی به جای آقای عطار) امضا گردد .علیهذا معاملـه مـورد اشـاره اکنـون
(یعنی در  33تیر  )3183در جریان وقوع میباشد)21( .
بانک تجارت در دفاعیه خود موافقت کرد:
مازاد حاصل از فروش ( 03،022،222ریا ) ،پس از کسر مبل وام ( 222،34،222ریا ) و مبلـ یـک میلیـون
ریا وجه ضمانتنامه صادره (ضمیمه شماره  )31که بابت تصفیه مالیاتی سا های  3102و  3102بایستی در وجـه
حوزه مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت گردد و بهرههای متعلقه و خسارت تأخیر ،بـه خواهـان تعلـق
خواهد داشت و در هر صورت این مبل باقیمانده باید جوابگوی ادعای متقابل ضمیمه این دادخواست بوده باشد.
آخراالمر بانک تجارت برای تأیید انتقا درصدد تعقیب راههای دیگری نیز برآمد که در دفاعیه خود موضوع را
به شرح زیر توضیح میدهد:
عدم انجام معامله بانک را وادار نمود برای استیفای حقوق و مطالبات خود مبادرت به صدور اجراییه نماید .لذا
اجراییه در تاریخ  03/8/33صادر گردید که مستلزم انجام تشریفاتی طوالنی بـوده اسـت و چـون فعالیـت شـرکت
متوقف شده و کارکنان شرکت نیز ایران را ترک کرده بودند ،علیهذا ابالغ اجراییه به علت غیبت بدهکار به تـأخیر
افتاد که در پایان منجر به اعالن از طریق جراید گردید....
شرح فوق در اشاره به «اجراییه» ای است که سازمان ثبت اسناد و امالک وزارت دادگسـتری در مـورد ملـک
 .20در وکالتنامه به این نحو معرفی شده است.
 .21بانک تجارت بعداً در پاسخ به جوابیهای که در  4آوریل  30( 3321فروردینماه  )380ثبت نمود ،موضـوع را بـه شـرح زیـر تشـریح
کرد :تنها مانع انجام معامله ،معذوریت نماینده فروشنده برای امضای سند بود .علیهذا با توسل به قانون که در پارهای از موارد استثنایی به
دادستان اختیار داده میشود به نمایندگی طرف معذور ،سند را امضا کند ،از دادستان انقالب درخواست شد به اسـتناد موافقـتنامـه وکیـل
میچل اند رابرتز ،آن اسناد را از طرف نماینده فروشنده به علت معذوریت از حضور سند امضا کند.
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صادر کرده است .اجراییه در ظاهر به صورت مطالبه پرداخت وام رهنی است که براساس اصل مبل 30،222،222
ریا به میزان  32،003،231ریا تعیین شده و در صورت عدم پرداخت تهدید به توقیف عین مرهونه شده است.
خواهانها از این جریانات اظهار بیاطالعی می کنند .آگهی اجراییه چهـارده مـاه بعـد از صـدور اجراییـه در 3
نوامبر  32( 3323آبانماه  )3182در یکی از روزنامههای تهران منتشر شد .در آگهی در توضیح این مطلب که چرا
مستقیماً اطالع داده نشده ،صرفاً به ذکر «مجهو المکان بودن» میچل اند رابرتز از نظر مـأمور ابـالغ اکتفـا شـده
است.
بانک تجارت طی اظهاریه مورخ دوم وانویه  30( 3320دیماه  )3181خود اظهار میدارد که ملک خواهانها
را نهایتاً نه از طریق خرید مورد توافق ادعایی در پنج سا قبل ،بلکه طبق ماده  14قانون ثبت امالک و اسـناد بـا
سندی به تاریخ  32سپتامبر  08( 3321شهریورماه  )3180و در نتیجه توقیف عین مرهونه تحصیل نمـوده اسـت.
ماده  14قانون مزبور چنین مقرر میکند:
در صورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند ،بدهی خود را نپردازد بستانکار میتواند وصو طلـب خـود را
توسر دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند .دفترخانه بنا به تقاضای بستانکار اجراییـه بـرای وصـو طلـب و
اجور و خسارت دیرکرد صادر خواهد کرد و به اداره ثبت ارسا خواهد داشت و بدهکار از تاریخ ابالغ اجراییه هشت
ماه مهلت خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید .بدهکار می تواند ظـرف شـش مـاه از تـاریخ
ابالغ اجراییه ،درخواست نماید که ملک از طریق حرا به فروش برسد.
در صورتی که تقاضای بدهکار ظرف مدت مقرر به اجرا یا ثبت محل واصل نشود پس از انقضای هشت مـاه
مذکور در این قانون ،ملک با اخذ کلیه حقوق و عوارض و هزینههای قانونی بـه موجـب سـند انتقـا رسـمی بـه
بستانکار واگذار خواهد شد (اصالحیه مورخ  02دیماه  3130ماده  14قانون ثبت اسناد و امالک .در متن انگلیسی
حکم ،اصالحیه مزبور به وسیله بخش ترجمه دیوان به انگلیسی ترجمه شده است).
خوانده ،بانک تجارت ،ادعا میکند که خواهانها ظرف شش ماه از تـاریخ نشـر آگهـی  3نـوامبر 32( 3323
آبانماه  ) 3182تقاضای حرا ملک را نکرده و ظرف هشت ماه بعد از آن تاریخ ،بدهی خود را نپرداختند .در نتیجه
به انتقا قانونی ملک به بانک تجارت تن در دادند.
 .4یافتههای دیوان
الف) قابلیت انتساب مالکیت به دولت ایران

خواهان دعوای حاضر را علیه دولت ایران با استناد به اینکه دولت (عین مرهونه را) بر خالف حقـوق بـینالمللـی
مصادره کرده یا گرفته ،اقامه نموده است .این نکته مورد انکار نیست که گرفتن ادعایی ساختمان از طریـق سـلب
مالکیت رسمی صورت نگرفته ،لکن این امر امکان تحقق سلب مالکیت را منتفی نمیکند .دیوان در پرونـدههـای
دیگر نظر داده که «چنانچه دولتی به نحو غیرموجهی در استفاده از اموا مداخله نماید ،حتی در صورت عدم ملـی
کردن یا سلب مالکیت رسمی ،این عمل طبق حقوق بینالملل ،ضبر اموا محسوب میگردد» (هارزا انجینیرینگ
کامپنی و جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 33ــ32ــ ،0ص  12 ،3دسـامبر  3 / 3320دیمـاه  3183کـه در
صفحات  024و  433مجلد  3گزارش احکام دیوان داوری دعاوی ایران ایاالت متحده به طبع رسیده است).
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یک شرط اساسی برای آنکه «مداخله ناموجه» سلب مالکیت شناخته شود ،ایـن اسـت کـه مداخلـه متوجـه
دولت باشد.
در پرونده حاضر ،بانک تجارت است که کنتر ساختمان را به دست گرفت و آخراالمر صاحب قانونی آن شد.
الزمه مسئو شناختن دولت آن است که یا ( )3در موقع تصاحب ملک ،بانک تجارت ریسـاً در مقـام یـک ارگـان
دولتی عمل کرده باشد؛( )0( )22دولت یا یکی از ارگانهای آن در انتقا ملک معاونت داشته باشد.
بانک تجارت ،یک بانک متعلق به دولت است که شخصیت حقوقی جداگانهای دارد .هرچند میتوان گفت که
بانک مزبور از بعضی لحاظ وظایف دولتی را انجام میدهد ،یعنی یک «ارگان دولتی» است ،ولـی اغلـب بـه نظـر
میرسد که بهعنوان یک واحد تجاری عمومی عمل میکند .طبعاً چنین تصور میشود کـه بانـک تجـارت هنگـام
تصاحب ملک ،نقش اخیرالذکر را داشته است .در پرونده حاضر ،مدارک حاکی از آن نیست که بانک تجارت هنگام
تصاحب ملک به دستور دولت عمل کرده یا وظایف دولتی انجام داده باشد .بنابراین ،حتی اگر نظر داده میشد کـه
بانک به نحو غیرقانونی ساختمان را تصاحب کرده ،طبق حقوق بینالملل این عمل خودبهخود ،مسئو بودن دولت
را اثبات نمی کند ،بلکه عالوه بر آن باید ثابت کرد که ارگان دولتی دیگری (که در آن مقام عمل کرده) ،با اعمـا
یا ترک فعل خود در انتقا ملک به بانک تجارت شرکت داشته و در نتیجه ،برخالف حقوق بینالملل ،خواهانها را
از ملک خود محروم نموده است.
تنها اعما واضح و عینی قابل انتساب به دولت ایران که در مورد این دعوا ادعـا مـیشـود ،اعمـا دادسـتان
انقالب و سازمان ثبت اسناد و امالک است .تنها عملی که بدین نحو و بـهوضـوح قبـل از  33وانویـه 03( 3323
دیماه  )3103صورت گرفته ،صدور «اجراییه» در دوم سپتامبر  33( 3322شهریورماه  )3103میباشد .محتمل بـه
نظر میرسد که ممنوعیت استفاده از وکالتنامه تنظیمی در خار از ایران ،توسر دادستان انقالب ،قبل از  33وانویه
 03( 3323دیماه  )3103وضع گردیده باشد .صرفاً با حدس و گمان مـیتـوان دریافـت کـه آیـا تصـویب بعـدی
وکالتنامه مزبور ،توسر دادستان انقالب قبل یا بعد از آن تاریخ صورت گرفته است .براسـاس سـوابق موجـود نیـز
جای تردید است که بتوان قصور در ابالغ حکم اجرایی را که به جای اینکه در فاصله بین صـدور ابالغیـه ،یعنـی
دوم سپتامبر  33( 3322شهریورماه  )3103و  33وانویه  03( 3323دیماه  )3103صورت گیرد ،فیالواقع تا تـاریخ
واقعی ابالغ از طریق انتشار در روزنامه ،یعنی تا  3نوامبر  32( 3323آبانماه  )3182به تعویق افتاده است ،مبنـایی
برای مسئولیت دولت قرار داد .در مجموع ،دیوان یقین ندارد که عمل یا ترک فعلـی کـه مسـتدالً بتـوان آن را در
حیطه مسئولیت بینالمللی دولت ایران دانست ،ظرف مدتی که برای احراز صالحیت دیـوان الزم اسـت ،از ناحیـه
دولت حادث شده باشد.
 .22رجوع شود به Article 5 of the International Law Commission's Draft Articles on State Responsibility
(«از نظر مواد حاضر ،رفتار هریک از ارگان های دولتی که طبق قوانین داخلی آن کشور چنان وضعی را داشته باشد ،طبق حقوق بینالملل
به منزله عمل دولت مربوطه شناخته میشود ،مشروط بر آنکه آن ارگان در دعوای مورد بحث در مقام ارگان دولتی عمل کـرده باشـد»).
برای متن پیش نویس و اظهارنظرها رجـوع شـود بـهY. B. Int'l L. Comm'n Vol. II, part 2, at 90 et seq. and (1980) )3323( :
 .Y.B. Int'l L. Comm'n Vol. II, part 2, at 14 et seqهمچنین رجوع شود به :بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصـل ،دایـر بـر آنکـه
عبارت «ایران» به نحوی که در بیانیه به کار رفته (شامل بانک تجارت هم میشود) مفهوم وسیعتری از «دولت ایران» دارد.
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ب) فروش ادعایی

خواهانها استدال می کنند که فروش ادعایی به بانک تجارت ،در واقع ،یک «فروش اجباری» بوده و بنابراین ،با
حسن نیت انجام نشده است .ایشان استدال میکنند که بانـک تجـارت در  03اکتبـر  02( 3323مهرمـاه )3102
براساس چنین «فروشی» ساختمان را تصرف کرد ،با تصاحب آن از آن تاریخ به حقوق خواهـانهـا تجـاوز کـرده،
مقصر است .ایشان اظهار میدارند که فروش عین مرهونه که متعاقباً صورت گرفت بههیچوجه یک وسیله حقیقی
و تویم با حسن نیت برای تملک ساختمان نبوده و صرفاً یک وسیله جنبـی بـرای انجـام تشـریفات داخلـی انتقـا
مالکیت قانونی ساختمانی که قبالً خواهانها بهطور قطع از آن محروم شده بودند ،بوده است.
دیوان متذکر میگردد که توضیحی که بانک تجارت در دفاعیه خود (که در باال ذکر شد) در مورد منظور خـود
از تصرف ساختمان داده ،با توجه به شرایر حاکم در ایران در تاریخ ذیربر ،نامسموع نیست ،زیرا سـاختمان خـالی
بوده و ظاهراً چند ماه قبل خساراتی به آن وارد آمده بود .ممکن است استدال شود که در آن شرایر ،آقای عطـار
احساس کرد که با عقد قرارداد فروش و تحویل ساختمان به خریدار و خاصه اگر اندک زمانی بعد قصد ترک کشور
را داشت ،در واقع ،به نفع موکل خود عمل کرده است.
حتی اگر بپذیریم که دالیل له و علیه این موضوع از وزن یکسانی برخوردارند ،دیوان متقاعد نشده که معاملـه
فروش ،یک معامله با حسن نیت نبوده است .چون به نظر میرسد که فروش هرگز قطعی نشده ،لزومـاً دیـوان بـه
بررسی جداگانه موضوع توقیف عین مرهونه میپردازد.
ج) جریان فروش غیرقانونی عین مرهونه

مالکیت ساختمان تا  32سپتامبر  08( 3321شهریورماه  )3180به بانک تجارت منتقل نگردید .بنابراین ،سؤالی که
مطرح می شود این است که آیا فروش قانونی عین مرهونه ،حتی اگر این کار را نوعی تجـاوز بـه حقـوق خواهـان
بدانیم ،به حد کفایت قبل از  33وانویه  03( 3323دیماه  )3103صورت گرفته بود که مبنای صالحیت دیوان قرار
گیرد یا خیر.
بانک تجارت اظهار میدارد که در  00اوت ( 3322سوم شهریورماه  )3103تقاضای صدور اجراییـه کـرد و در
دوم سپتامبر  33( 3322شهریورماه  )3103اجراییه را دریافت داشت .بانک ادعا میکنـد کـه اجراییـه در تـاریخ 3
نوامبر  32( 3323آبانماه  )3182از طریق انتشار آگهی در روزنامه به بدهکار ابالغ گردید و مضـافاً ادعـا مـیکنـد
چون بدهکار ظرف شش ماه مدت مقرر در ماده  14تقاضای حـرا ملـک را نکـرد ،در تـاریخ  32سـپتامبر 3321
(08شهریورماه  )3180بانک تجارت مالکیت ساختمان را به دست آورد .اعتبار مدرکی کـه بانـک تجـارت در ایـن
موضوع ثبت نموده ،مورد ایراد واقع نشده است .ادعای طرفین در روز گرفتن ایجاد میشود .امـا وقتـی کـه سـلب
مالکیت ادعایی از طریق یک رشته مداخالت در استفاده از ملک انجام میشود ،تخلفی که اثبات دعـوا را تشـکیل
میدهد در روزی به وقوع میپیوندد که مداخله کم و بیش به محرومیت قطعی از ملک منتهی شود و نه در تـاریخ
شروع رویدادها )23(.نقطهای که دخل و تصرف به گرفتن منتهی می شود ،بسـتگی بـه اوضـاع و احـوا پرونـده
 .23رجوع شود به :پرونده تیپتس ،ایت مککارتی ،استراتون و مهندس مشاور تامس افاـ ایران ،حکم شماره 343ـ2ـ 03 ،0ووئن 3324
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داشته و مستلزم آن نیست که مالکیت قانونی منتقل شده باشد.
این امر که مالکیت قانونی ملک تا  32سپتامبر  08( 3321شهریورماه  )3180منتقل نشده بود ،لزوماً بـه ایـن
معنا نیست که ادعا در  33وانویه  03( 3323دیماه  )3103پابرجا نبوده است .آنچه تعیینکننده است تاریخی است
که خواهانها به نحوی غیرقابل برگشت ،تصرف و کنتر ملک را از دست دادهاند .طبق ماده  14قانون ثبت اسناد
و امالک ،بدهکار هشت ماه از تاریخ ابالغ اجراییه در  3نوامبر  32( 3323آبانماه  ،)3182یعنی تا  3ووییـه 3320
( 32تیرماه  ،) 3183مهلت داشت که بدهی خود را تأدیه و مالکیت ساختمان را حفظ کند یا به استناد همـان مـاده،
ظرف شش ماه از آن تاریخ ،یعنی از  3نوامبر  32( 3323آبانماه  ،)3182یعنی تا  3مه  33( 3320اردیبهشـتمـاه
 ) 3183صاحب ملک حق داشت تقاضای حرا ملک و استرداد مازاد حاصل از فروش به بدهکار را بنمایـد .بـدین
ترتیب ،از دست دادن ملک تا مه  3320قطعی و غیرقابل برگشت نبود.
دیوان از استدال خواهانها ،مبنی بر آن که انتشار آگهی با تأخیر انجام شده ویـا قانونـاً ناکـافی بـوده ،واقـف
است .حتی اگر مهلتهای شش ماه و هشت ماه یاد شده به ترتیب از همان لحظه صدور اجراییـه در دوم سـپتامبر
 33( 3322شهریورماه  )3103محاسبه شده و در همان تاریخ اجراییه بهدرستی ابالغ میشد ،بـاز هـم محرومیـت
نهایی و قطعی بعد از  33وانویه  03( 3323دیماه  )3103واقع میشد .در نتیجه ،دیوان فاقد صـالحیت رسـیدگی
است)24(.
سوم) بهره

دیوان بر این نظر است که خواهانها حق دارند از تاریخ بروز ادعا ،نسبت به مبال حکم ،بهره سادهای به نـرخ 32
درصد در سا دریافت کنند )25(.بنابراین ،به عقیده دیوان در مورد مبالغی که طبق قـرارداد کارهـای سـاختمانی
واجباالدا است ،از او مارس  32( 3323اسفنده ماه  )3102بهره تعلق میگیرد.
چهارم) هزینهها

خواهانها بابت هزینهها ،مبل  030،222دالر که شامل  120،222دالر حقالوکاله و  312،022دالر پرداختهـای
نقدی است ،درخواست کردهاند .رقم او شامل  0022ساعت خدمات مشاورهای مخصوص به میزان سـاعتی 302
دالر و رقم دوم شامل هزینه ترجمه ،شاهد و حقالزحمه مشاور فنی ،هزینه سفر ،نسخهبرداری و صـحافی و سـایر
ـ  2تیرماه ( )3181گرفتن ملک از طریق مداخالت مختلف ،از شروع دخل و تصرف واقع نشده ،بلکه بعداً واقع گردید و در نتیجه ،بهـره از
همان تاریخ دیرتری که تاریخ گرفتن یا محرومیت باشد محاسبه شد).
 .24با توجه به نظری که راجع به این ادعا داده شد ،دیوان نیازی نمیبیند راجع به این موضوع تصمیم گیرد که آیا بانک تجارت کـه در
دادخواست از آن بهعنوان خوانده نامبرده نشده ،ولی در پاسخ به اقامه این ادعا علیه دولت ایـران ،در جریـان رسـیدگی شـرکت کـرده ،در
دعوای مطروحه در دیوان ،خوانده واقعی هست یا خیر.
 .25قاضی براوئر ترجیح میدهد که شعبه سه مستمراً فرمو بهرهای را تعبیر و اعما کند که شـرایر بـازار در نظـر گرفتـه و خسـارت
متحمله را به نحو واقعبینانهتری جبران کند (رجـوع شـود بـه :سـیلوانیا تکنیکـا سیسـتمز اینکورپوریتـد و دولـت ایـران ،حکـم شـماره
322ـ84ـ ،3ص  14ـ  02 ،12ووئن  8 / 3320تیرماه  .)3184بر این اساس ،ایشان حکم بهرهای به نرخ  30درصد میدهند.
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هزینههای متفرقه است .حقالزحمهها و هزینههایی که حسب ادعا خواهانها متحمل شـدهانـد بـدون هـیچگونـه
مدرک مؤیدی ادعا شده است.
بند  3ماده  12قواعد دیوان ،دیوان را مکلف میکند که میزان حقالوکاله و هزینه معاضدت حقوقی محکومٌلـه
را تعیین نماید ،مشروط بر اینکه این گونه هزینهها طی جریان داوری مطالبه شده و دیـوان میـزان آن را معقـو
تشخی دهد .دیوان متذکر میشود که برخی از ادعاهای خواهانها رد شده و یکی از ادعاها در یکـی از مراحـل
بعدی رسیدگی مسترد گردیده و به عالوه خواندگان نیز در بعضی از ادعاهای متقابل خود حاکم شدهاند .با توجه به
این مراتب و با در نظر گرفتن مالحظات مندر در پرونده سیلوانیا ،مذکور در فوق (زیرنـویس  04ص  ،)12دیـوان
مبل  20،222دالر که مبل معقـولی بـرای هزینـههـای حقـوقی اسـت و خوانـدگان بایـد آن را بپردازنـد ،تعیـین
میکند؛( )26لکن چون هیچیک از پرداختهای نقدی مورد مطالبه مستند نبوده ،دیوان وجهی برای آنهـا تعیـین
نمی کند (رجوع شود به :سیلوانیا ،مذکور در فوق ،زیرنویس  04ص .)10
پنجم) حکم

با توجه به مراتب پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حکم صادر میکند:
 .3ضمانتنامههای شماره  8/038 ، 8/024و کلیه ضمانتنامههای دیگـری کـه بانـک ایرانیـان سـابق (بانـک
تجارت کنونی) در رابطه با قرارداد کارهای ساختمانی صادر کرده ،دیگر فاقد اثر بوده و بدینوسیله مقرر مـیگـردد
که خوانده ،نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران ،هرگونه مطالبه پرداخت ضمانتنامههای فوق را مسترد داشـته و
منبعد نیز از مطالبه وجه آنها خودداری کند.
 .0خوانده ،نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران ،متعهد است و باید مبل دو میلیون و چهـار صـد و هفتـاد و
یک هزار و هفتصد و سی و سه دالر ( 0،423،211دالر) به عالوه بهره ساده به نرخ 32درصد در سـا ( 180روز)
از تاریخ او مارس  32( 3323اسفندماه  )3102تا تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت حکم را به بانک امین
صادر میکند ،بابت ادعای مربوط به قرارداد کارهای ساختمانی بـه خواهـانهـا ،اینترنشـنا تکنیکـا پـرادکتس
کورپوریشن و آی.تی.پی .اکسپورت کورپوریشن ،بپردازد.
 .1خواندگان ،دولت جمهوری اسالمی ایران ،نیروی هـوایی جمهـوری اسـالمی ایـران ،سـازمان هواپیمـایی
کشوری ایران و وزارت دفاع ملی ،منفرداً و متضامناً ملزم می باشند که مبل هفتاد و پنج هـزار دالر ( 20،222دالر)
بهعنوان هزینههای داوری به خواهانهـا ،اینترنشـنا تکنیکـا پـرادکتس کورپوریشـن و آی.تی.پـی .اکسـپورت
کورپوریشن ،بپردازند.
 .4مبال مذکور باید از حساب تضمینی مفتوح به موجـب بنـد  2بیانیـه مـورخ  33وانویـه  03( 3323دیمـاه
 )3103دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر پرداخت گردد.
 .0بــدینوســیله ادعاهــای خواهــانهــا ،اینترنشــنا تکنیکــا پــرادکتس کورپوریشــن ،بابــت تمــامی مبــال
 .26قاضی براوئر ترجیح میدهد که شعبه مبل  122،222دالر بابت هزینههای مربوط به حقالوکاله به نفع خواهانها حکم صـادر کنـد
و معتقد است که با پرداخت چنین مبلغی ،اصو مشروح پرونده سیلوانیا ،زیر نویس  04فوق ،به نحو صحیحتری اعما میشود.
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ضمانتنامههای حسن انجام کار و ادعای سلب مالکیت از ساختمانی واقـع در تهـران و ادعاهـای متقابـل خوانـده،
نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران ،بابت وجوهی که به «فریدن» پرداخته و ادعای متقابل حق بیمه اجتمـاعی
و حق آموزش و نقض قرارداد که در رابطه با قرارداد کارهای ساختمانی مطرح گردیده ،مردود اعالم میشوند.
 .8بدینوسیله حکم حاضر جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میگردد.
الهه ،به تاریخ  24اکتبر  3880برابر با دوم آبانماه 3164
نیلس منگارد ،رئیس شعبه

چارلز براوئر

پرویز انصاری

پرونده شماره 121ـ شعبه سه
حکم شماره 381ـ 121ـ1
خواهان :فیوتورا تریدینگ اینکورپوریتد
خوانده :سازمان آب و برق خوزستان
حکم

حاضران
از طرف خواهان :آقای آلن .ئی .گلمب ،وکیل خواهان
از طرف خوانده :آقای نعمت مختاری ،نماینده و مشاور حقوقی نماینده رابر جمهوری اسالمی ایران

آقای نوذر دبیران ،مشاور حقوقی نماینده رابر جمهوری اسالمی ایران
آقای سهراب ربیعی ،دستیار نماینده رابر جمهوری اسالمی ایران
آقای سید محمدصادق آ محمد ،مشاور حقوقی نماینده رابر جمهوری اسالمی ایران
آقای محمدرضا فاطمی ،مشاور فنی خوانده
آقای م.ح .خان ،کارشناس مالی و کارپردازی خوانده
همچنین :آقای دانیل ام .پرایس ،قائممقام نماینده رابر ایاالت متحده امریکا
خانم لورتا پالک ،از دفتر نماینده رابطه ایاالت متحده امریکا
اول) جریان رسیدگی

خواهان ،فیوتورا تریدینگ اینکورپوریتد («فیوتورا») در تاریخ  30وانویه  00( 3320دیماه  )3182دادخواستی علیه
خوانده ،سازمان آب و برق خوزستان ،به ثبت رسانید.
در تاریخ  03ووئن  13( 3320خرداد  )3183خوانده الیحه دفاعیه و دادخواست متقابل خود را ثبت نمود.
الیحه معارض و جوابیه ادعای متقابل خوانده در تاریخ  4اوت ( 31مردادماه  )3183توسر خواهـان بـه ثبـت
رسید که خوانده پاسخ خود نسبت به آن را در تاریخ  0مه  30( 3324اردیبهشتماه  )3181به ثبت رسانید.
خواهان در تاریخ  32سپتامبر  08( 3324شهریورماه  )3181الیحهای به انضمام شهادتنامه محمود صـدر کـه
در تاریخ  34سپتامبر  01( 3324شهریورماه  )3181سوگند یـاد کـرده بـود و نامـه مـورخ  33سـپتامبر 02( 3324
شهریورماه  )3181آقای اپیتز ،خزانهدار شرکت خواهان به ثبت رسانید و متعاقب آن در تـاریخ  2اکتبـر 38( 3324
مهرماه  )3181نامه مورخ  0اکتبر  32( 3324مهرماه  )3181وکیل خواهان به دیـوان بـه ضـمیمه گـواهی حسـن
اعتبار شرکت خواهان که در تاریخ  32سپتامبر  02( 3324شهریورماه  )3181توسر دبیر ایالتی ایالت دلهور صـادر
شده بود ،به ثبت رسید.
در تاریخ  08دسامبر  0( 3324دیماه  ،)3181خوانده یک الیحه تکمیلی به ثبت رسانید.
خواهــان در تــاریخ  2فوریــه  32( 3320بهمــنمــاه  )3181رونوشــت شناســنامه پاتریشــیا آن اوهــرن و نیــز
گذرنامههای امریکایی فردریک و دوروتی جین ایروینگ را که در سند ارسالی همراه بـا الیحـه تقـدیمی از آنـان
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بهعنوان امریکایی دارنده بیش از  02درصد سهام سرمایه شرکت خواهان نام برده شده بود و نیز گواهینامه مـورخ
 00اوت  13( 3322مردادماه « ،)3103تجدید و تمدید اجاره نامه شرکت خواهان» صـادره از طـرف دبیـر ایـالتی
ایالت دلهور را به ثبت رسانید.
خوانده در تاریخ  02فوریه ( 3320او اسفندماه  )3181اظهاریهای تحت عنوان« :الیحه تکمیلی ...و تکمیـل
دادخواست متقابل و تقدیم استشهادیه اسـتنادی» و متعاقـب آن در تـاریخ  00فوریـه  8( 3320اسـفندماه )3181
«الیحه جلسه استماع» خود را به ثبت رسانید.
در تاریخ  08فوریه  2( 3320اسفندماه  )3181جلسه استماعی در باب کلیه موضوعات مـورد اخـتالف در ایـن
پرونده برگزار گردید.
پس از جلسه استماع فوق الذکر ،دیوان طی دستور مورخ  2مارس  38( 3320اسفندماه  )3181خود به طـرفین
اجازه داد که تا  30آوریل  08( 3320فروردین  )3184الیحه بعد از استماع خود را بـه ثبـت رسـانند و بـه موجـب
دستور مورخ  08مارس  8( 3320فروردینماه  )3184مهلت مزبور را تا تاریخ  12آوریل  32( 3320اردیبهشـتمـاه
 )3184تمدید نمود.
خواهان الیحه بعد از استماع خود را در تاریخ  00آوریل  0( 3320اردیبهشتماه  )3184بـه ثبـت رسـانید .بـه
الیحه مزبور گواهی مورخ  02مارس  2( 3320فروردینماه  )3184دبیر ایالتی ایالت دلهور و اظهاریه کتبـی مـورخ
 32مارس  02( 3320اسفندماه  )3181پاتریشا اوهرن خطاب به دیوان ضمیمه شده بود.
به موجب دستورهای مورخ  2مه و  32ووئن  32( 3320اردیبهشتماه و  02خردادمـاه  )3184مهلـت خوانـده
جهت ثبت الیحه بعد از استماع تا  02ووئن  2( 3320تیرماه  )3184تمدید شد و الیحه مزبور در تاریخ اخیرالـذکر
به ثبت رسید.
رئیس شعبه سوم بعد از جلسه مستعفی گردید و طبق بند  0مـاده  31قواعـد دیـوان در صـدور حکـم حاضـر
شرکت نمود.
دوم) صالحیت
الف) اظهارات طرفین

خواهان اظهار میدارد که به مفهوم بند  3ماده دو و بند  3ماده هفت بیانیـه حـل و فصـل دعـاوی ،تبعـه ایـاالت
متحده است .عالوه بر این ،خواهان مدعی است که شرکتش به موجب قوانین ایالت دلهور تشکیل شده و در تمام
اوقات ذیربر ،طبق همان قوانین موجودیت داشته و بیش از  02درصد سهام آن متعلق به اتباع ایاالت متحده بوده
است.
خواهان به عنوان دلیل تابعیت امریکایی مورد ادعـای خـود ،نامـه مـورخ  33سـپتامبر  02( 3324شـهریورماه
 )3181خزانهدار شرکت خود را تقدیم نموده که در آن اظهار گردیده «فیورتورا یک شرکت امریکایی است کـه در
ایالت دلهور به ثبت رسیده است.
در جلسه استماع ،خواهان یک فقره گواهی مورخ  1اکتبر  33( 3320مهرماه  )3184دبیر ایالتی ایاالت دلـهور
را نیز تقدیم نموده که نسخهای از گواهینامه تأسیس شرکت «فیوتورا اینکورپوریتد» (که طبق اظهار خواهـان نـام
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قبلی شرکت خواهان بوده) ضمیمه آن بود .بهعالوه ،خواهان گواهینامـههـای مـورخ  00اوت  3322و  02مـارس
 13( 3320مردادماه  3103و  2فروردینماه  )3184دبیر ایالتی ایالت دلهور را تقدیم نمود که در آنها گواهی شـده
که گواهینامه تأسیس «فیوتـورا اینکورپوریتـد» در تـاریخ  1اکتبـر  33( 3320مهرمـاه  )3104و گواهینامـههـای
اصالحی تغییر نام شرکت به «فیوتورا تریدینگ اینکورپوریتـد» در تـاریخ  04اکتبـر  0( 3320آبـانمـاه  )3104و
گواهینامه تجدید و تمدید اجاره نامه فیوتورا تریدینگ اینکورپوریتد در تـاریخ  00اوت  13( 3322مردادمـاه )3103
ثبت گردیده است .همچنین در گواهینامه مورخ  02مـارس  2( 3320فـروردینمـاه  )3184و گواهینامـه جداگانـه
دیگری از دبیر ایالتی ایاالت دلهور صادره به تاریخ  33سپتامبر  02( 3324شهریورماه  )3181اظهار شده است کـه
فیوتورا تریدینگ اینکورپوریتد از تاریخهای مربوطه فوق ،قانوناً در آن ایالت به ثبت رسیده و شـرکتی بـوده اسـت
واجد حسن اعتبار و موجودیت قانونی.
نامه مورخ  33سپتامبر  02(3324شهریورماه  )3181خزانهدار شرکت خواهان حاکی است که «بیش از پنجـاه
درصد از سهام فیوتورا متعلق به اتباع ایاالت متحده ،یعنی پاتریشیا اوهرن (و) فردریـک ایروینـگ مـیباشـد» .در
جلسه استماع  ،وکیل خواهان اظهار داشت که دو شخ نامبرده حداقل از ابتدای سـا  3323در واقـع ،مالکیـت
قریب  22درصد سهام شرکت خواهان را در دست داشتهاند .خواهان شناسنامه پاتریشـیا آن اوهـرن را بـه دیـوان
تقدیم نموده را در دست داشته اند .خواهان ،شناسنامه پاتریشیا آن اوهـرن را بـه دیـوان تقـدیم نمـوده کـه نشـان
می دهد نامبرده در ایاالت متحده متولد شـده اسـت .خواهـان همچنـین اظهارنامـه مـورخ  32مـارس 02( 3320
اسفندماه  )3181بدون قید سوگند پاتریشیا اوهرن را تقدیم دیوان نموده که در آن اظهار گردیده که «اینجانـب در
حا حاضر مالک  03درصد سهام شرکت خواهان ،فیوتورا تریدینگ اینکورپوریتـد ،مـیباشـم و از سـپتامبر 3323
(شهریورماه  )3102یعنی بیش از به وجود آمدن ادعای مورد بحث تا این تاریخ مستمراً مالک سهام مزبور بـودهام.
خواهان همچنین رونوشت گذرنامه امریکایی فردریک ایروینگ را در دیوان ثبت نموده است .طبق رونوشت مزبور،
آقای ایروینگ در ایالت رودآیلند امریکا متولـد شـده و گذرنامـه او در تـاریخ  2دسـامبر  32( 3321آذرمـاه )3180
صادره گردیده و مدت ده سا اعتبار دارد.
خوانده در الیحه تکمیلی مورخ  08دسامبر  0( 3324دیماه  )3181و لوایح بعدی خود ،تابعیت امریکایی مورد
ادعای خواهان را مورد اعتراض قرار داد .به عقیده سازمان آب و برق خوزستان ،ادله و مدارک کافی در ایـن بـاره
توسر خواهان ارائه نشده است .خوانده اظهار داشته است که نامه خزانهدار شـرکت خواهـان و گذرنامـه فردریـک
ایرونیگ و شناسنامه پاتریشیا اوهرن که در فـوق بـدان اشـاره شـد بـهطورکـافی تابعیـت امریکـایی آن را اثبـات
نمی نماید .در الیحه کتبی خوانده استدال شده است که نامه خزانهدار شرکت ،عالوه بـر آنکـه بـه علـت وجـود
رابطه خادم و مخدومی بین خزانه دار شرکت و خواهان ،قابل قبـو نیسـت ،تعـداد سـهام سـهامداران و اسـتمرار
مالکیت سهامداران مختلف را مشخ نمی نماید و گذرنامه و شناسنامه نیز تعداد سهام مـورد تملـک افـراد مـورد
بحث را نشان نمیدهد .خوانده همچنین اظهار میدارد که اظهاریه پاتریشیا اوهرن به علت آنکه «مـورد گـواهی
مقامات رسمی قرار نگرفته» فاقد اعتبار است و صرفاً اظهارات فردی است که خود شخصاً طـرف ذینفـع در دعـوا
است .سازمان آب و برق خوزستان اظهار میدارد که عالوه بر این ،هیچ دلیلی بر تـداوم تابعیـت ایـن شـخ یـا
استمرار مالکیت او بر بیش از  02درصد سهام وجود ندارد .خوانده بدون آنکه موجودیت شرکت از سـا  3320را
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مورد اعتراض قرار دهد ،در دنباله اظهارات خود میگوید که « هنوز معلـوم نیسـت کـه بـین سـه شـرکت فیوتـورا
اینکورپوریتد و فیوتورا تریدینگ اینکورپوریتد و امریکن فیوتورا تریدینگ اینکورپوریتد چـه ارتبـاطی وجـود دارد و
کدامیک از سه نام مذکور ،نام واقعی و صحیح شرکت خواهان است».
عالوه بر این ،خوانده در الیحه بعد از استماع خود که در  02ووئن  2( 3320تیرمـاه  )3184بـه ثبـت رسـید،
اظهار میدارد که «اتخاذ تصمیم در مورد تابعیت ،موکو به صدور ریی در پرونده «الـف» 02گـردد» ویـا الاقـل،
لوایح تسلیمی دولت جمهوری اسالمی ایران در آن پرونده ،در پرونده حاضر مورد توجه قرار گیرد.
خوانده همچنین در الیحه دفاعیه و نیز در الیحه تکمیلـی مـورخ  08دسـامبر  0( 3324دیمـاه  )3181خـود
اظهار داشته که تنها دادگاههای ایران صالحیت رسیدگی به این دعوا را دارند .در دفاعیات صالحیتی و شکلی نیـز
خوانده مدعی است که ادعای مزبور متوجه سازمان آب و برق خوزستان نمیباشد.
اظهارات طرفین در مورد صالحیت رسیدگی دیوان به ادعای متقابل ذیالً در قسمت چهارم تشریح میگردد.
ب) یافتههای دیوان

با توجه به مدارکی که خواهان تسلیم کرده و نظر به اینکه خوانده تا تقریبـاً سـه سـا پـس از ثبـت دادخواسـت
خواهان ،اعتراض نسبت به تابعیت خواهان نکرده و هیچگونه مدرکی در این باره تسلیم ننموده ،دیوان بهحق چنین
()1
نتیجهگیری مینماید که شرکت خواهان شرکتی است که طبق قوانین ایالت دلهور تشکیل شده و مالکیـت آن
به اندازه مورد لزوم به طوری که بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی مقرر داشته از زمان ادعایی پیدایش ادعا
در نوامبر  3323الی  33وانویه  03( 3323دیماه  )3103مستمراً به اتباع ایاالت متحده تعلق داشته است.
این استدال که احراز تابعیت (و طبعاً صدور حکم) موکو به صدور ریی دیوان عمومی در پرونده «الـف»02
گردد ،مشابه درخواستی که در حکم شماره 340ـ10ـ 1مورخ  8اوت  30( 3324مردادمـاه  )3181در دعـوی آر. .
رینولدز و جمهوری اسالمی ایران مورد بحث قرار گرفتـه اسـت .در صـفحه  33حکـم مزبـور ،ایـن شـعبه چنـین
اظهارنظر کرده است:
باالخره این استدال که حکم به پرداخت بهره تا صدور ریی دیوان عمومی در پرونده «الف»  33مجاز نیست،
نمیتواند بر نتیجهگیریهای باال تأثیر گذارد .قبالً هنگامی که موضوع بهره بهطور غیررسـمی در دیـوان عمـومی
مطرح گردید ،نظر غالب این بود که تا تعیین تکلیف نهایی موضوع توسر دیوان عمومی ،هر شعبه باید موضوعات
مربوط به بهرهبرداریهای تحت رسیدگی را بنا به صالحدید خود ریساً حل نماید .شعب سهگانـه همـواره بـه ایـن
ترتیب عمل کردهاند .اقدام خالف آن بدان معنا می بود که برای مدت نامعلومی از کار دیوان جلـوگیری بـه عمـل
آید؛ چه عمالً در هر پروندهای ،بهره مطالبه شده است.
همین مالحظات در پرونده حاضر ،بیشتر مصداق دارد .تعلیق اتخاذ تصمیم در مورد بهره ،مانع صدور حکم در
 .1دیوان مالحظه کرده است که گرچه در عناوین اولیه در این پرونده نام «امریکن فیوتورا تریدینگ اینکورپوریتد» نوشته شده ،در مـتن
کلیه لوایح خواهان نام «فیوتورا تریدینگ اینکورپوریتد» به کار رفته است .طرفین عنوان نادرست فوق را از وقتی مورد استفاده قرار دادنـد
که دیوان اشتباهاً آن عنوان را در دستور مورخ  0ووییه  33( 3320تیرماه  )3183خود به کار برد.
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ماهیت (به استثنای بهره در آن زمان) نمیگردد ،لکن تعلیق تصمیمات مربـوط بـه صـالحیت بـه مـدت نـامعلوم،
موجب تعطیل کار دیوان میشود؛ زیرا که اتخاذ این نوع تصمیمات تقریباً در مورد هر پروندهای ضروری است .بـه
دالیل فوق علیرغم روشن نشدن تکلیف پرونده «الف» 02هر سه شعب دیوان همواره در مورد تابعیت شـرکتهـا
تصمیم گرفتهاند .بنابراین ،درخواست خوانده مردود شناخته میشود.
از آنجا که قید انتخاب مرجع رسیدگی در پرونده حاضر مطرح نیست ،اعتراض خوانـده بـه صـالحیت دیـوان
براساس اینکه تنها دادگاههای ایران صالحیت رسیدگی به این ادعا را دارند قابل قبو نمیباشد.
خواهان مدعی است و خوانده تصدیق مینماید که خوانده مؤسسه ،تشکیالت و واحد تحت کنتر دولت ایران
میباشد.
چون ادعای خواهان مربوط به کاالیی است که قبل از  33وانویه  03( 3323دیماه  )3103فروخته و تحویـل
شده است ،بنابراین ،روشن است که ادعای حاضر ناشی از دین یا قراردادی به مفهوم بند  3ماده دو بیانیـه حـل و
فصل دعاوی میباشد.
سوم) ماهیت ادعا
الف) واقعیات و اظهارات طرفین

در تاریخ  3اوت  32( 3322مردادماه  )3102خوانده ،سـازمان آب و بـرق خوزسـتان ،قـراردادی («قـرارداد شـماره
دی.پی )»2.با شرکت ایسکو ایران لیمیتد («ایسکو») که یک شرکت سهامی خاص ایرانی است ،منعقد نمود .ایـن
قرارداد حسب ادعا متضمن یک پرووه ساختمانی جهت خطوط انتقا نیرو بود.
طبق اظهار فیوتورا ،این شرکت به عنوان پیمانکار تهیه مواد و مصالح پرووه خطوط انتقا نیرو انتخاب و توسر
آیسکو به سازمان آب و بـرق خوزسـتان معرفـی گردیـد .خواهـان در تـاریخهـای  30و  03اوت  04( 3322و 12
مردادماه  )3102نامههایی حاوی پروفورما به آدرس «سازمان آب و برق خوزستان قسمت خطوط نیرو اهواز توسر
آیسکوی ایران ـ ساختمان شماره 000ـ تهران ـ ایران» جهت «توجه و تصویب گیرنده» تسلیم نمود .در ایـن دو
پروفورما که با شمارههای IR/1ـ )IR/1( 31022و (IR/2) 13578ــ IR/2مشـخ شـده و بـه قـرارداد
دی.پی 2.اشاره مینمود ،فروش و تحویل کاالهای مختلف منجمله تیرهای چوبی اندود شده به قیمتهـای کلـی
مندر در هریک از پروفورماها پیشنهاد شده بود :در پروفرمـای  IR/1بـه مبلـ  413821202دالر و در IR\2بـه
مبل  313201022دالر و در هر دو نامه قید شـده بـود مـدت اعتبـار  40روز از تـاریخ ایـن پروفورمـا و در هـر دو
درخواست شده بود فوراً اعتبار اسنادی که تا تاریخ  02مارس  03( 3323اسفندماه  )3102معتبر باشد ،افتتاح گردد.
خوانده اظهار میدارد که دو پروفرمای اصلی صادره در اوت  3322مورد قبـو او واقـع نگردیـد ،زیـرا حـاوی
قیمتهای ریز اقالم نبود و بنابراین ،نمی توانست مبنای افتتاح اعتبار اسنادی باشد .خوانده مدعی اسـت کـه یـک
نسخه اصالح شده دو پروفرمای مزبـور بعـد ًا توسـر خواهـان تسـلیم گردیـد کـه دارای همـان شـماره و تـاریخ
پروفرماهای اصلی بود ،اما چند قلم کاال از آنها حذف شده و قیمتها نیز تقلیل یافته بود و در نتیجه ،قیمت جدید
در  IR/1مبل  4،341،424/40دالر و در  IR/2مبل ـ 3301002/دالر و جمعاً مبل  0،310،214/40دالر به جـای
ـ 8،222،002/دالر قیمت اولیه بود .در جلسه استماع ،خوانده اظهار نمود که این پروفورماهای حاوی قیمت کمتـر،
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از لحاظ مدت اعتبار محدودیتی نداشته است .مضافاً خوانده میگوید که اعتبار اسنادی را کامالً طبق شرایر مندر
در پروفرماهای اصالحی و «معتبر» افتتاح نمود و در همین موقع بود که قراردادی جهت تحویل کاالهای منـدر
در این پروفرماها و به قیمت مندر در آنها منعقد گردید.
فیوتورا منکر آن است که اصوالً پروفرماهای اصالحی و توافق شدهای وجود داشته است و معتقـد اسـت کـه
وقتی سازمان آب و برق خوزستان اعتبار اسنادی الزم را ظرف  40روز افتتاح ننموده ،پیشنهاد او (چه اصلی و چـه
اصالح شده) از درجه اعتبار ساقر گردید.
در تاریخ  3مه  33( 3323اردیبهشتماه  )3102سازمان آب و برق خوزستان ،ابتـدا از طریـق بانـک مرکـزی
ایران (بانک صادرکننده) ،اعتبارنامهای به شماره  23/38801مربوط به پروفرمای  IR/1بـه مبلـ 4،341،424/40
دالر به نفع خواهان نزد منیوفکچرز هانور تراست کامپنی نیویورک (بانک کارگزار) افتتـاح نمـود .خواهـان بعـد از
آنکه در مارس  3323به طور غیر رسمی اطالع یافت که چنین اعتباری قرار است افتتاح شود ،در تاریخ  4آوریـل
 30( 3323فروردینماه  )3102طی نامه ای که بـه آبسـکو نوشـت ،منجملـه قیـد کـرد کـه مبلـ مزبـور از مبلـ
 4،382،202دالر قیمت اصلی پیشنهادی این شرکت در پروفرمای مورخ  30اوت  04( 3322مردادماه  )3102کـه
مدت اعتبار آن  40روز از تاریخ پروفرما بوده کمتر می باشد .در نامه مزبور همچنین خاطرنشان شـده بـود کـه بـه
علت افزایش هزینهها ،قیمت مصالح مختلف از تاریخ صدور پروفرما افزایش یافته و منجمله قیمت تیرهای چـوبی
اندود شده  00درصد باال رفته است.
در تاریخ  03ووئن  2( 3323تیرماه  )3102به خواهان اطالع داده شده که مبل اعتبار بـه میـزان ـ330،002/
دالر اضافه شده است .در تاریخ  3اکتبر  32( 3323مهرماه  )3102مبل اعتبارنامه مجدداً بـه میـزان 102،242/22
()2
دالر اضافه شد و جمع کل اعتبار به  0،481،420/02دالر بـال گردیـد .حتـی پـس از ایـن افـزایشهـا ،مبلـ
اعتبارنامه تکافوی مبل پروفرمای اصلی ،یعنی مبل ـ 812221002/دالر را نکرد و خواهان مـدعی اسـت کـه ایـن
مبل اخیر هم سرانجام به  8،212،804/32دالر افزایش یافت.
در تاریخ  30ووییه  03( 3323تیرماه  )3102خواهان تلکسی به آیسکو ارسـا و در آن ضـمن سـایر مطالـب
اظهار نمود که قیمتهای فوب تا تاریخ  3( 3323/2/13شهریورماه  )3102به اعتبار خود باقی خواهد بود ،مشروط
بر اینکه مبل اعتبارنامه از بابت هزینه اضافی حمل (که بال بر ـ 0221222/دالر است) افزایش یابـد .خواهـان در
همان روز تلکس دیگری به آیسکو ارسا نموده و توضیح داد که منظور از این «قیمتهـای فـوب» قیمـتهـای
افزایش یافته ای است که در نامه مورخ  4اوت  31( 3323مردادماه  )3102بدان اشاره شده است .امـا فقـر مفـاد
تلکس او توسر آیسکو به اطالع سازمان آب و برق خوزستان رسید .خواهان حتی قبل از اینکه مبل اعتبارنامـه
به  014811420/02دالر فوق الذکر برسد شروع به حمل مصالح مندر در دو پروفرمای اوت  3322نموده و تحویل
این مصالح را تا آوریل  3322ادامه داد و بابت حمل این محمولهها صورتحسابهایی بال بر  018401234/00دالر
تسلیم کرد.
 .2به نظر میرسد که این رقم ،مبلغی باشد که خوانده ادعا میکند بابت برخی از اقالم در پروفرماهای اصالحی مورد ادعـا اظهـار شـده،
ولی بعداً از آنها حذف شده باشد.
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در تاریخ  0نوامبر  33( 3323آبانماه  )3102یا در آن حدود ،خواهان ترتیب حمل تعداد  0222تیرچوبی انـدود
شده را فراهم نمود که در صورت بستهبندی آن قید شده بود «فروخته شده به :سازمان آب و برق خوزستان توسر
آیسکوی ایران .»...همچنین در گواهی مبدی مورخ  0نوامبر  33( 3323آبانماه  )3102قید گردیده بود که تیرهـای
مزبور به سازمان آب و برق خوزستان فروخته شده است .به همین ترتیب ،خواهان صورتحساب مربوط به تیرها را
به تاریخ  33نوامبر  02( 3323آبانماه  )3102به نام سازمان آب و برق خوزستان ،به مبل ـ 0401223/دالر صـادر
نمود .یک برات دیداری به تاریخ  03نوامبر  12( 3323آبانماه  )3102به مبل مندر در صورتحسـاب مزبـور نیـز
جهت برداشت از اعتبار اسنادی به منیوفکچرز هانور تراست کامپنی ارسا گردید .این محموله اسـت کـه اسـاس
ادعای خواهان را به مبل ـ 0401223/دالر ،به اضافه بهره به نرخ  32درصد در سا تشکیل میدهـد؛ زیـرا مبلـ
مزبور هیچگاه پرداخت نگردید.
در فوریه  3322طرفین ترتیب انتقا مانده وجه اعتبار اسنادی را به بانکی در سوئیس فراهم آوردند تا پرداخت
وجه بابت محمولههای بعدی تسهیل گردد .در تاریخ  32آوریل  03( 3322فروردینماه  )3103بانک مرکزی ایران
طی تلکسی از بانک سوئیس درخواست نمود که «از هرگونه معامله اسناد حمل تا اطالع ثانوی خودداری نماینـد»
و اعتبار اسنادی در تاریخ  01مارس  1( 3323فروردینماه  )3182طبق شرایر مندر در آن منقضی گردید.
خوانده ،سازمان آب و برق خوزستان ،تصدیق میکند که تیرهای چوبی را دریافت نموده؛ ولی اظهـار مـیدارد
که فروش مزبور طبق قرارداد منعقده فیمابین خواهان و آیسکو به عمل آمده و خوانده اعتبار اسنادی را صرفاً بـه
منظور ایجاد تسهیالتی برای آیسکو جهت وارد کردن مصالح از خار و طبق ترتیبات قراردادی فیمابین سـازمان
آب و برق خوزستان و آیسکو به هزینه آیسکو افتتاح نموده است .سازمان آب و برق خوزستان استدال میکند که
در افتتاح اعتبار اسنادی صرفاٌ به نمایندگی آیسکو عمل نموده و بنابراین ،ادعا متوجه آیسکو میباشد و نـه متوجـه
سازمان آب و برق خوزستان.
خواهان اظهار مینماید که هیچگونه ترتیبات قراردادی فی مابین خواهان و آیسکو وجـود نداشـته ،بلکـه ایـن
سازمان آب و برق خوزستان است که مسئو افتتاح اعتبار اسنادی و به عبارت دیگر ،طرف خواهـان در معـامالت
مربوط به تحویل مصالح بوده است .طبق اظهار خواهان ،آیسکو تنها بهعنوان نماینده و عامل سـازمان آب و بـرق
خوزستان و عمدتاً به منظور کسب اطالعات از جانب اصیل خود عمل میکرده است.
خوانده با تأکید بر اینکه تحویل تیرهای چوبی یک معامله جداگانه نبوده ،بلکه جزئی از یک معامله بزرگتری
بوده که در هر حا  ،خواهان ظاهراً تا به حا بابت آن مبل کالنی دریافت نموده ،ماهیت ادعای فیوتـورا را منکـر
میشود.
سازمان آب و برق خوزستان مدعی است که خواهان کلیه کاالهای سفارش شده را تحویل نداده است و ایـن
نقض قرارداد ،تعهد پرداخت از طرف خوانده را ساقر مینماید .خواهان پاسخ میدهد که عدم توانـایی اولیـه او در
حمل برخی از کاالها به علت تأخیر سازمان آب و برق خوزستان در گشایش اعتبار اسنادی بوده و سـپس تحـریم
رسمی صادرات به ایران از طرف دولت امریکا مانع ارسا محمولههای بعدی گردیده و در هر حا  ،عدم پرداخـت
وجه از طرف خوانده بابت  0222تیر چوبی ،فیوتورا را از انجام هرگونه تکلیف قراردادی کـه احیانـاً داشـته مبـرا و
معاف مینمود .خواهان استدال میکند که در هر حا  ،عدم تحویل برخی از اقـالم کاالهـا ،سـازمان آب و بـرق
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خوزستان را از تعهد پرداخت بابت آنچه واقعاً تحویل شده معاف نمینماید؛ زیرا که سازمان آب و برق خوزستان از
آن طریق بالجهت دارا شده است .خوانده در پاسخ اظهار میدارد که تحریم صادرات نمیتواند حداقل بعد از انتقا
اعتبار اسنادی بانک سوئیس بهعنوان دلیل قانعکننده عدم اجرای تعهدات قراردادی قابل استناد باشد.
خوانده استدال میکند که قیمت هایی که برای کاالهای تحویل شده محاسبه و پرداخت گردیده ،در بسیاری
موارد از قیمتهای مندر در پروفرما بیش تر بوده است و بنابراین ،قیمت واقعی مندر در پروفرمای اصالح شـده
بابت  0222تیر چوبی در واقع ،تا به حا به خواهان پرداخت شده است .به این ترتیب ،فیوتورا بابت کاالهای حمل
()3
شده مبل  018401234/00دالر صورتحساب ارسا و مبل  010431008/00دالر دریافت کرده که خوانده ارزش
کاالهای حمل شده را براساس پروفرمای اصالح شده ادعایی خود مبلـ ـ 414801233/دالر تعیـین مـیکنـد و در
مورد تیرهای چوبی که در سه محموله حمل گردیده (و محموله سوم مبنای ادعای خواهان را تشـکیل مـیدهـد)،
اضافه قیمت ادعایی را بال بر  3231002/22دالر محاسبه مینماید.
فیوتورا استدال میکند که آیسکو افزایش قیمتها را به سازمان آب و بـرق خوزسـتان اطـالع داده و قبـو
کاالها منجمله تیرهای چوبی از طرف سازمان آب و برق خوزستان ،نشانه قبو قیمتهای افـزایش یافتـه اسـت.
اینکه وجه صورتحسابهای تسلیم شده بابت کاالهای مختلف از مبل مندر در اعتبار اسنادی بیشتر بـوده ،بـه
نظر خواهان ،وظیفه پرداخت را از دوش سازمان آب و برق خوزستان بر نمـیدارد؛ زیـرا اعتبـار اسـنادی هـیچگـاه
قیمتهای صحیح را منعکس نمیکرده است .فیوتورا اظهار میدارد که به این ترتیب ،در مورد  0222تیـر چـوبی،
سازمان آب و برق خوزستان آنها را با اطالع کامل از افزایش قیمتها و قیمت واقعی آن ،یعنی ـ 0401223/دالر
تحویل گرفته و قانوناً متعهد به پرداخت قیمت آن میباشد.
سازمان آب و برق خوزستان انکار مینماید که اصوالً از افزایش قیمتها حسب ادعای خواهان اطالع حاصل
کرده است و در هر حا  ،خوانده اظهار میدارد که قیمت مندر در صورتحساب ارسالی بابت تیرها بیش از قیمـت
واقعی است .در پروفرما مبل ـ 4431020/دالر قید شده بود و قیمتی که سازنده برای خواهان حساب کـرده ،مبلـ
 4021123/82بوده است .فیوتورا اظهار میدارد که این قضیه بههیچوجه ربطی به موضوع نـدارد ،زیـرا عـالوه بـر
سود عادلهای که فیوتورا باید ببرد و بیعانه ای که بـه سـازنده پرداخـت شـده ،اخـتالف مـذکور شـامل بسـیاری از
هزینه هایی بوده که فیوتورا متحمل شده و کامالً معقو بوده است و بـهعـالوه خوانـده هـیچگونـه وجهـی بابـت
تیرهای مورد بحث پرداخت نکرده است.
باالخره سازمان آب و برق خوزستان استدال میکند که خواهان نمیتواند بهعنوان مبنای ادعای خود به دارا
شدن بالجهت استناد کند؛ زیرا که این فرضیه را با تأخیر بسیار و اولین بار در جلسه استماع مطرح کرده است.

 .3طبق مندرجات الیحه دفاعیه ،خواهان مبل  012101220/00دالر دریافت کرده بود ،لکن در الیحهای که خوانده در تاریخ  08دسـامبر
 0( 3324دیماه  )3181به ثبت رساند ،مبل مندر در متن حکم ذکر شده است.
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ب) یافتههای دیوان
 .3مبنای قراردادی ادعا

خواهان اساس ادعای خود را بر فروش و تحویل و قبو واقعی  0222تیـر چـوبی قـرار مـیدهـد .خوانـده اظهـار
میدارد که حمل  0222تیر چوبی تنها قسمتی از یک قرارداد بزرگتر جهت فروش کاال بوده است .دیـوان چنـین
نتیجهگیری مینماید که هیچگونه قراردادی در ارتباط با معامالت مورد بحث در این پرونده منعقد نگردیده است.
خواهان طی نامه مورخ  30اوت  04( 3322مردادماه  )3102به سازمان آب و برق خوزستان از طریق آیسـکو،
پروفرمای شماره  IR/1خود را در سه نسخه جهت توجه و تصویب آن سازمان «تسلیم و درخواسـت کـرد فـوراً»
اعتبارنامهای که تا  02مارس  03( 3323اسفندماه  )3102معتبر باشد افتتاح شود و اظهار داشت که پیشنهاد مزبور
به مدت  40روز از تاریخ پروفرما اعتبـار خواهـد داشـت .در تـاریخ  03اوت  12( 3322مردادمـاه  )3102خواهـان
پروفرمای دیگری ( )IR/2همراه با نامه ای متضمن همان شرایر و همان محدودیتهای مندر در نامه مورخ 30
اوت  04( 3322مردادماه  )3102تسلیم نمود.
هرچند خواهان قویاً اظهار میدارد که هیچگاه با تجدیدنظر در قیمتهای پیشنهاد شده در پروفرماهـای اولیـه
موافقت ننموده ،دیوان به این نتیجه رسیده است که دالیل قوی وجود دارد که خواهان با این تجدیدنظر موافقـت
کرده است .ظاهراً کلیه صفحات پروفرماهای اصالح شده توسر ادوارد جیمس برد سا  .مدیرعامل وقـت فیوتـورا
امضا شده است .عالوه بر این ،خواهان در تلکس او خود در تاریخ  30ووییه  03( 3323تیرمـاه  )3102در اشـاره
به قیمتهای اصلی ،از قیمتهای مندر در پروفرماهای اصالح شدهای که سـازمان آب و بـرق خوزسـتان ارائـه
نموده نام میبرد؛ لکن حقیقت امر هرچه بوده ،خوانده ظرف مدت  40روز مقرر ،مبادرت به گشایش اعتبار اسنادی
()4
ننمود و مدت اعتبار پیشنهاد خواهان منقضی گردید.
همچنین دیوان نتیجهگیری مینماید که خوانده ،پیشنهاد بعدی ،یعنی پیشـنهاد مـورخ  30ووییـه 03( 3323
تیرماه  )3102خواهان را قبو نکرد .مبل اعتبار اسنادی آن طور که درخواست شده بود ،اضافه نشد؛ یعنی اقـدامی
که یکی از شرایر قبو پیشنهاد بوده و بهطور قطع نشانه موافقت خوانده با قیمتهای پیشنهادی میبود ،به عمل
نیامد .همچنین قبو برخی محموله ها در این مورد نشـانگر قبـو پیشـنهاد مـوردخ  30ووییـه ( 03تیـر) نیسـت.
بنابراین ،دیوان چنین نتیجه میگیرد که در هیچ زمانی ،هیچ قرارداد کلی جهت فروش و تحویل اقـالم منـدر در
پروفرماها به قیمت تعیین شده توسر خواهان ،با هیچ کسی منعقد نشده است.
همچنین به نظر دیوان ،صرف تحویل و قبو محمولهای ،موجد قراردادی جهت فروش آن محمولـه نیسـت،
زیرا در این مورد نیز به نظر نمیرسد که طرفین در مورد قیمت توافق کرده باشند.
با توجه به این که هیچ قراردادی حاکم بـر معـامالت انجـام شـده نیسـت و دیـوان نیـز محـدود و مقیـد بـه
فرضیههای حقوقی مطروحه طرفین نبوده ،بلکه میتواند ریساً اختالف مورد بحث را از نظر حقوقی تحلیـل کنیـد،
 .4در جلسه استماع از طرف خوانده استدال شد که نامهای که متضمن قید مهلت  40روزه قبولی باشد ،همراه با سـری دوم پروفرماهـا
تسلیم نشده بود؛ لکن در پاراگراف  8شهادتنامه حسین پدیدار که توسر خوانده (به دیوان) تسلیم شده ،اظهار گردیده است که :مضافاً من
اطالع دارم که فیوتورا در پروفورماهای مذکور و طبق شرایر خود مهلت  40روزه تعیین نموده بود ...تا آنجـا کـه دیـوان از روی مـدارک
موجود نزد خود میتواند تشخی دهد تاریخ پروفرماهای اصالحی ،اواخر اوت  3322بوده است.
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بنابراین ،دیوان اینک مبنای دیگری ،یعنی دارا شدن بالجهت را برای جبران خسارت ،مورد بررسی قرار میدهد.
 .0دارا شدن بالجهت

فیوتورا مدارک متعددی در ارتباط با این محموله تسلیم نموده است که کلیه آنها حاکی است کـه سـازمان آب و
برق خوزستان ،گیرنده مورد نظر و واقعی  0222تیرچوبی است .صورتحساب مورخ  33نوامبر  02( 3323آبـانمـاه
 ) 3102فیوتورا برای این محموله حاکی است که کاال فروخته شده به :سازمان آب و بـرق خوزسـتان .درخواسـت
مورخ  03نوامبر  12( 3323آبانماه  )3102فیوتورا از منیوفکچررز هانور تراست کـامپنی بـرای پرداخـت از محـل
اعتبار اسنادی حاکی است که مبل دریافتی باید «به حساب سازمان آب و برق خوزستان منظور شـود» .همچنـین
گواهی مبدی و صورت بستهبندی همراه محموله حاکی از آن است که  0222تیر چوبی مزبور به سازمان آب و برق
خوزستان فروخته شده است .در تلکسی که از طرف فروشنده تیرها به بانک مرکـزی ایـران ارسـا شـده اظهـار
گردیده که «تیرها وارد اهواز شده و مورد قبو سازمان واقع گردیده است» .در تلکـس مشـابهی از فروشـنده بـه
سازمان آب و برق خوزستان نیز اظهار شده که «تیرها وارد اهواز شده و مورد قبو شما قرار گرفته است».
طرفین قبو دارند که از طریق معامله اسناد حمل ،وجهی از محل اعتبار اسنادی به خواهـان پرداخـت نشـده
است.
خواهان اظهار می دارد که چون طبق مدارک موجود ،سازمان آب و برق خوزستان تیرهـای چـوبی را تحویـل
گرفته ،ولی قیمت آنها را پرداخت نکرده ،بنابراین ،بالجهت دارا شده است .سازمان آب و برق خوزستان استدال
میکند که آیسکو پیمانکار مستقلی بوده که پرووهای را تا مرحله راهاندازی ( )turnkeyبرای سـازمان آب و بـرق
خوزستان اجرا میکرده و از این لحاظ آیسکو در اجرای پرووه مزبور خریدار  0222تیر چوبی بوده اسـت .بنـابراین،
این سؤا مطرح می شود که شاید بتوان گفت آیسکو شرکتی است که بالجهت دارا شده و نه سازمان آب و بـرق
خوزستان.
رابطه حقوقی فیمابین سازمان آب و برق خوزستان و آیسکو را نمیتوان بهروشنی از مدارک موجود در دیوان
مشخ نمود .در این مدارک ،دالیل فراوانی وجود دارد که نشان میدهد قراردادی به نام دی.پی 2.بین سازمان و
آیسکو وجود داشته .سازمان آب و برق خوزستان که تنها طرف در پرونده حاضر است که میتوانسته قرارداد مزبور
را در اختیار داشته باشد ،نسخهای از آن را در اختیار دیوان قرار نداده است )5(.از نظر حقوقی مابین یـک عامـل و
یک پیمانکار مستقل نمیتوان صرفاً از روی شیوه کار آن مؤسسه تمایز قائل شد .یک عامل ممکن است با نهایت
استقال عمل کند ،در حالی که اگر ترتیبات قراردادی نسبتاً پیچیدهای در میان باشد ،چه بسا یک پیمانکار مستقل
از مؤسسهای که بدان خدمت میکند ،قابل تمیز نباشد .در این مفهوم ،از نظر حقوقی وجه تمایز بین یک عامـل و
یک پیمانکار مستقل را تنها با مراجعه به قراردادی که ارتباط فیمابین آنها را معین مینماید ،میتـوان مشـخ
 .5سازمان آب و برق خوزستان ،متونی را که حسب ادعا «بندهای  02و  »04و «ماده  »30قرارداد دی.پی ـ 2مـیباشـد در لـوایح خـود
ذکر میکند .دو بند و ماده فوق بدون آنکه مستند به سندی باشند ،ذکر گردیده و به نظر دیوان ،حتی اگر مورد قبو قرار گیرنـد ،موضـع
آیسکو را بهعنوان یک پیمانکار مستقل در این مورد کامالً محرز نمینمایند.
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نمود و دیوان در پرونده حاضر چنین قراردادی را در اختیار ندارد و بدین ترتیـب ،سـازمان آب و بـرق خوزسـتان از
()6
عهده اثبات اینکه در این معامله ،آیسکو منتفع گردیده و نه خود سازمان آب و برق خوزستان ،بر نیامده است.
علیهذا دیوان چنین نتیجه میگیرد که سازمان آب و برق خوزستان طرفی است که دارا شده است.
به نظر دیوان ،رقم ـ 0401223/دالر مندر در صورتحساب ،میزان معقولی از دارا شـدن سـازمان آب و بـرق
خوزستان را به دست میدهد .قیمت پیشنهادی برای کلیه تیرهای چوبی در اوت  3322در پروفرماهای اصالحی با
وعده تحویل آنها در ماههای او سا  3323مبل ـ 010331222/دالر بود .کل قیمت مندر در صورتحسابی که
خواهان بابت هر سه محموله تیرهای تحویلی در پاییز  3323برای خوانده ارسا نمود 014221002/30 ،دالر بـود.
افزایش مزبور با توجه به تاریخ مؤخر حمل کامالً معقـو بـه نظـر مـیرسـد .بنـابراین ،دیـوان حکمـی بـه مبلـ
ـ 0401223/دالر به نفع خواهان صادر مینماید.
 .1نقض ادعایی قرارداد توسط خواهان

خوانده اظهار میدارد که خواهان با عدم تحویل بسیاری از اقالم مندر در پروفرماها ،تعهـدات قـراردادی خـود را
نقض کرده و بدان سبب وظیفه سازمان آب و برق خوزستان در پرداخت صورتحسابهای خواهان سـاقر گردیـده
است؛ لکن از آنجا که فوقاً نظر داده شده که در پرونده حاضـر هـیچگونـه قـراردادی منعقـد شـده اسـت ،دیـوان
نتیجهگیری مینماید که خواهان وظیفهای نداشته است که محمولههای دیگری به ایران ارسا نماید.
 .7اجحاف ادعایی در قیمت گذاری کاالهای تحویل شده

خوانده همچنین استدال میکند که چون خواهان در تعیین قیمت سایر اقالم حمل شده با ایران اجحاف کـرده و
بهای آن اقالم را دریافت نموده ،خواهان در واقع ،وجه  0222تیرچوبی را که در نوامبر  3323ارسا داشته ،قبالً از
اعتبار اسنادی دریافت نموده است .به طوری که در باال ذکر شـد ،دیـوان نتیجـه مـیگیـرد کـه در مـورد قیمـت
کاال هایی که خوانده مدعی است گزاف بوده ،بین طرفین توافقی به عمل نیامده بوده اسـت .خوانـده مـدارکی کـه
نشانگر ارزش سایر اقالم باشد به دیوان تسلیم ننموده و بنابراین ،اثبات نکرده است که نسبت به تهاتر منصفانهای
ذیحق است .دیوان پس از بررسی کلیه مدارک موجود نزد خود در ارتباط با کاالهای تحویل و پذیرفته شده ،هـیچ
دلیلی نمی یابد که نشان دهد در نبود توافق در مورد قیمت ،قیمتهای محاسبه شده بـرای ایـن کاالهـا بـاالتر از
قیمت روز بازار و نتیجتاً غیرمعقو بوده است.
چهارم) ادعای متقابل
الف) اظهارات طرفین

خوانده ،سازمان آب و برق خوزستان ،سه ادعای متقابل مطرح کرده است و اظهار مـیدارد کـه دیـوان صـالحیت
 .6دیوان همچنین مالحظه کرده است که ادعایی نشده یا مدرکی ارائه نگردیده که نشان دهد که سازمان آب و برق خوزسـتان ،قیمـت
تبرها را به آیسکو پرداخت نموده ویا اینکه آیسکو از این بابت مطالبهای کرده باشد.
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رسیدگی به آنها را دارد؛ زیرا ادعاهای متقابل این سازمان و ادعای ثبت شده خواهان ناشی از یک منشـأ بـوده و
هر دو مربوط به اعتبار اسنادی شماره  23/38801میباشند .خوانده در تأیید ماهیت ادعاهای متقابل خـود ،همـان
اظهاراتی را مطرح مینماید که بهعنوان دفاع در مقابل ادعای خواهان عرضه کرده بود.
خوانده در ادعای متقابل او خود ،مدعی است که خواهان با تسلیم صورتحسابهایی بـه بانـک کـارگزار بـه
مبالغی متجاوز از قیمتهای قراردادی مورد ادعا ،مبل  313881801/30دالر از اعتبار اسنادی اضافه برداشت کـرده
است .ثانیاً خوانده اظهار میدارد که خواهان کاالهایی را که بـه موجـب قـرارداد طـی پروفرماهـا بـه قیمـت کـل
 8001081/02دالر وعده کرده بود ،تحویل نداده است .ثالثاً سازمان آب و بـرق خوزسـتان ،بابـت «خسـارت عـدم
()7
اجرای» پرووهای که خواهان مواد و مصالح آن را تأمین مینمـود ،مبلـ  34212221222ریـا مطالبـه کـرده و
مدعی است که خسارت مزبور ناشی از عدم تحویل برخی از مواد و مصالح میباشد.
خواهان ماهیت ادعاهای متقابل را رد کرده و میگوید که نه از اعتبار اسنادی اضافه پرداخـت نمـوده و نـه بـا
خودداری غیرموجه از حمل کاال ویا به طرق دیگر ،موجب تأخیر در اجرای پرووه گردیده است.
ب) یافتههای دیوان

از آنجا که ماهیت استدالالت خوانده ،مبنی بر اینکه خواهان برخی از اقالم را تحویل نداده و در احتساب قیمـت
برخی دیگر که تحویل شده اجحاف نموده ،در قسمت های فـوق ،موقـع طـرح دفاعیـات خوانـده در برابـر ادعـای
فیوتورا ،مورد بحث قرار گرفت و رد شد ،دیوان نیازی به اتخاذ این تصمیم ندارد کـه آیـا صـالحیت رسـیدگی بـه
ادعای متقابل او خوانده را دارد یا خیر .آخرین ادعای متقابل خوانده در مورد خسارت تبعی نیز مبتنـی بـر همـان
ادعای عدم تحویل بوده و بنابراین ،رسیدگی به آن نیز لزومی ندارد .علیهذا ادعاهای متقابل خوانده مردود شـناخته
میشود.
پنج) بهره

دیوان مقرر میدارد که بهرهای به نرخ ده درصد در سا از تاریخی که خواهان یک فقـره بـرات دیـداری تسـلیم
نموده ،یعنی از  03نوامبر  12( 3323آبانماه  )3102تا تاریخ پرداخت مبل این حکـم توسـر کـارگزار امـانی ،بـه
()8
خواهان پرداخت گردد.
 .7خوانده در دادخواست متقابل خود ،مبل  313221230/00دالر بابت اضافه برداشت ادعایی از اعتبار اسنادی و نیـز مبلـ ـ012131242/

دالر بابت خسارات ادعایی متحمله به علت تأخیر در اجرای پرووه عمرانی به دلیل عدم حمل کلیه اجنـاس سفارشـی سـازمان آب و بـرق
خوزستان مطالبه نموده است .سه ادعای متقابل خوانده به صورت کم و بیش نهایی خود در اظهارایهای کـه خوانـده در تـاریخ  02فوریـه
( 3320او اسفند  )3181تحت عنوان «الیحه تکمیلی ...و تکمیل دادخواست متقابل و تقـدیم استشـهادیه اسـتنادی تسـلیم و بـه ثبـت
رسانده ،تشریح گردیده؛ اما مبل خسارت ادعایی بابت ادعای متقابل سوم ،تا تاریخ  00فوریه  8( 3320اسفندماه  )3181که الیحه جلسـه
استماع به ثبت رسید ،ذکر نشده بود.
 .8قاضی براوئر ترجیح میدهد که شعبه مستمراً فرمو بهرهای را پذیرفته و به کار بندد که با اوضاع بازار ارتباط داشته باشد تا خسـارات
وارده بهطور واقعبینانهتری جبران گردد (رجوع شود به :سیلوانیا تکنیکا سیستمز اینکورپوریتد و جمهوری اسـالمی ایـران ،حکـم شـماره
322ـ84ـ ،3ص42ـ 10فارسی 02 ،ووئن  3320برابر با  8تیرماه  .)3184بر این اساس ،نامبرده نرخ بهره را  30درصد تعیین میکند.
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شش) هزینهها

در جریان رسیدگی به این پرونده ،خواهان هیچگاه درخواست هزینههای نمایندگی و دسـتیاری حقـوقی ننمـوده و
مدارکی نیز درباره سایر هزینههای خود به دیوان تسلیم نکرده است .در چنین شرایطی ،دیوان به موجب مـواد 12
و  42قواعد خود ناچار است نظر دهد که هریک از طرفین ،هزینههای داوری مربوط به خود را ریسـاً تقبـل نمایـد
(رجوع شود به :سیلوانیا تکنیکا سیستمز جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 322ـ84ــ ،3ص43ــ 42فارسـی،
مورخ  02ووئن  8/3320تیرماه .)3184
هفت) نتیجه

بنا به دالیل فوق ،دیوان حکمی به شرح زیر صادر مینماید:
سازمان آب و برق خوزستان متعهد است که مبل پانصد و چهل و دو هـزار و هشتصـد و نـه دالر (040/223
دالر) به اضافه بهره آن به نرخ ده درصد در سـا ( 180روز در هـر سـا ) از روز  03نـوامبر  12( 3323آبـانمـاه
 )3102تا پایان روزی که کارگزار امانی دستور پرداخت از حساب تضمینی را به بانک امـین صـادر مـینمایـد ،بـه
فیوتوراتریدینگ اینکورپوریتد بپردازد.
تعهد فوق الذکر از حساب تضمینی که به موجب بند  2بیانیه مورخ  33وانویه  03( 3323دیماه  )3103دولـت
جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر افتتاح گردیده ،ایفا خواهد شد.
این حکم جهت ابالغ به کاگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میگردد.
الهه به تاریخ  38اوت  3880برابر با  28مردادماه 3164
نیلس منگارد ـ رئیس شعبه سه
به نام خدا
پرویز انصاری معین
نظر مخالف

چارلز ان .براوئر

پرونده شماره  11ـ شعبه یک
حکم شماره 313ـ11ـ3
خواهان :کوئستک اینکورپوریتد
خوانده :وزارت دفاع ملی جمهوری اسالمی ایران
حکم

حاضران
از جانب خواهان :آقای ان .اچ .سینگر

آقای آر .ا .ریچ .وکالی خواهان
آقای دبلیو .ای .بیگلر جونیر ،نماینده خواهان
از جانب خوانده :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده رابر جمهوری اسالمی ایران
آقای علی اکبر ریاضی ،آقای نوذر دبیران ،مشاوران حقوقی نماینده رابر
آقای حسین پیران ،دستیار مشاوران حقوقی ،آقای عبدالحسین فاطمی ،وکیل ،آقای صمیمی
نماینده خوانده
آقای احمد شاملو ،آقای علی اکبر استادیفر ،نمایندگان نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران
سایر حاضران :آقای جِی .آر .کروک ،نماینده رابر ایاالت متحده امریکا
خانم ا  .پالک ،دستیار نماینده رابر
ادعای مطروح در پرونده حاضر از قراردادی ناشی میشود که جزئی از یک پرووه مدرنیزه کردن و توسعه
سیستم الکترونیکی جمعآوری اطالعات را در ایران ،تشکیل میداده است .این پرووه که به «آیبکس» معروف
است در حکم شماره 322ـ84ـ 3مورخ  02ووئن  8( 3320تیرماه  )3184دیوان در پرونده سیلوانیا تکنیکا
سیستمز اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران نیز مورد رسیدگی واقع شده است .قرارداد موضوع این
پرونده مقرر میداشت که خواهان ،یعنی کوئستک اینکورپوریتد (کوئستک) ،برنامه آموزشی طراحی و اجرا شده
توسر خواهان ،پرونده سیلوانیا را ارزشیابی نموده و میزان پیشرفت دانشجویان را در برنامه گواهی نماید .کوئستک
مدعی است که خوانده ،وزارت دفاع ملی جمهوری اسالمی ایران («وزارت دفاع») ،قرارداد را در سا  3323نقض
کرد .وزارت دفاع ادعا میکند که خواهان ،قرارداد را نقض کرده و ادعای متقابلی را مطرح میسازد .قبالً قرار
موقتی در پرونده حاضر صادر و ضمن آن از دولت ایران خواسته شد که جهت توقیف رسیدگی قضایی در دادگاه
عمومی تهران در رابطه با ادعاهای مطروح توسر وزارت دفاع که مشابه با ادعاهای متقابل مطروح در دیوان
داوری است ،اقدام نماید (قرار موقت شماره 30ـ03ـ ،3او مارس  32/ 3321اسفندماه .)3183
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اول) موضوعات شکلی

در تاریخ  31آوریل  04( 3321فروردینماه  )3180جلسه استماع مقدماتی برگزار شد .در این جلسه ،دیـوان داوری
و طرفین موافقت کردند که در این پرونده ،دعوا متوجه وزارت دفاع است و جمهوری اسالمی ایران که قبالً طرف
دعوا واقع شده بود ،باید از شمار خواندگان حذف شود .استماع پرونـده در  02فوریـه و او مـارس  3( 3320و 32
اسفندماه  )3181برگزار گردید .پاره ای موضوعات شکلی که پیش از جلسه استماع ویا حین جلسه اسـتماع مطـرح
شد توسر دیوان مورد بررسی قرار گرفته و پس از استماع در جریان شور مورد رسیدگی واقع گردیـد .اوالً خوانـده
طی الیحهای که در  0فوریه  38( 3320بهمنماه  )3181به ثبت رسید ضمن طرح مطالبی تأکید کرد که «دیوان
باید اصوالً دو مجلد مستندات ثبت شده توسر خواهان در  32اوت  33( 3324مردادمـاه  )3181را بپـذیرد»؛ زیـرا
هیچ گونه موضعی راجع به آن مستندات که بیانیه اظهار خوانده در ماده  32قواعـد دیـوان «توصـیه» شـده ،ارائـه
نگردیده است .خوانده اعالم نمود که با این حا  ،چنانچه دیوان بخواهد این مدارک را مورد مالحظـه قـرار دهـد،
وی در جلسه استماع راجع به آن اظهارنظر خواهد کرد .دیوان داوری قبو دارد که ارائه پیشاپیش توضیحات کتبی
در مورد مستندات از نظر تسهیل آماده کردن پرونده ،هم برای خوانده و هم برای دیوان ،میتوانست مفیـد باشـد،
لکن این را دلیل کافی برای اجابت تقاضای خوانده نمیداند .اوالً دیوان خاطرنشان میسازد که خواهان در جلسـه
استماع به این مدارک اشاره نموده و به آن ها استناد کرد و خوانده نیز راجع به آن اظهارنظر نمود .ثانیاً مـتن مـاده
 32مورد استناد خوانده ،ارتباطی به توضیح مستندات نداشته ،بلکه بیشتر مربوط است به ضمیمه کـردن مـدارک
مستند به دادخواست و اشاره به مدارک در دادخواست که موضوع دیگری است .بـاالخره همـانطـور کـه خوانـده
تصدیق میکند ،متن بند  0ماده  32ماهیتاً جنبه پیشنهاد و توصیه داشته و الزامی و اجبـاری نیسـت .گـو ایـنکـه
میتوان پذیرفت که غرض از ماده  32تعیین حداقل شرایر ارائه لوایح مرتب و قابل فهم است ،به نحـوی کـه در
موارد استثنایی عدم رعایت این شرایر ممکن است باعث رد لوایح شود ،با این حا  ،مدارک تسـلیمی خواهـان در
این مورد ،جزء این موارد استثنایی است .ثانیـاً در  02فوریـه  2( 3320اسـفندماه  ،)3181یعنـی یـک روز قبـل از
استماع پرونده حاضر ،خواهان «خالصه بهروز درآمدهای از خسـارات» را همـراه بـا سـوگندنامه تکمیلـی یکـی از
اعضای مؤسسه حسابرسی که در تهیه خالصه مذکور شرکت داشته است و همچنین «خالصه ادعاها با ذکر مآخذ
و سوابق مؤید» را به ثبت رساند .در همان روز ،خوانـده اعتراضـیهای نسـبت بـه قبـو «خالصـه بـهروز درآمـده
خسارات» ثبت و ادعا نمود که این امر به حق دفاع وی لطمه وارد می سازد؛ زیـرا بـا توجـه بـه ایـن واقعیـت کـه
خالصه یاد شده فقر یک روز قبل از استماع مقرر ثبت شده ،وی نمیتواند پاسخ مناسبی برای آن تهیه نمایـد .در
جلسه استماع ،خوانده همچنین به قبو شرح خالصه ادعاهای خواهان که بیانیه اظهار وی دیر وقت ثبت شده بود
اعتراض کرد .دیوان داوری به کرات اعالم کرده است که هیچ طرفـی نبایـد حـین جلسـه اسـتماع ویـا در فاصـله
کوتاهی قبل از استماع ،مدرکی ارائه کند ،به نحوی که طرف دیگر نتواند به نحو مقتضی و بدون اینکه لطمـهای
متوجه وی شود ،بدان پاسخ گوید .در مورد «خالصه بهروز درآمده خسارات» دیوان تسلیم دیر وقت قسمت اعظـم
سند را بیعدالتی نمی داند؛ زیرا سند مزبور صرفاً ادعاهای خواهان در مورد بهـره و هزینـههـا را تقریبـاً تـا تـاریخ
استماع به روز در آورده و مبل ادعاها را از بعضی جنبه ها کاهش داده است .یک گواهی حسابرسی که قبالً تسـلیم
شده بود برای منظور کردن این تغییرات ضمیمه شده است .تغییرات یادشده در مدارکی که خوهان قبالً بـه ثبـت
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رسانده بود ،پیشبینی شده و خوانده میتوانست بدانها پاسخ گوید و چنین نیز کرد .معهذا عالوه بر ایـن ،گـواهی
حسابرسی حاوی گزارشی است از نتایج بررسی جدید اسناد اصلی صورتحسـابهـای خواهـان .بـه عبـارتی ،ایـن
مدارک تازه ،نتایج بررسی قبلی نمونهای از اسناد را تأیید میکند؛ لکن هیچ توصیفی داده نشده که چرا تأییدیه این
قدر دیر تسلیم شده است .دیوان نمیداند که اگر تأییدیه جدید زودتر به خوانده داده شده بود ،وی چه پاسخی بدان
می داد .لذا این پاراگراف از سوگندنامه تکمیلی نباید پذیرفته شود و دیوان در صدور حکم خـود آن را مـورد توجـه
قرار نمیدهد.
در رابطه با «شرح خالصه ادعاهای» خواهان ،دیوان داوری متذکر میشود که شـرح مزبـور چنانچـه مـدتی
پیش از جلسه استماع به ثبت رسیده بود در آماده کردن پرونده به خوانده و دیوان کمک میکرد؛ لکن شرح مـورد
بحث ،بسیار کوتاه و کالً شامل سه صفحه است ،هیچ دلیل و مدرک تازهای در بر نداشته و صـرفاً حـاوی رئـوس
اظهارات شفاهی خواهان در جلسه استماع می باشد .از این رو ،تأخیر در تسلیم آن ،حقی از خوانده تضییع نکـرده و
خللی در کار دیوان وارد نساخته است.
ثالثاً در جریان استماع ،خوانده به اسنادی اشاره و استناد کرد که بهعنوان دلیـل در پرونـدههـای دیگـر تحـت
رسیدگی دیوان که به پیمانکاران آیبکس مربوط می شود ،ارائه شده اسـت .خواهـان متـذکر شـد کـه ایـن اسـناد
به عنوان دلیل و مدرک در پرونده حاضر ارائه نشدهاند .دیوان داوری حسب معمو به طرفین دستور میدهد نسـخ
مدارک کتبی را که مایلند بدان استناد ورزند ،پیش از استماع پرونده به ثبـت رسـانند .چنـین دسـتوری در پرونـده
حاضر نیز صادر شده بود .گرچه ممکن است در موارد استثنایی طرفین برای اولین بار در جلسه استماع بـه ادلـه و
مدارک پرونده های دیگر اشاره نمایند ،با این حا  ،مورد حاضر مشمو این اسـتثنا نیسـت .هـیچ دلیلـی در دسـت
نیست که ثبت پیشاپیش این مستخرجات امکانپذیر نبوده باشد و بهعالوه ،اسناد مورد اشاره کامالً مفصل و فنـی
نیز هست .البته دیوان از سایر پروندههایی که به آیبکس مربوط میشود آگاه است؛ لکـن حاضـر نیسـت کـه ایـن
آگاهی کلی موجب تضییع حق یک طرف در پاسخگویی به دالیل مـورد اسـتناد علیـه وی گـردد .علیهـذا دیـوان
اسنادی را که در جلسه استماع مورد استناد و اشاره خوانده واقع شده ،ولی در این پرونده به ثبت نرسیدهانـد ،مـورد
استناد قرار نخواهد داد .در جلسه استماع ،خوانده از دیوان تقاضا کرد کـه ادعـای بازپرداخـت برخـی هزینـههـای
متحمله به صورت نقدی را بهعنوان اصالحی که طبق ماده  02قواعد دیوان غیرمجاز اسـت مـردود شناسـد .ایـن
درخواست در قسمت سوم ( » «0ب ب) زیر ،در رابطه با سایر خسارات مورد ادعای خواهان ،مورد رسیدگی قـرار
خواهد گرفت.
دوم) واقعیات و اظهارات

همان طور که مالحظه شد ،قرارداد مربوط به پرونده حاضر ،بخشی از پرووه آیبکس را تشکیل میداد .ایـن پـرووه
شامل برنامه ای بود که در آن نیروی هوایی ایران در اواسر دهه  3322با استفاده از یک سیستم جدید تکنولـووی
پیشرفته ،موسوم به آیبکس ،سیستم حاوی الکترونیکی جمعآوری اطالعات خود را مدرنیزه کرده و توسعه مـیداد.
پرووه آیبکس تهیه وسایل الکترونیک ،آمورش افـراد جهـت کـارکردن بـا وسـایل و نگهـداری آنهـا ،سـاختمان
تأسیسات جهت آموزش ،جمعآوری اطالعات و تجزیه و تحلیل اطالعـات و توسـعه خـدمات لجسـتیکی را در بـر
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می گرفت .سیستم آیبکس پس از تکمیل میتوانست بـا اسـتفاده از دو نـوع هواپیمـا ،تأسیسـات ثابـت زمینـی در
شماری از پایگاه های نظامی در نزدیکی مرزهای ایران و وانتهای قابل حمل ،اطالعات جمعآوری کند .قرار بـود
یک مجتمع اصلی جهت استقرار کامپیوترهای تحلیل اطالعـات ،یـک مؤسسـه دائمـی آموزشـی و یـک آمادگـاه
مرکزی لجستیک در پایگاه نیروی هوایی دوشان تپه تهران احداث شـود و مرکـز تجزیـه و تحلیـل ،اطالعـات را
بررسی نموده ،گزارشهای اطالعاتی تهیه نماید.
دولت شاهنشاهی ایران با تعدادی از شرکت های امریکایی جهت تهیه وسایل ارائه خدمات و نظارت بـر کـار
موضوع پرووه و کمک به دولت ایران در اجرای این سرمایه ،قرارداد بست.
قرارداد شماره «( 334قرارداد») در تاریخ  33مه  03( 3322اردیبهشتماه  )3108با خواهان منعقد شد .قرارداد
که مبنای ادعای حاضر است ،مقرر میداشت که کوئستک طرحریزی و اجرای برنامه آموزشی سیسـتم آیـبکس را
که قرار بود توسر سیلوانیا تکنیکا سیستمز اینکورپوریتد (« سیلوانیا») انجام شود ،ارزیابی نماید .سیلوانیا بهعنوان
پیمانکار بخش آموزش پرووه آیبکس شناخته میشد .خواهان همچنین میبایست آزمونهـای دورهای و نهـایی از
دانشجویان شاغل در برنامه به عمل آورده ،گواهی نماید که آیا مهارت یا دانش الزم را کسب کردهاند یا نه.
شرح کار منضم به قرارداد ،تحت عنوان پیوست یک ،شامل فهرست یک سلسله کارهایی اسـت کـه خواهـان
میبایست انجام دهد؛ بدین قرار :بررسی و ارزشیابی اسناد ،طرح ریزی برنامه آموزش و همچنین برنامه تحصیلی و
مطالب و جزوات آموزشی ،ارزیابی میزان پیشرفت آموزش رسمی و گواهی میزان پیشرفت دانشـجویان ،ارزیـابی و
صدور گواهی «پرورش مهارت» (آموزش حین خدمات) ،ارزیابی قابلیت مربیان سیلوانیا و بررسی نحوه گـزینش و
تخصی دانشجویان .مدت اجرای قرارداد  18ماه و هزینه تقریبی آن  112221222دالر پیشبینی و افـزایش ایـن
رقم تا  413121222دالر مجاز دانسته شد.
خواهان اظهار میدارد تا بهار سا  3323وی کلیه تعهدات قراردادیاش را با ارائه خدمات در ایاالت متحـده
و ایران ،تا حدی که اوضاع و احوا آن وقت اجازه میداد ،اجرا نموده است.
خواهان اظهار میدارد که در بهار سا  3323یعنی پس از انقالب اسالمی در ایران ،خوانده بـه صـورتهـای
زیر قرارداد را نقض کرد )3( :عدم پرداخت صورتحسابهایی که طبق قرارداد الزماالجرا و قابل پرداخـت بـود؛ ()0
عدم ارائه دستورات و رهنمودهایی که برای اجرای قرارداد الزم بود؛ ( )1عدم ارزیابی کار انجام شده توسر خواهان
طبق قرارداد که به موجب روشهای متعدد در مورد پرداختهای قراردادی الزامی بود.
خواهان می گوید که علیرغم این تخلفات وی تا آنجا که مقدور بـود ،تـا او مـه  33( 3323اردیبهشـتمـاه
 )3102همچنان طبق قرارداد به کار خود ادامه داد .خواهان طی نامه ای به خوانده به همان تـاریخ ،بـا اسـتناد بـه
شرط فورسماوور موضوع ماده  0ـ  8قرارداد اعالم داشت که به علت «محیر ناآرام آموزشـی در ایـران» و قطـع
فعالیتهای آموزشی سیلوانیا در ایاالت متحده ،اجرای قرارداد را به حالت تعلیق در مـیآورد .سـپس خوانـده طـی
نامه ای به خواهان به تاریخ  38ووییه  00( 3323تیرماه  )3102اعـالم نمـود کـه از تـاریخ  32فوریـه 03( 3323
بهمنماه  « )3102انجام کلیه کارها و پرداختهای موضوع قرارداد شماره  ،334به علت تحـوالت اخیـر ناشـی از
انقالب اسالمی ایران متوقف شده تلقی میگردد» .در نامه از خواهان تقاضا شده بود که جهت «مـذاکره در مـورد
قرارداد» نمایندگانی به تهران اعزام دارد .سپس در تاریخ  30سپتامبر  04( 3323شهریورماه  )3102جلسه مالقاتی
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بین طرفین برگزار شد .خواهان اظهار میدارد که وی از نامه و جلسه مالقات چنین استنباط کرد کـه قـرارداد بـه
موجب شروط مربوط به لغو قرارداد به علت فورسماوور ،لغو گردیده است.
خواهان استدال می کند که معذلک خوانده به شرایر قراردادی مربوط به لغو قرارداد به علت فورسمـاوور ،از
قبیل شروط ناظر بر پرداخت و آزاد کردن ضمانتنامه بانکی حسن انجام کار که توسر خواهان ارائه شده بود ،عمل
نکرد .خواهان مدعی است که لغو قرارداد و آزاد کردن ضـمانتنامه بـانکی ،خـود مـوارد دیگـری از نقـض قـرارداد
محسوب میشوند.
به اظهار خواهان ،هرگونه شرایر فورسماوور ناشی از انقالب اسالمی ایران که خوانده را از ایفـای تعهـدات
قراردادیاش باز میداشت ،بیش از دو یا سه هفته پس از موفقیت انقالب  32فوریه  03( 3323بهمـنمـاه )3102
طو نکشیده است.
خواهان کالً  0،832،132دالر بابت خسارت نقض قرارداد تـا  02فوریـه  3( 3320اسـفندماه  )3181مطالبـه
میکند .این رقم شامل  028،412دالر بابت مبالغی است که سیاهه شده و پرداخـت نشـده 003،423 ،دالر بابـت
عدمالنفع 222،122 ،دالر بابت استراداد مبل تودیعی جهت تحصیل ضمانتنامه حسن انجام کـار 3،230،822 ،دالر
بابت عدمالنفع پرداخت نشده (موسوم به «نقصـان سـرمایه»)  041008دالر بابـت هزینـههـای مسـتقیم دیگـر و
 122،108دالر بابت هزینههای داوری است .خواهان بابت ادعای نقصان سرمایه خویش ،به نحـو تخییـری مبلـ
 430،228دالر مطالبه می نماید که به گفته وی هزینه واقعی استقراض بابت مبال پرداخت نشده است ،بـهعـالوه
 23،210دالر که به اظهار نامبرده ،مابهالتفاوت هزینه استقراض وجه ضمانتنامه تودیعی و مبل کمتری است که از
وجوه تودیعی عایدش شد .طبق این ادعای تخییری ،کل خسارات مورد مطالبه به  0،333،140دالر بال میشود.
خواهان بهعنوان خواسته ای دیگر تقاضا دارد دیوان با صدور دستوری خوانده را ملزم به عـدم اجـرای حکمـی
کند که نامبرده از دادگاه عمومی تهران در مورد ادعاهای مشابه ادعاهای متقابلی کـه وی در ایـن پرونـده مطـرح
ساخته ،علیه خواهان تحصیل نموده است .خوانده طی الیحهای که در  12مارس  32( 3324فروردینمـاه )3181
به ثبت رساند ،متعهد شد که « از اجرای حکم ،تا اعـالم نظـر دیـوان در مـورد صـالحیت رسـیدگی بـه ادعاهـای
کوئستک خودداری کند» .تعهد مزبور به موجب شرایر خویش ،پس از ثبت این حکم منقضی میشود.
خوانده دفاعیاتی در برابر این ادعاها اقامه نموده و ادعای متقابلی نیز مطـرح سـاخته اسـت .خوانـده بـدواً دو
اعتراض در مورد صالحیت دیوان نسبت به این ادعا مطرح میسازد .نامبرده استدال میکند که به موجـب شـرط
حل اختالف فی مابین طرفین در قرارداد ،ادعای حاضر در حیطه صالحیت انحصاری دادگاههای ایران بـوده و لـذا
خار از صالحیت دیوان است .وی مضافاً اظهار میدارد که خواهان دلیـل کـافی بـرای اثبـات تابعیـت امریکـایی
خویش ارائه نکرده است .خواهان هر دو اعتراض را مردود میشناسد .خوانده طی دفاع خود در مورد ماهیت دعـوا،
مدعی شده است که خواهان هیچیک از وظایفش را به طور صحیح طبق قرارداد انجـام نـداده و نیـز انجـام کلیـه
کارهای موضوع قرارداد را متوقف ساخته و بدینسان قرارداد را نقض کرده و موجب ورود خسارات به خوانده شـده
است .خوانده این استدال خواهان را که نامه مورخ  38ووییه  08( 3323خردادماه  )3102وی ویا جلسه مالقـات
 30سپتامبر  04( 3323شهریورماه  )3102در حکم لغو یکجانبه قرارداد بوده است رد کرده ،اظهار میدارد که نامـه
منعکس کننده این واقعیت است که خواهان اجرای قرارداد را متوقف ساخته بود .بدین جهـت ،وی خواهـان را بـه
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جلسهای برای «مذاکره در مورد قرارداد» دعوت نمود .خوانده استدال میکند که شرایر فـورسمـاوور ،مـدتهـا
پس از فوریه  3323در ایران ادامه داشته و بعداً از اوضاع و احوالی کـه تحـت آن قراردادهـای آیـبکس ،از جملـه
قرارداد منعقد با خواهان منعقد شده بود ،آنچنان تغییر بنیادی یافت که طرفین را از ادامـه اجـرای قـرارداد معـذور
ساخت.
خوانده ادعای متقابلی جمعاً به مبل  4،200،238بابت خسارات ناشی از نقض ادعایی قرارداد توسـر خواهـان
مطرح ساخته است .این مبل شامل  3،223،202دالری است که خوانده به موجب قرارداد پرداخته ،بهعالوه بهـره
سا های  3322الی  3322به مبل  304،212/12دالر و «خسارات جنبی ناشی از عـدم اجـرای تعهـدات» توسـر
خواهان به مبل  0،222،222دالر.
خوانده همچنین ادعای متقابلی بابت حق بیمه اجتماعی و جرائم به مبل  32،038،480ریا و ادعای متقابـل
دیگری بابت مالیات بر درآمد و سایر مالیاتها به مبل  03،224،483ریا مطرح ساخته اسـت .خواهـان منکـر آن
است که دینی بابت حق بیمه یا مالیات دارد و استدال میکند که به هر صورت ،این ادعاهـای متقابـل خـار از
صالحیت دیوان است ،زیرا حسب ادعای خوانده ،طلب مؤسساتی است که طرف ایـن پرونـده نیسـتند و ناشـی از
قرارداد فیمابین طرفین هم نیست.
خوانده مضافاً تقاضا دارد که «دیوان ( )...به خواهان دستور دهد که ادعایش را از دادگاه ایاالت متحده مسـترد
نماید» .این درخواست مربوط به دعوای فعالً معلقی است که خواهان در  02اکتبر  38( 3322آبـانمـاه  )3103در
دادگاه ناحیهای ایاالت متحده ناحیه شرقی ویرجینیا علیـه ایـران و وزارت دفـاع ایـران ثبـت نمـوده و ضـمن آن
درخواست کرده است که حکمی علیه مدعیعلیهم ،جمعاً به مبل  3،311،230دالر بابت نقض قرارداد و اعالمی از
جانب دادگاه «مبنی بر اینکه قرارداد به دلیل فورسماوور لغو گردیده» صادر شود.
باالخره خوانده استرداد هزینهها و مخار متحمله در رابطه با دفاع دعوا و ادعاهای متقابلش را خواستار است.
سوم) دالیل حکم
 .3صالحیت
الف) قید انتخاب دادگاه

ماده  2قرارداد حاوی قید حل اختالفی به شرح زیر است:
کلیه اختالفات و منازعاتی که ممکن است میان طرفین در نتیجه تغییر و تفسیر مواد قرارداد یا انجـام کارهـا
به وجود آید که نتوان آنها را بهطور دوستانه حل و فصل نمود باید طبق مقررات و قوانین ایران ،از طریق مراجعه
به دادگاههای صالحه ایران حل و فصل گردد .خوانده استدال میکند که این قیدی است کـه بـه موجـب بنـد 3
ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی متضمن صـالحیت انحصـاری دادگـاههـای ایـران نسـبت بـه کلیـه اختالفـات
قراردادی است .خوانده استدال اصلیاش را در تفسیر معاد فارسـی واوه انگلیسـی «( »workکـار) مـییابـد و
اظهار میدارد که واوه «کار» در زبان فارسی که طبق ماده  30قرارداد در صورت اختالف بین دو متن ،زبان حکـم
است ،آنچنان معانی وسیع و متفاوتی دارد که تصور اختالفی که مشمو این قید نباشد ،غیرممکن است.
دیوان داوری طی دستور مورخ  32نوامبر  02( 3320آبانماه  )3183اعالم داشت که «ظاهراً قید مذکور طبق
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شرایر بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی از دیوان داوری سلب صالحیت نمیکند» .این نظر مبتنی بر قـرار
اعدادی شماره  303ـ  ،8مورخ  0نوامبر  34( 3320آبانماه  )3183دیوان عمومی در پرونده فـورد ارواسـپیس انـد
کامیونیکیشنز کورپوریشن و سایرین و نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران و سایرین است که ضمن آن ،دیـوان
عمومی نظر داد که قید عمالً مشابهی در مورد انتخاب دادگاه ،صالحیت را از دیوان سلب نمیکند .شعبه بـه ایـن
نکته توجه دارد که دیوان عمومی در قرارداد اعدادی شماره 8ـ303ـ دیوان عمومی خـود صـریحاً بـه تفسـیر واوه
فارسی «کار» و تأثیر آن بر حدود صالحیت دیوان ،اشارهای ننموده است .معذلک همانطور کـه دیـوان در حکـم
شماره 322ـ84ـ 3مورخ  02ووئن  8( 3320تیرماه  )3184خود در سیلوانیا تکنیکا سیستمز اینکورپوریتد و دولـت
جمهوری اسالمی ایران نظر داد ،این واقعیت که کلمه «کار» این همه معانی مختلف و گسـترده در زبـان فارسـی
دارد ،بدان معنا نیست که طرفین در مورد کلیه این معانی با یکدیگر به توافق رسیده باشد .قـرارداد هـم بـه زبـان
فارسی و هم به زبان انگلیسی تنظیم و امضا شده است .گرچه قرارداد مقرر کرده است که در صورت اختالف بـین
دو متن ،متن فارسی معتبر خواهد بود ،معانی بسیار متفاوت کلمه «کار» در فارسی موجب ابهـام در مـتن فارسـی
می شود .لذا شایسته است که برای رفع این ابهام به متن انگلیسی مراجعه شود .بهترین دلیل ایـنکـه کـدامیک از
مفاهیم فارسی منظور نظر طرفین بوده ،مفهومی است که در معـاد انگلیسـی آن ،یعنـی کلمـه « »workیافـت
می شود .مؤید این تفسیر ،استفاده از کلمه کار در جاهای دیگر متن فارسی اسـت .هنگـامی کـه از «اتمـام کلیـه
کارها» و «کارهای انجام شده توسر پیمانکار» صحبت میکند بهوضوح فقر به خدماتی که باید توسـر پیمانکـار
ارائه شود ،اشاره دارد .در عنوان «شرح کار» که با ذکر مأخذ در قرارداد در گردیده و منحصراً نـاظر بـه تعهـدات
اجرایی پیمانکار است ،همان کلمه «کار» در مقابل کلمه « »workبه کار رفته است.
بنابراین  ،دلیلی ندارد که این شعبه این قید انتخاب دادگاه را به نحوی غیر از آنچـه دیـوان عمـومی در قـرار
اعدادی شماره  303ـ  8خود تفسیر نموده ،تعبیر و تفسیر کند .در آنجا مثل مورد حاضـر« ،جنبـههـای مهمـی از
قرارداد ....خار از صالحیت دادگاههای منتخب قرار داده شده اسـت» و «ایـن محـدودیت صـالحیت» ایـن قیـد
انتخاب مرجع رسیدگی را خار از شمو این شرط قرار میدهد که منحصراً دادگـاههـای ایرانـی بایـد صـالحیت
رسیدگی به اختالفات ناشی از قرارداد مذکور را داشته باشند.
ب) تابعیت امریکایی خواهان

بر مبنای ادله و مدارک تسلیمی خواهان که شرایر مقرر توسر دیـوان در دسـتور مـورخ  02دسـامبر 03( 3320
آذرماه  )3183صادره در پرونده شماره ( 18فلکسی ون لیسبیک اینکورپوریتد و جمهوری اسالمی ایـران) در مـورد
اثبات تابعیت شرکتها را برآورده میکند ،دیوان داوری متقاعد شده است که خواهان تبعه ایاالت متحده در مفهوم
بند  3ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی است.
 .2ماهیت دعوا

در این بخش از حکم ،دیوان ابتدا به ادعاهای هر طرف ،مبنی بر ایـنکـه طـرف دیگـر ،قـرارداد را نقـض کـرده
میپردازد .طرفین موافقت دارند که در حوالی  32فوریه  03( 3323بهمنمـاه  ،)3102یعنـی زمـان وقـوع انقـالب
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اسالمی ایران ،وضعیت فورسماووری وجود داشته که یک یا هر دو طرف را از ایفای برخی از تعهـدات قـراردادی
خویش باز داشته و از آن پس ،مراودات قراردادی طرفین دستخوش تغییرات فراوانی شده است .لذا دیوان ابتدا بـه
ادعای خوانده ،مبنی بر این که خواهان بیش از آن تـاریخ قـرارداد را نقـض کـرده مـیپـردازد .سـپس دیـوان بـه
استدالالت طرفین راجع به اوضاع و احوالی که موجب ختم قرارداد در دوره پـس از  32فوریـه  03( 3323بهمـن
 )3102گردید ،پرداخته و پیامدهای حقوقی ناشی از ختم قرارداد در آن اوضاع و احوا خاص را مورد مالحظه قرار
میدهد .باالخره ادعاهای متقابل خوانده مورد رسیدگی قرار میگیرند.
الف) ادعای نقض قرارداد بیش از  31فوریه  23( 3828بهمنماه )3102

در این رابطه ادعا نشده است که خوانده پیش از  32فوریه  03( 3323بهمنماه  )3102قرارداد را نقض کرده باشد؛
اما خوانده مدعی است که پیش از انقالب اسالمی ،خواهان با عدم ارائه خدمات و مواد مورد لزوم ،قرارداد را نقض
کرده است .دیوان داوری بر این نظر است که ادله و مدارک موجود نزد وی این ادعا را تأییـد نمـیکنـد و معتقـد
است که خواهان به تعهدات قراردادی خویش عمل کرده است.
برخی از کاستی هایی که خوانده به خدمات ارائه شده توسـر خواهـان نسـبت مـیدهـد ،در واقـع ،در حیطـه
مسئولیت سیلوانیا بوده است .در تعدادی سوگندنامه توسر دانشجویان قبلی برنامه آموزشی «آیبکس» کـه توسـر
خوانده به ثبت رسیده ،ادعا شده است که بعضی از مربیان فاقد صالحیت بودند ،آموزش ناق بود و منـابع کـافی
به آموزش اختصاص داده نمیشد .موضوع مورد تأکید در سوگندنامهها این است که کیفیت ناز ادعـایی آمـوزش
حاکی از آن اسـت کـه ارزیـابیهـای خواهـان از برنامـه و گـواهی (مهـارتهـای مکتسـبه توسـر) دانشـجویان
فارغالتحصیل بهطور ناق انجام میشد .معذلک این سوگندنامهها به موجب مفاد خود به کار انجام شـده توسـر
راک و اینترنشنا اینکورپوریتد («راک و ») (سلف) سیلوانیا در پرووه «آیبکس» مربوط می شوند .خواهان طبق
قرارداد ملزم به ارزیابی کار راک و نبوده ،بلکه بایستی کار سیلوانیا را ارزشیابی کنـد .نکـات مربـوط بـه سـیلوانیا
حاکی از آموزش ناقصی نیست که ارزیاب بیکفایتی بر آن سرپوش نهاده باشد .دانشجویان اظهـار مـیدارنـد کـه
ایشان مجبور بودند موضوعات امتحانی را خود بیاموزند و بیشتر افسران نیروی هوایی بودند که به آنها آمـوزش
میدادند تا نفرات سیلوانیا .به نظر می آید که این روش در یک برنامه آموزشی که هدفش این بوده نیروی هـوایی
را قادر سازد که سرانجام کار آموزش را ریساً به عهده بگیرد ،مناسب بوده باشد .دانشجویان همچنـین بـه ابتـدایی
بودن سطح مهارت الزم جهت آزمونهای خواهان اشاره میکنند .معهـذا همـه دانشـجویان در آزمـون او قبـو
نشدند .گرچه عموماً در مرحله بعد توفیق حاصل کردند و به نظر میآید که در مجمـوع توانسـتند همـانطـور کـه
هدف آموزش بود ،با وسایل کار کنند یا طرز کار آنها را فرا گیرند .به عالوه ،ادله و مدارک فراوانی در دست است
حاکی از آنکه خواهان تعهداتش را به موجب قرارداد ایفا نموده است .بهویژه مشاور قبلی مدیر برنامـه ایـبکس در
مورد آموزش زبان که بر قسمت آموزش انگلیسی سیلوانیا نظارت میکرد و به اعتبار سمت خود بهعنوان مشاور بـا
ارزشیابیهای انجام شده توسر خواهان از برنامههای آموزشی آشنا بـود ،گـواهی نمـود کـه آزمـونهـا و مطالـب
امتحانی خواهان مطابق با شرایر قراردادی بوده است .عالوه بـر گـواهی کـردن میـزان پیشـرفت دانشـجویان و
نظارت بر فعالیتهای آموزشی سیلوانیا ،خواهان همچنین طبق قرارداد ملزم بـود کـه تعـدادی طـرح و گـزارش و
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یادداشت به خوانده تسلیم کند .خواهان نسخ گزارشهای پیشرفت کار ماهانه ،خالصـه گـزارشهـای فرمانـدهی،
گزارشهای مخصوص و یادداشتهای تسـلیمی از  3322الـی مـارس  3323را بـه ثبـت رسـانده اسـت .در ایـن
گزارش ها در همان تاریخ تهیه ،کلیه کارهای انجام شده در ماه ،از جمله بازدیدهایی که به منظور ارزیابی صـورت
میگرفته ،آزمونهایی که به عمل میآمده ،تعداد صفحات طرحهای درسی بازبینی شده و سفرهایی که بـه نقـاط
مختلف ایران صورت میگرفته ،بهتفصیل شرح داد شده است .مضافاً خواهان نسخ گزارشهای مـورد لـزوم بـرای
دوره ووئن  3322الی نوامبر  3322را جهت بررسی در جلسه استماع در اختیار داشـت؛ ولـی خوانـده در آن موقـع،
تقاضای هیچ گونه بررسی و بازبینی ننمود .عالوه بر این ،هیچ دلیل و مدرکی در دست نیست که خوانده در جریان
انجام کار در مورد کیفیت مطالب و جزوات آموزشی شکایت کرده ویا اظهار داشـته کـه آنهـا را دریافـت ننمـوده
است.
بهعالوه ،خوانده برخالف شرط ماده  3ـ  8قرارداد در مورد تخلفاتی که اکنون ادعا میکند ،به خواهان اخطـار
نکرده یا فرصت اصالح آنها را به وی نداده است .حتی در نامهای که سازمان ارتباطات و الکترونیـک خوانـده در
تاریخ  38ووییه  00( 3323تیرماه  )3102برای خواهان فرستاد و ضمن آن اعالم کرد که «به علت تحوالت ناشی
از انقالب اسالمی ایران ،قرارداد متوقف شده تلقی میگردد» ،هیچگونه ذکری از هرگونـه نقـض ادعـایی قـرارداد
توسر خواهان به عمل نیامده است .بنابراین ،اثبات نشده است که خواهان قرارداد را به علـت عـدم ایفـای تعهـد
نقض کرده باشد.
ب) ختم قرارداد پس از  31فوریه  23( 3828بهمنماه )3102

بعد از  32فوریه  03( 3323بهمنماه  ،)3102اجرای قرارداد توسر هر دو طرف متوقف ویا تدریجاً کُند و بـاالخره
متوقف شد .خوانده هیچیک از صورتحسابهایی را که برای وی ارسا شده بود ،یعنی صورتحسابهای مورخ 33
وانویه  03( 3323دیماه  08 ،)3102فوریه  2( 3323اسفندماه  34 ،)3102مارس  01( 3323اسفندماه 32 ،)3102
آوریل  03( 3323فروردینماه  )3102و  4مه  34( 3323اردیبهشتماه  )3102را پرداخت نکرد .طبق ماده  4ـ 34
قرارداد ،خوانده ملزم بود ظرف چهار هفته پس از دریافت صورتحساب ،آن را پرداخت کند ،مگر آنکه ظـرف ایـن
مدت اعتراض می کرد .در مورد خواهان هنگامی که مدیر وی در ایران و سایر پرسنل او در  38فوریـه 02( 3323
بهمنماه  )3102ایران را ترک گفتند ،کار وی در ایران متوقف شد .فعالیتهـای خواهـان در ایـاالت متحـده نیـز
کاهش یافت .نامبرده برای چندین ماه ،مطالب آموزشی موجود را مورد بررسی قـرار داده و بـه تهیـه برنامـههـا و
گزارشها ادامه می داد .معذلک آخراالمر وی اجرای خدمات موضوع قرارداد را متوقف و طی نامـه مـورخ او مـه
 33( 3323اردیبهشتماه  )3102خویش به خوانده اعالم کرد که ارزیابی برنامههای آموزشی را ناخواسـته متوقـف
میکند.
دیوان بر این نظر است که همان طور که هر طرف در مورد تعهدات خود استدال میکند ،طرفین برای دوره
معینی در حوالی  32فوریه  03( 3323بهمنماه  ،)3102به علت وجـود شـرایر فـورسمـاووری کـه مـانع ایفـای
تعهدات ایشان می شده ،از انجام تعهدات مربوطه خویش مبرا و معاف بودهاند .اوالً همانطور که دیوان طی حکـم
شماره 322ـ84ـ 3در اوضاع و احوالی بسیار مشابه نظر داده است« ،روشن اسـت کـه شـرایر انقالبـی موجـود در
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حوالی (انقالب) منجر به فورسماوور شده و مانع گردیده که اقـدامی در مـورد صورتحسـابهـا و پرداخـت آنهـا
صورت گیرد و نیز مانع سایر همکاریهایی شد که خواهان برای ادامه خدمات قراردادیاش از جانب خوانده احتیا
داشت» (حکم شماره 322ـ84ـ ،3مورخ  02ووئن  8/3320تیرماه  3184در سیلوانیا تکنیکا سیستمز اینکورپوریتد
و دولت جمهوری اسالمی ایران ،ص  33ـ  .)32ثانیاً عمل خواهان در فراخواندن نفـرات خـویش از ایـران در 38
فوریه  02( 3323بهمنماه  )3102موجه بوده است؛ زیرا این امر در زمـانی صـورت گرفـت کـه نـاآرامی انقالبـی
حکمفرما و نظم در تهران از جمله به دلیل زد و خورد در پایگاه هوایی دوشان تپه که کارکنان در آن مستقر بودند،
بهطور جدی مختل شده بود .در  38فوریه  02( 3323بهمنماه  )3102امنیت پرسنل خواهان دیگر قابـل تضـمین
نبود .باالخره اقدام خواهان در کاهش فعالیتهای خود در زمینه ارزیابی برنامهها در ایاالت متحده نیز موجه بـوده
است؛ زیرا نامبرده دیگر دستورات یا وجهی از مشتری خود در ایران دریافـت نمـیکـرد و بـه دانشـجویان برنامـه
آموزشی سیلوانیا دس تور داده شده بود که به ایران مراجعت نمایند و آموزش متوقـف شـده بـود .خوانـده اسـتدال
میکند که شرایر فورسماوور حداقل در رابطه با تعهدات خودش ،در دوره بعد  32فوریه  03( 3323تیرماه )3102
که وی نامه اش را درباره لغو قرارداد نوشت موجود بوده است .از آنجا که فورسماوور ،اسـتثنایی اسـت بـر تعهـد
اجرای قرارداد ،لذا طرفی که بدان استناد میکند ،بار اثبات وجود شرایر فورسماوور در رابطه با تعهدات قراردادی
مختلفش را برعهده دارد )1( .دیوان داوری بر این نظر است که خوانده ادله و مدارک کافی در اثبات این امر ارائه
نکرده است که شرایر فورسماوور تا اواسر ووییه  3323و بعد از آن وجـود داشـته و مـانع شـده اسـت کـه وی
تعهداتش را طبق قرارداد ایفا نماید .دیوان الزم نمیداند تعیین کند که شرایر فورسماوور دقیقـاً در چـه تـاریخی
خاتمه یافت؛ به نحوی که خوانده دیگر از عدم اجرای قرارداد معاف و معذور نبوده است .حتی بعید است که بتوان
راجع به این موضوع نظر کلی داد؛ زیرا مسأله فورسماوور باید در رابطه با هر تعهد قراردادی مشخ بررسی شده
و در مورد هر تعهد ممکن است نظری متفاوت داده شود .لکن دیوان بر این عقیده است که دالیل کافی در تأییـد
این اظهار خوانده در دست نیست که شرایطی که خار از کنتر وی بوده تا  38ووییه  00( 3323تیرماه  )3102و
بعد از آن ادامه داشته و همچنان وی را از انجـام پرداخـتهـای قـراردادی و آزاد سـاختن اعتبـارات اسـنادی بـاز
میداشته است.
بعکس ،دیوان بر این عقیده است که دولت ایران بر مبنای یک سیاستگذاری حساب شده ،قراردادهای منعقد
با پیمانکاران امریکایی را که به عملیات سری اطالعات نظامی مربوط میشد ،ادامه نداد .مؤید این نتیجـهگیـری،
متن نامه مورخ  38ووییه  00( 3323تیرماه  )3102خوانده است که در آن ذکر شده غرض از این نامه اعالم ایـن
مطلب است که «انجام کلیه کارها و پرداخت هزینه های موضوع قرارداد ....به علت تحوالت اخیر ناشی از انقـالب
اسالمی ایران ،متوقف شده تلقی میشود» .به نظر می آید که مقصود از عبارت اخیر ،اعالم تصمیمی است با توجه
به یک تحو تاریخی که در مورد قرارداد اتخاذ شده و منظور این بوده که اجرای قرارداد توسر دولـت ایـران بـه
 .1این شرط که بهطور کلی مورد قبو میباشد در ماده  002قانون مدنی ایران نیز منعکس است« :متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم
به تأدیه خسارت میشود که نتواند ث ابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود» .همچنین
رجوع شود به :حکم شماره 322ـ84ــ 3مـورخ  02ووئـن  8( 3320تیرمـاه  )3184در سـیلوانیا تکنیکـا سیسـتمز اینکورپوریتـد ،دولـت
جمهوری اسالمی ایران (ص  02انگلیسی /ص  00فارسی).
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واسطه وقایعی خار از کنتر او غیرممکن گردیده است .با در نظر گرفتن روابر ایران و ایاالت متحده قبل و بعد
از انقالب اسالمی ،این استنباط منطقی است که پس از فوریه  ،3323لغو قرارداد هایی نظیر قرارداد موضوع پرونده
حاضر ،معلو آن دسته از مالحظات سیاسی بود که رهبران انقالب قبل از ماه فوریـه  3323علنـاً اعـالم کردنـد؛
بدین ترتیب که قراردادهای منعقده با امریکاییان و سایر خارجیان که دولت جدید آنهـا را خـالف مصـالح عالیـه
ایران تشخی دهد ،لغو خواهد شود .بعداً نیز نمایندگان دولت انقالبی در اظهارات خود که همگان از آن مطلعنـد،
این موضوع را تأیید و تکرار کردند.
ج) پیامدهای حقوقی لغو قرارداد توسط خوانده

در تعیین پیامدهای سیاستی که خوانده در مورد لغو قرارداد اتخاذ کرده ،باید دسـتکـم بـهعنـوان یـک موضـوع
مقدماتی ،مفاد خود قرارداد را مورد توجه قرار داد.
گرچه در قرارداد پیامدهای قصور پیمانکار و فورسماوور پیشبینی شده ،با این حا  ،قرارداد حاوی هیچ شرطی
نیست که مستقیماً به پیامدهای حق خوانده در اتخاذ این چنین سیاستها و لغو قرارداد بهطـور یکجانبـه بپـردازد.
الزم به تذکر است که قرارداد حاوی قیدی نیست که خوانده اجازه دهد قرارداد را به صالحدید خود فسخ کند .ماده
 2ـ  0به کارفرما حق میدهد که «در هر موقع  ...تا مبل معقو و مناسبی خدمات مـورد احتیـا را تغییـر داده و
بعضی خدمات را حذف یا اضافه نماید» .این شرط فقر به خوانده حق داده است که میزان خدمات مور نیاز طبـق
قرارداد را تغییر دهد ،لکن وی را در لغو قرارداد بنا به مصالح شخصی خویش آزاد نگذاشته اسـت .همـانطـور کـه
خواهان در جلسه استماع پرونده خاطرنشان ساخت ،قرارداد قبلی بین نامبرده و نیروی هـوایی شاهنشـاهی ایـران
حاوی قیدی بود که نیروی هوایی را مجاز میساخت کـه چنانچـه لغـو قـرارداد را موافـق مصـالح عالیـه خـویش
تشخی دهد ،به چنین کاری اقدام کند .فقدان چنین قیدی در قرارداد شماره  334مؤید آن است که قصد طرفین
این قرارداد این نبوده که خوانده بتواند به صالحدید خود آن را فسخ نماید.
معذلک قرائن و نشانه هایی در قرارداد هست ،مبنی بر اینکه طرفین قبو کرده بودند که خوانـده مـیتوانـد
حتی در غیر مورد فورسماوور ویا قصور خواهان ،قرارداد را فسخ کند .ماده  4ـ  2قرارداد میگوید:
«در صورتی که به علت فورسماوور قرارداد فسخ شود یا کارفرما بنا به هر علتی غیـر از قصـور پیمانکـار،
قرارداد را فسخ نماید کلیه ضمانتنامههای بانکی حسن انجام کار فوراً آزاد خواهد شد».
گو اینکه این شرط ،پیامدهای حقوقی لغو یکجانبه قرارداد را بهطور جامع مشخ نمـیکنـد ،بـا ایـن حـا ،
حاکی از آن است که طرفین پیشبینی کرده بودند که خوانده میتواند قرارداد را به دالیلی غیر از آنکه صریحاً در
قرارداد ذکر شده فسخ نمایند.
در این رابطه ،ابتدا باید توجه داشت که قرارداد مورد بحث در اینجا یک عقد خصوصی است که بـه موجـب
ماده  32آن ،تابع قانون ایران است .ثانیاً نظر به این که قـرارداد جزئـی از طـرح آیـبکس بـود ریشـه در همکـاری
نظامی داشت و حتی به یک سیستم بسیار سری جمعآوری اطالعات و بنابراین ،به جنبههای فـوقالعـاده حسـاس
منافع و سیاستهای دفاعی دولت طرف قرارداد مربوط هستند .در این اوضاع و احوا ویـژه ،روابـر سیاسـی دو
ذیربر اهمیت بیشتری نسبت به روابر عادی تجاری پیدا میکند و در این مورد خاص ،نسبت بـه قـرارداد هـای
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فروش وسایل و خدماتی که از نظر نظامی حساسیت کمتری دارند ،بهمراتب اهمیت بـیشتـری نیـز دارد .اگـر در
جریان اجرای قراردادی نظیر قرارداد حاضر ،این اوضاع و احوا دستخوش دگرگونیهای بنیادی شوند که طـرفین
قبالً آن را پیش بینی نکرده باشند ،در این صورت ،یکی از پیامدهای آن می تواند این باشد که یک طرف قرارداد از
اقدام به فسخ آن در چنین وضعیتی ،ممنوع نخواهد بود .این مفهوم تغییر اوضاع و احوا (یا اوضاع و احوا تغییـر
یافته) که عبارت التینی  )2( clausula rebus sic stantibusنیز به همان معنـا بـه کـار مـیرود ،در شـکل
اساسی خود در بسیاری نظامهای حقوقی وارد شده ،بهطوری که می توان آن را یک اصل عام حقوقی دانسـت)3(.
اصل مزبور همچنین در ماده  80کنوانسیون  3383وین درباره قانون معاهدات منعکس گردیده و قبو عام یافتـه
است )4( .گرچه می توان استدال کرد که با توجه به تعاریف وسیع و محدود مفهوم در مورد بحـث در نظـامهـای
حقوقی متفاوت و پارهای تفاوت ها در کاربرد عملی آن ،تعیین وجه اشتراک یک چنـین اصـل حقـوقی عـامی کـار
سادهای نیست ،با این حا  ،قبو اوضاع و احوا تغییر یافته در مورد حاضر به موجب متن صریح ماده هفت بیانیه
حل و فصل دعاوی ،مجاز و موجه است .این شرط نه تنها قانون مورد اعما توسر دیوان را تعیین میکنـد ،بلکـه
 .2این مفهوم مشتق از قاعده حقوقی رومی( "Conventio omnis intelligitur rebus sic stantibus" :به معنای :فرض بر این است
که هر قراردادی مبتنی بر اوضاع و احوالی است که هنگام عقد آن وجود داشته است) میباشد.
 .3راجع به این اصل در حقوق انگلیسی بهعنوان مثا رجوع شود به:
D. H. Parry, Sanctity of Contracts in English Law (1959), at page 47 and C. Schmitthoff, Frustration of
International Contracts of Sale in English and Comparative Law: Report of the Proceedings of the International
Association of Legal Science (1961), pp. 127 ff .

گرچه اصل مزبور در ایاالت متحده قبو عام نیافته ،با این حا با استناد به شرایر ضمنی یا سالبه به انتفا شـدن موضـوع قـرارداد ،غالبـاً
نتایج مشابهی حاصل میشود .رجوع شود به:
 Cases, Text and Materials, 4th. Ed. (1980), pp. 693 f .ـ R. B. Schlesinger, Comparative Law
دکترین فرانسوی «( »imprévisionبه معنای عدم قابلیت پیش بینی) که شورای دولتی آن را در دعـاوی مربـوط بـه قراردادهـای اداری
ابداع کرد ،توسر دادگاههای مدنی پذیرفته نشده و بدین جهت منجر به آن شد که وضعیتهای فوقالعاده مقـررات قـانونی وضـع گـردد.
فیالمثل رجوع شود به:
Savatire, La theorie de I' imprevision: dans les contrats, Etudes de droit contemporain, Vol. II (1959), pp. 1 ff

در ممالک اسکاندیناوی ،این مفهوم پذیرفته شده است که چنانچه طرفین به طور ضمنی فرض کنند که اوضاع و احوا اصلی (موجود در
هنگام عقد قرارداد) تغییر بنیادی نخواهد کرد ،فرض آنها نافذ و معتبر شناخته خواهد شد .رجوع شود به:
Rodhe, Adjustment of Contracts on Account of changed conditions, Scandinavian Studies in Law, Vol. 3 (1959),
pp. 151, 159-166.

در مورد امکان فسخ قرارداد تحمیلی و یکطرفه ،رجوع شود به :مواد ( 3482و مواد بعد از آن) قانون مدنی  3340ایتالیا و مـاده مشـابه آن
در قانون سا  3342یونان ،یعنی ماده  .122در انواع خاصی از قراردادها ،مـاده  313قـانون مـدنی اتـریش و مـاده  121قـانون تعهـدات
سوئیس نیز مفهوم اوضاع و احوا تغییر یافته را پذیرفتهاند.
این دکترین از جنبه قضایی بر مبنای ماده  040قانون مدنی آلمان که مقرر میدارد قراردادها باید با حسننیت اجرا شـوند و تغییـر ناحیـه
آنها را در شرایر خاص مجاز میشمارد ،در این کشور کاربرد گستردهای یافته است .رجوع شود به:
K. Larenz, Geschaftsgrundlege und Vertragserfullung, 3rd, ed. (1963).

4. Text of the Convention in International Legal Materials, Vol. 8 (1969), pp. 679 ff .
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همچنین دیوان را موظف میسازد که در رسیدگی به کلیه دعاوی ،عرف معمو تجاری ،شرایر قرارداد و تغییرات
اوضاع و احوا را در نظر گرفته و بدین طریق ،تغییرات اوضاع و احوا را همطراز و همسطح شرایر قرارداد قـرار
میدهد .در چارچوب بیانیههای الجزیره ،در عبارت تغییرات اوضاع و احوا بدین معنا است که تغییراتی که جـزء
الینفک و منتج از انقالب ایران است ،باید مدنظر قرار داده شود.
تغییرات بنیادی در اوضاع سیاسی ایران در نتیجه انقالب طرز برخورد متفاوت دولت جدید و سیاسـت خـارجی
جدید ،بهویژه در رابطه با ایاالت متحده که قویاً مورد تأیید تودههای وسیع مـردم بـود ،تغییـر فـاحش در اهمیـت
قراردادهای بسیار حساس نظامی نظیر قرارداد حاضر ،بهویژه آنهایی که با کمپانیهای امریکایی منعقد شده بـود،
همگی عواملی هستند که موجب آن چنان تغییری در اوضاع و احوا شدند که خوانده را ذیحق بـه فسـخ قـرارداد
ساختند .هنگامی که وزارت دفاع تصمیم گرفت که به قرارداد شماره  334ادامه ندهد و تصمیم خـود را طـی نامـه
مورخ  38ووییه  00( 3323تیرماه  )3102به خواهان اطالع داد ،اقدام به لغو قراردادی نمود که طرفین ،در صورتی
که میدانستند چنین تغییرات بنیادی به وقوع خواهد پیوست ،احتماالً اقدام به عقد آن نمیکردند.
این واقعیت که قرارداد حاوی شرطی نیست که خوانده را مجاز سازد قرارداد را به صالحدید خـود فسـخ کنـد،
تغییری در این نتیجهگیری نمیدهد .اقدام خوانده در اتخاذ لغو قرارداد بنا به مصالح شخصی ،آنطور که گهگاه در
عقود حقوق خصوصی پیشبینی میشود نیست .در نبود شرایر صریح ناظر بر لغو قرارداد ،استناد بـه اصـل تغییـر
اوضاع و احوا جایز است .عالوه بر این ،با در نظر گرفتن ماهیت این قرارداد و همچنین این واقعیت که طرف آن
یک دستگاه دولتی است که باالخ از تغییرات بالقوهای که در باال مورد اشاره واقع مـیشـده ،تـاثیر مـیپـذیرد،
خواهان می بایست واقف به این امر میبود که این قبیل تغییرات در این زمینه بخصوص بیشتر قابل انتظار اسـت
تا در سایر زمینههای مناسبات قراردادی .لذا خواهان نمیبایست متوقع باشد کـه قـرارداد ،در قلمـروی ایـنچنـین
خاص از نظر نظامی از تغییرات برکنار بماند.
نتیجه لغو قرارداد توسر خوانده این است که نامبرده ملزم است خسارات متحمله خواهان بر اثر چنین اقـدامی
را جبران کند .این خسارات شامل بازپرداخت هزینههای متحمله مبال صورتحساب ارسا شده و پرداخت نشده ،از
جمله سود تا تاریخ لغو و همچنین سایر هزینههای مستقیم است؛ لکن سود آتی که خواهان ممکن بود بر اثر عدم
لغو قرارداد تحصیل کند جزء این خسارات نیست؛ زیرا در این صورت بدان معنا خواهد بود که خوانده ملزم به ادامه
اجرای قرارداد بوده است؛ حا آنکه به دلیل تغییر اوضاع واحوا که شرح داده شد ،ایـن امـر در ایـنجـا صـادق
نیست)5(.
از آن جا که قانون ایران طبق انتخاب صریح طرفین ،حاکم بر قرارداد است و از آنجا که قرارداد حـاوی هـیچ
شرط حمایت در برابر تغییرات یکجانبه توسر دولت طرف قـرارداد نیسـت ،دیـوان الزم نمـیدانـد بـه مالحظـات
 .5سایر احکام دیوان که در آنها عدمالنفع در اثر لغو قرارداد قابل پرداخت دانسته شده را باید از لحاظ واقعیات مـورد بحـث در آنهـا از
این مورد متمایز دانست؛ زیرا در این احکام ،اشارهای به شروط قراردادی یا اوضاع و احوا استثنایی نظیر مورد حاضر نشـده اسـت .بـرای
مثا رجوع شود به :حکم شماره 02ـ42ـ ،1مورخ  2ووئن  32( 3321خردادماه  )3180در آر .ان .پـامروی و سـایرین و دولـت جمهـوری
اسالمی ایران 2 Iran U.S. C.T.R. 372 ،و حکم شماره 03ـ43ـ ،1مورخ  2ووئن  32( 3321خردادماه  )3180در پامروی کورپوریشن و
دولت جمهوری اسالمی ایران .Reprinted in 2 Iran-U.S. C.T.R. 391
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دیگری بپردازد که الزم است در موارد دیگر مدنظر قرار گیرند؛ از قبیل لغو قراردادها کـه تـابع حقـوق بـینالملـل
عمومی شناخته می شود یا قراردادهای حاوی شروط ویژه حمایت در قبا تغییرات یا لغو یکجانبه قرارداد .همچنین
در اوضاع و احوا این پرونده لزومی به بررسی قواعد حقوقی حاکم بر سلب مالکیت یا ملی کردن امـوا خـارجی
نیست ،زیرا پیامدهای حقوقی مشروح در این بخش ،ناشی از روابر قـراردادی طـرفین و امـوا قـانون حـاکم بـر
قرارداد میباشد.
الف الف) هزینههای متحمله خواهان تا اول مـه  33( 3828اردیبهشـتمـاه  )3108کـه بابـت آن
صورتحساب داده شده

خواهان پرداخت هفت فقره صورتحساب ،جمعـاً بـه ملبـ  028،413دالر بابـت حـقالزحمـه کـار انجـام شـده و
هزینههای متحمله ،از او دسامبر  3322الی  12آوریل  32( 3323آذرماه  3102الی  32اردیبهشـتمـاه  )3102و
همچنین حضـور در جلسـه مالقـات مـورخ  30سـپتامبر  04( 3323شـهریورماه  )3102تهـران و تهیـه خالصـه
گزارشهای مورخ  30سپتامبر  3323و سوم اکتبر  04( 3323شهریورماه و  33مهرماه  )3102را مطالبه میکند.
فقر در مورد یکی از این صورتحسابها ،یعنی صورتحساب مـورخ  33وانویـه  03( 3323دیمـاه  )3102بـه
مبل  303،301دالر بابت خدمات ارائه شده از او دسامبر الی  13دسامبر  32( 3322آذرماه الی  32دیماه )3102
مطابق رویه مورد توافق طرفین راجع به گواهی پرداخت صورتحسابها ،اقدام به عمل آمد .به موجب ایـن رویـه،
توش راس اند کامپنی ،پیمانکار مشاور حسابرسی خوانده ،میبایست صورتحسـابهـا را بررسـی و پرداخـت آن را
توصــیه نمایــد .معــذلک در صــدور حکــم پرداخــت خســارت بــه خواهــان بــه دلیــل لغــو قــرارداد ،الزم نیســت
صورتحسابهایی که حاوی هزینههای متحملهاند طبق این رویه تسلیم شده باشد .در غیر ایـن صـورت ،هـدف و
منظور جبران خسارات ،بدون این که تقصیری متوجه خواهان باشد برآورده خواهد شـد .فـیالمثـل ،در ایـن مـورد
رعایت تشریفات گواهی صورتحسابها ،در حوالی انقالب متوقف شد .البته خواهان باید اینگونه هزینهها را در حد
معقولی اثبات نموده و دیوان را متقاعد سازد که هزینههای مزبور را جهـت اجـرای قـرارداد متحمـل شـده اسـت.
همانطور که اشاره شد ،صورتحساب مورخ  33وانویه  03( 3323دیماه  )3102طبق رویه مقرر در قرارداد توسـر
توش راس رسیدگی و پرداخت آن توصیه شد .گرچه توش راس رسیدگیهای روزمره هزینـههـا را فقـر تـا آخـر
 3322و نه آخر دسامبر  3322که دوره موضوع صورتحساب است ،انجام داده بود ،با ایـن حـا  ،در جریـان رویـه
قراردادی گواهی صورتحسابها ،خوانده اعتراضی به ارقام آن صورتحساب یا توصیه تـوش راس بـه پرداخـت آن
نکرد .دلیل و مدرکی هم نیست که پس از تسلیم و پرداخت صورتحسابی ،تعدیل هزینـهای در آن صـورت گرفتـه
باشد ،چه رسد به اینکه این تعدیالت چشمگیر هم باشد .با توجه به دالیل و مدارک و رویه مـورد عمـل دیـوان،
دیوان داوری متقاعده شده است که خواهان هزینـههـای منـدر در صورتحسـاب  33وانویـه  03( 3323دیمـاه
 )3102را متحمل گردیده است.
صورتحساب حاوی تحقیقی است به میزان  0درصد بابت «ضریب نقصان» تکمیل قرارداد که خواهـان آن را
بر مبنای ارزیابی کار انجام شده در ماههای اکتبر و نوامبر  3322که آخرین ارزیابی انجام شده در جریان پیشـرفت
کار طبق قرارداد است ،منظور کرده است.
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«ضریب نقصان» در رابطه با «برنامه مالی» قرارداد محاسبه میشد و از آنجا که این « ضریب نقصان» بـه
هزینههای واقعی متحمله خواهان که موضوع مورد بحث در جبران خسارات ناشی از لغـو قـرارداد توسـر خوانـده
است مربوط نمی شود ،لزومی ندارد که در محاسبه خسارات مربوط این تخفیف منظور گردد .همانطـور کـه قـبالً
بهتفصیل بیش تری بحث شد ،خواهان طبق دستور پیمانکار مشاور حسابرسی خوانده ،صورتحسـاب مـورخ  38مـه
 08( 3323اردیبهشتماه  )3102را جهت استرداد  0درصد ضریب نقصان برای خوانـده فرسـتاد تـا بـدین ترتیـب
جبران نقای گذشته شده باشد و دیوان داوری متقاعد شده است که خواهان هزینـههـای مـذکور در فسـخ ایـن
صورتحساب را متحمل شده است .از این رو« ،ضریب نقصان» مورد عمل در صورتحساب مورخ  33وانویه 3323
( 03دیماه  )3102به صورتی که در آن صورتحساب منظور شده ،صحیح بوده و لزومی به تغییر مبل هزینههـای
مندر در آن نیست.
صورتحسابهای خواهان بابت ماههای وانویه ،فوریه ،مارس و آوریـل  ،3323کـالً بـه مبلـ  128،231دالر،
بدون اینکه کار این ماهها طبق رویه گواهی صورتحسابها توسر خوانده ارزیابی شود ،تهیه شد؛ زیرا این ارزیابی
بها که توسر مشاوران امریکایی با مشورت مدیر برنامه و پرسنل وی صورت می گرفـت ،دیگـر انجـام نمـیشـد.
صورتحسابهای صادره از زمان انقالب و پس از آن توسر توش راس با ذکر جهت اقدام الزم برای پرداخـت بـه
خوانده تسلیم میشد و هیچگونه توصیهای به عمل نمیآمد.
ادله و مدارک تسلیمی خواهان ،با اینکه یکایک اقالم هزینه را جزء به جزء اثبات نمیکند ،با این حا  ،ایـن
استنباط را ایجاد میکند که خواهان هزینههای مندر در صورتحسابها را متحمل شده است .بـا توجـه بـه ایـن
واقعیت که هیچ قلم خاصی از صورتحسابها مورد اعتراض یا ایراد خوانده واقع نشده ،صرف این ادعای کلـی کـه
خواهان آن هزینهها را به میزان مورد مطال به ،متحمل نشـده اسـت ،کـافی بـرای بطـالن ایـن اسـتنباط نیسـت.
همانطور که در باال ،در قسمت «0الف» تشریح گردید ،خواهان به تعهدات خود طبق قرارداد عمـل کـرده اسـت.
خواهان پیشنهاد کرد مطالب و مـدارک مؤیـد ،نظیـر کـارتهـای سـاعت ورود و خـرو  ،گـزارشهـای مخـار ،
گزارشهای ماهانه و سایر مدارک مؤید مورد را که جهت رسیدگی ،در جلسه استماع به همراه داشت ،ارائه نمایـد.
مدارک مؤید مورد استفاده در تهیه صورتحسابها توسر مؤسسه حسابرسی خواهان ،آلکساندر گرانت انـد کـامپنی
که یک مؤسسه حسابرسی رسمی است ،رسیدگی شده و ایشان گواهی کـردهانـد کـه «مبـال منـدر در خالصـه
خسارات خواهان ( ) ...از کلیه جنبههای مهم معقو میباشند» .خوانده به مبل هیچ قلم خاصی از صورتحسابهـا
ایراد نگرفته و تقاضا نکرد که برای بررسی مدارک مؤیدی که خواهان در جلسه استماع به همراه داشت و پیشنهاد
ارائه آنها را کرد ،به وی فرصتی داده شود .با توجه به این واقعیت ،دیوان داوری متقاعد شده اسـت کـه خواهـان
هزینههای مندر در صورتحسابهای ماههای وانویه ،فوریه ،مارس و آوریل  3323را متحمل شده است.
مبل مندر در این صورتحسابها که فوقاً ذکر شد ،پس از کسر پنج درصد تضمین قراردادی حسن انجام کار
از مبال مورد دین به خواهان بابت هزینههای متحمله ،محاسبه شده است .از آنجا که بـه نظـر دیـوان ،خواهـان
تعهداتش را طبق قرارداد انجام داده است ،نامبرده استحقاق دارد مبال کسر شـده را کـه در صورتحسـاب  34مـه
 04( 3323اردیبهشتماه  )3102ذکر گردیده ،دریافت نماید .جمع مبال ذکر شده تا پایـان آوریـل  3323کـه دوره
مربوط به صورتحساب است 332،220 ،دالر بوده که بایستی به کل مبل مندر در صورتحسابهای دوره دسامبر
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 3322الی آوریل  3323اضافه گردد که بدین ترتیب ،جمع آن به  004،443دالر بال میشود.
خواهان مضافاً طالب  03،332دالر بابت بخشی از هزینههای فسخ ...الی  00سـپتامبر ( 3323سـوم مهرمـاه
 )3102میباشد که در صورتحساب مورخ  12آوریل ( 3322دهم اردیبهشتماه  )3103در شـده اسـت .خواهـان
این هزینهها را برای حضور در جلسه مالقات  30سپتامبر  04( 3323شهریورماه  )3102که در جلسه مذکور تسلیم
شد و نیز یک خالصه گزارش دیگر به تاریخ سوم اکتبر  33( 3323مهرماه  )3102متحمل گردیده اسـت .طـرفین
موافقت دارند که خوانده طی نامه  38ووییه  00( 3323تیرماه  ) 3102خود تشکیل این جلسه را خواستار گردیـد و
در همان جلسه گزارش مورخ سوم اکتبر را تقاضا نمود .دیوان داوری بر این نظر اسـت کـه ایـن هزینـههـا طبـق
قرارداد منصفانه بوده است.
بدین سان خواهان استحقاق دارد حکمی به مبل  028،413دالر بابت هفت فقره صورتحساب جهت خـدمات
انجام شده طبق قرارداد دریافت نماید.
ب ب) سایر هزینههای نقدی

خواهان در خالصه خسارات تسلیمی خود در تاریخ  32اوت  33( 3324مردادمـاه  )3181بـرای اولـین بـار ادعـای
جداگانهای بابت سایر هزینههای مستقیم (که بعداً هزینههای نقدی نامیده شـد) مطـرح سـاخته اسـت .در جلسـه
استماع ،خوانده درخواست کرد که ادعا طبق ماده  02قواعد دیوان ،بهعنوان اصالحیه غیرمجـاز رد شـود .خواهـان
نشان داده است که اکثر هزینههای نقدی که تحت عنوان جداگانهای در خالصه خسارات خـود فهرسـتوار ذکـر
کرده ،جزء تعداد دیگری از صورتحسابها که خواهان بدواً پیوست دادخواستش تسلیم نموده بود ،منظور شده و در
جداو پیوست آن دادخواست ذکر گردیده است .در هر صورت ،این ادعاها بدواً پـیش از آنکـه خواهـان مـدارک
مستند یا معارض خود را تسلیم کند ،جداگانه مطرح شده بود .بدینسان خوانده فرصـت کـافی بـرای پاسـخگویی
بدان ها را داشته است و به نظر دیوان ،این رویه حقی از خوانده تضیع نمیکند و لذا دیوان ایـن بخـش از ادعـا را
می پذیرد .دو فقره مبل مورد ادعا بهعنوان هزینههای نقدی عبارتند از 38،822 :دالر که خواهان به مدیر خـود در
ایران بابت اسباب و اثاثه ای که هنگام خرو از ایران در  38فوریه  02( 3323بهمنمـاه  )3102بـه جـا گذاشـته،
پرداخت کرده است و مبل  2،283دالر پرداختی به یک پیمانکار دیگر (آیبکس) بابت هزینههایی که نامبرده بابـت
نقل مکان مدیر خواهان در ایـران و یکـی از کارکنـان وی از تهـران در  38فوریـه  02( 3323بهمـنمـاه )3102
متحمل شده است .دیوان براساس ادله و مدارک تسلیمی ،متقاعد شده است که خواهان این هزینهها را جمعـاً بـه
مبل  04،008دالر در جریان اجرای قرارداد متحمل شده و نیز اینکه اقـدام خواهـان در تسـویه ایـن مطالبـات از
محل قرارداد برای احتساب از هزینههای باالتری که ممکن بود در اثر تعقیب دعوا ایجاد شود ،موجه بوده است.
ج ج) خسارت عدمالنفع

خواهان مبل  003،423دالر بابت سود ازدست رفته مربوط به بخش اجرا نشده قرارداد مطالبه مـیکنـد .خواهـان
این رقم را با ذکر مبل سیاهه شده بابت کاری که طبق قرارداد انجام داده و منجملـه صورتحسـابهـای موضـوع
دعوای فعلی وی ( 0،122،433دالر) از کل قیمت تخمینی قرارداد ( 1،222،222دالر) به دست آورده است .نامبرده
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سود متعلقه به  3،020،023دالر بقیه را با اعما نرخ  32/20درصد «ضـریب سـود قـرارداد» محاسـبه مـیکنـد.
خواهان نرخ سود مذکور را از برگ هایی که حاوی محاسبه قیمت قرارداد است و در پیشنهاد قـرارداد یـا در طـو
مذاکرات به خوانده ارائه شده بود ،استخرا کرده است .این برگهای مؤید قیمتگذاری ،حاوی ستونی است بـرای
«حقالزحمه» که نمایانگر نرخ سودی به میزان  32درصد است .قیمت هر ساعت کار حرفهای و هزینههای دیگـر
که در این برگ های مؤید محاسبه شده ،توسر خوانده پذیرفته شده و در قـرارداد در گردیـده اسـت .بـه دالیـل
مذکور در قسمت « » باال ،دیوان بر این نظر است که در اوضاع و احوا ویژه این پرونده ،بابت عدمالنفـع ،حکـم
خسارتی نباید داده شود.
د د) بهره و نقصان سرمایه

خواهان دو روش مختلف برای محاسبه خسارات وارده به وی در اثر تأخیر در پرداخت ادعاهای خود ارائه مینماید.
طبق اولین روش ،فرض شده است که اگر خواهان مبال دریافت نشده را در کسب و کار خود سرمایهگذاری مـی-
کرد ،معاد بازده حاصل از سرمایهگذاری در سا های ذیربر منفعت میبرد .بدینسان خواهـان نـرخهـای زیـر را
بهعنوان نرخ بازده سرمایه نسبت به آنچه که وی اصل «سرمایه نقصان یافته» میخواند اعما کرده است:
 01درصد برای سا  38 ،3323درصد برای سا  32 ،3322درصد برای سا  34 ،3323درصد بـرای سـا
 43 ،3320درصد برای سـا  3321و  02درصـد بـرای سـا  . 3324ایـن محاسـبه منـتج بـه ادعـایی بـه مبلـ
ـ 3،230،822/دالر بابت عواید از دست رفته تا پایان سا  3324میشود.
طبق روش دوم ،خواهان برای محاسبه هزینههای ناشی از تأخیر در پرداخت ،هزینه واقعـی وامـی را کـه بـه
دلیل عدم وصو مبل صورتحسابها و ضمانتنامه (حسن انجام کار) آزاد نشده گرفته ،منظور کرده است .خواهـان
اظهار داشته که نرخ وام وی یک درصد باالتر از نرخ ممتاز بوده است .با اعما این نرخ ،نامبرده ـ 020،803/دالر
تا پایان استماع پرونده مطالبه میکند که در این مبل  ،تخفیفی بابت بهره حاصل از ضمانتنامه حسن انجام کار آزاد
نشده ،منظور گردیده است.
دیوان اولین روش پیشنهادی خواهان را مردود می شمارد .چنانچـه خواهـان بابـت مبـال پرداخـت نشـده بـا
هزینهای کم تر از آنچه که مدعی است از محل مبال مزبور عایدش میشد ،استقراض نموده ویـا مـیتوانسـته وام
گیرد ،در این صورت ،نامبرده نمیتواند طال ب حکمی برای عوایـد از دسـت رفتـه در نتیجـه عـدم پرداخـت مبـال
واجباالدا توسر خوانده باشد .اگر آنچنانکه از ظاهر بر می آید ،خواهان بابت این مبال  ،وام گرفته و آن را به کار
انداخته ،آنچه که اکنون مطالبه میکند فیالواقع عایدش شده و لذا خواستار خسارت مضاعف است .اگـر در واقـع،
برای تأمین وجه صورتحسابهای پرداخت نشده وامی نگرفته و زیان بیشتری را متحمـل شـده بـود ،بـه اغلـب
احتما در انجام اقدامات معقولی که به موجب حقوق عمومی قراردادها برای تقلیل خسارت وارده به خود ملزم بـه
آن بوده ،قصور کرده است.
خواهان مبل  430،228دالر بابت «هزینههای مستقیم مربـوط بـه بهـره متعلقـه» مبـال صورتحسـابهـای
پرداخت نشده ،از سه ماه پس از تـاریخ هـر صورتحسـاب ،تـا پایـان اسـتماع پرونـده ،مطالبـه مـیکنـد .نـامبرده
سوگندنامهای از حسابرس خود الکساندر گرانت اند کامپنی تسلیم نموده ،مبنی بر آنکـه محاسـبات بهـره مبتنـی

551



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

است بر نرخ ممتاز ماهانه وقت به اضافه یک درصد که نرخ استقراضی خواهان بوده ،و نیز اینکه بهره مورد مطالبه
«معاد بخشی از بهره ای است که کوئستک بعضاً به علت نیاز به سرمایه جـاری در نتیجـه عـدم پرداخـت مبـال
هفت ( )2فقره صورتحساب ،پرداخته است» .با توجه به مشکالت اثباتی در رابطه با صـدور حکـم بهـره بـه نفـع
خواهان به نرخ واقعی استقراض وی و با در نظر گرفتن مالحظات کلی مندر در حکم شماره 322ـ84ــ 3مـورخ
 04ووئن ( 3320سوم تیرماه  )3184در پرونده سیلوانیا تکنیکا سیستمز اینکورپوریتد ،دولـت جمهـوری اسـالمی
ایران (صفحه  18به بعد متن فارسی) ،دیوان داوری بر این نظر است که دوازده درصد ،نرخ معقولی است که بابت
بهره مبال پرداخت نشده میتوان اعما کرد.
بنابراین ،خواهان استحقاق دارد بهرهای به نرخ  30درصد به مبل صورتحسابهای پرداخت نشده بـه میـزان
 822،330دالر از تاریخ  38ووییه  00( 3323تیرماه  )3102تا تاریخی که کارگزار امانی دسـتور پرداخـت از محـل
حساب شخصی را به بانک امین بدهد ،دریافت نماید 38 .ووییه  00( 3323تیرماه  )3102تاریخ مناسبی است ،زیرا
که منطبق با تاریخ نامه خوانده راجع به لغو قرارداد است .بهره دیگری که خواهان مطالبه میکند ،تفاوت بهـره در
رابطه با اعتبار اسنادی است که نامبرده نزد نشنا بنک آو واشینگتن («ا.ن.ب.و») جهت تضمین ضمانتنامه حسن
انجام کار صادره به موجب قرارداد ،افتتاح نموده است .خواهـان بـرای تـأمین وجـه اعتبـار اسـنادی مزبـور مبلـ
 122،222دالر نزد آن بانک تودیع نموده و از زمان تودیع ،بابت مبل مندر روی ضمانتنامه بهـره دریافـت کـرده
است .تفاوت بهرهای که خواهان مطالبه میکند ،مابهالتفاوت آن بهره ای است که بنا به اظهار وی ناگزیر بوده بـه
علت خودداری خوانده از آزاد کردن ضمانتنامه بابت استقراض بپردازد .خواهان نرخ بهره ممتاز بهعالوه یک درصد
را که نرخ استقراض وی در آن موقع بوده ،محاسبه نموده و خواستار بهـره از  30سـپتامبر  04( 3323شـهریورماه
 )3102به بعد میباشد ،اما نمیگوید که از مبل  122،222دالر چه مقدار عایدش شده است.
همانطور که در قسمت سوم ـ  0ـ ) هـ هـ) زیر بهتفصیل بیشتری بحث شده ،خوانده متعهد به آزاد کردن
اعتبار اسنادی بوده است .این تعهد در  30سپتامبر  04( 3323شهریورماه  )3102وجود داشته و خوانده میتوانسته
است به تعهد خود عمل کند .معذلک خواهان استحقاق دریافت بهرهای اضافه بر آنچه که قـبالً از مبـال تـودیعی
عایدش شده ندارد .به نظر میرسد که وجوه مزبور تا تاریخ  01آوریل ( 3322سوم اردیبهشتماه  )3103به صورت
سپرده بهرهدار توسر «ا.ن.ب.و ».نگهداری می شده است .از آن تاریخ به موجب شـرطی در جریـان دعـوای فـی
مابین و بانک مذکور در ایاالت متحده ،خواهان منحصراً حق داشته مادام که آن وجوه در بانک یاد شـده بـه کـار
انداخته میشود ،نوع سرمایهگذاری وجوه را تعیین کند .بدینسان محتمل است که خواهـان ،بهـرهای حـداقل بـه
نرخی که دیوان اعما میکند و مبتنی بر نرخهای بهره پرداختی به سپردههـای شـش ماهـه در ایـاالت متحـده
است ،به دست آورده باشد.
هـ هـ) اعتبار اسنادی اتکایی و ضمانتنامه بانکی

خواهان طبق قرارداد و به منظور تضمین ضمانتنامه حسن انجام کار که بانک تجارتی ایران و هلند (بانک تجارت
فعلی) به نفع خوانده صادر کرده بود ،یک فقره اعتبار اسنادی اتکایی توسر (ان.ب.و) افتتاح کـرد .خواهـان بـرای
تأمین وجه این اعتبار اسنادی مبل  122،222دالر نزد بانک امریکایی یاد شده تودیع کرد .تـاریخ انقضـای اعتبـار
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اسنادی  13اوت ( 3322نهم شهریورماه  )3103بود .در مارس  ،3322خواهان دعوایی علیه بانک مذکور در دادگاه
ناحیهای ایاالت متحده اقامه نمود تا نامبرده را از پرداخت هرگونه وجهی که از حل اعتبار اسنادی مطالبه شود منع
کند .با موافقت طرفین آن دعوا تصمیم راجع به اعتبار اسنادی و وجوه تودیعی خواهان جهت تـأمین وجـه آن ،بـه
دادگاه واگذار شد .ا.ن.ب.و .ادعای غرامتی علیه خوانده مطرح ساخت .سپس بانک تجارت طی نامه مـورخ  31مـه
 01( 3322اردیبهشتماه  )3103اقدام به مطالبه وجه اعتبار اسنادی کرد ،لکن ا.ن.ب.و .با اجازه دادگاه ناحیهای از
پرداخت خودداری ورزید ،زیرا مطالبه ،منطبق با شروط اعتبار اسنادی نبـود .متعاقـب انعقـاد بیانیـههـای الجزیـره،
جریان دعوای مزبور در ایاالت متحده متوقف گردید و در تاریخ  32وانویه  02( 3320دیماه  )3182بانک تجارت
ادعایی نزد دیوان (پرونده شماره  )822علیه نشنا بنک آو واشینگتن و دولت ایاالت متحده امریکا مطرح کـرده و
پرداخت مبل  122،222دالر اعتبار اسنادی فوق را خواستار شد.
خواهان طی اظهاریههای کتبی که در این پرونده به ثبت رسانده ،استرداد مبل مطرح در اعتبـار اسـنادی را از
خوانده مطالبه میکند .وی استدال میکند که اوالً اعتبار اسنادی به موجب شـرایر خـود منقضـی شـده و ثانیـاً
خواهان به طور کامل قرارداد را اجرا نموده و خوانده مکلف بوده ضمانتنامه حسن انجام کار را هنگـام لغـو قـرارداد
آزاد سازد .خواهان در پاسخ به سؤاالت دیوان ،طی جلسه استماع تأیید کرد که وی خواستار استرداد مبل مطرح در
اعتبار اسنادی است و طالب هیچ خواسته دیگری نیست ،زیرا ظاهراً نامبرده نگران است که مبـادا در آزاد سـاختن
وجوه تودیعی وی توسر ا.ن.ب.و .اشکاالتی پدید آید .اجابت این خواسته خواهان میسر نیست ،زیرا خوانده هنگـام
لغو قرارداد ملزم نبوده مبل مطرح در اعتبارات اسنادی را بپردازد .معذلک دیوان معتقد است که چون قرارداد توسر
خوانده فسخ شده و خواهان نیز تعهدات قراردادیاش را ایفا نموده ،لذا ضـمانتنامه بـانکی صـادره جهـت تضـمین
حسن انجام کار خواهان دیگر منتفی است .عالوه بر این ،طبق ماده  4ـ  2قرارداد ،خوانده ملزم بوده است هرگـاه
قرارداد را بدون این که قصوری متوجه خواهان باشد لغو کند ،ضمانتنامه بانکی حسن انجام کـار را آزاد سـازد .لـذا
خوانده ملزم است منبعد از مطالبه ضمانتنامه بانکی خودداری نموده و بهعالوه آن را لغو و موجبات آزاد شدن اعتبار
اسنادی مربوط را فراهم کند .دیوان داوری خاطر نشان میسازد که وجوه تودیعی ا.ن.ب.و جهت تأمین وجه اعتبار
اسنادی که اکنون منتفی می باشد ،همچنان در اختیار یک دادگاه امریکایی است کـه نسـبت بـه ایـن موضـوع در
دعوایی که توسر کوئستک اینکورپوریتد علیه ا.ن.ب.و اقامه گردیده ،صالحیت رسیدگی دارد.
و و) ختم نهایی رسیدگی قضایی دادگاه عمومی تهران

خوانده ادعاهای متقابل خود در این پرونده را در تاریخ  12مارس  32( 3320فروردینماه  )3183به ثبت رساند .در
تاریخ  03سپتامبر  12( 3320شهریورماه  )3183یا پیش از آن ،خوانده دعوایی علیـه خواهـان در دادگـاه عمـومی
تهران اقامه و ضمن آن ادعاهایی مشابه با ادعاهای متقابلی که آن موقع در دیـوان تحـت رسـیدگی بـود ،مطـرح
نمود .هم در ادعاهای متقابل مطروح نزد دیوان و هم در ادعای مطروح در تهران ،خسارات نقـض قـرارداد و حـق
بیمههای اجتماعی خواسته شده است (ادعای متقابل خوانده بابت مالیاتها بعداً در  31دسامبر  00 / 3321آذرمـاه
 3180نزد دیوان ثبت گردید) .به تقاضای خواهان که جهت حضور در رسیدگیهای تهران احضار شده بود ،دیـوان
داوری در تاریخ او مارس  32( 3321اسفندماه  )3183قـرار موقـت شـماره 30ــ03ــ 3را در پرونـده کوئسـتک
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اینکورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران و سایرین صادر و ضمن آن مقرر نمود کـه دولـت ایـران در مـورد توقیـف
رسیدگیهای دادگاه عمومی تهران تا صدور ریی دوم ارسالی برای خواهان جهت حضـور در دادگـاه تهـران طـی
دستوری که در  30اوت  03( 3321مردادماه  )3180به ثبت رسید« ،توجه خواندگان را بـه دسـتور قبلـی در قـرار
موقت شماره 30ـ03ـ 3جلب نمود» .در  03سپتامبر  12( 3321شهریورماه  )3180دادگـاه عمـومی تهـران حکـم
غیابی علیه خواهان و به نفع خوانده صادر نمود .خوانده در پاسخ به درخواست اظهارنظر راجع بـه تقاضـای بعـدی
خواهان ،مبنی بر دستور به خوانده جهت تبعیت از قرار موقت صادره دیوان ،اعالم کرد ضمن تأکید ( )...بر حقانیت
خود در تعقیب دعوا در محاکم ایران و اجرای حکم صادرشده( ،خوانده) به احترام دادگاه ( )...تا اعالم نظـر دادگـاه
در مورد صالحیت رسیدگی به ادعاهای کوئستک ،از اجرای حکم خودداری خواهد کرد .دیوان طی دسـتور صـادره
در  33آوریل  00( 3324فروردینماه  )3181خود ،این اظهار خوانده را در و مورد مالحظه قرار داد.
خواهان خواستار «ختم نهایی رسیدگی قضایی دادگاه عمومی تهران» است .نظر به اینکـه دیـوان طـی ایـن
حکم تصمیم نهایی خود را درباره صالحیت رسیدگی به ادعاهای خواهان و نیز ماهیـت ادعاهـای وی و ادعاهـای
متقابل خوانده اتخاذ کرده است ،لذا قرار موقت صادره در این پرونده ،بـه موجـب شـرایر خـود منقضـی و بالاثـر
میشود .با قبو صالحیت نسبت به ادعاها و ادعاهای متقابل در این پرونده (به استثنای ادعاهای متقابـل خوانـده
بابت مالیات و حق بیمههای اجتماعی ـ رجوع شود به قسمت سوم ـ  0ـ د) ) و د د) زیر) ،این قبیل ادعاهـا و
ادعاهای متقابل از تاریخ ثبت نزد دیوان ،از حیطه صالحیت هر دادگاه دیگری خار بودهاند .این پیامد بند  0مـاده
هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،طی رویه ثابتی که دیوان از زمان صدور قـرار موقـت شـماره 31ــ122ــ دیـوان
عمومی ،مورخ  4فوریه  30( 3321بهمنماه  )3183در ئی ـ سیسـتمز اینکورپوریتـد و دولـت جمهـوری اسـالمی
ایران ،اتخاذ کرده ،مورد تأکید قرار گرفته است (اصطالح «ادعاها» در بیانیه حل و فصـل دعـاوی ،بـدین منظـور،
ادعاهای متقابل را نیز شامل میشود) .دیوان داوری این نظر را طی قرار موقت شماره 30ـ03ـ 3مورخ او مارس
 32( 3321اسفندماه  ،)3183در رابطه با همین پرونده ،مجدداً اعالم کرد .اثـر احـراز صـالحیت در پرونـده حاضـر
توسر دیوان این است که از تاریخ  12مارس  32( 3320فروردینماه  ،)3183یعنی تاریخ ثبـت ادعاهـای متقابـل
خوانده نزد دیوان ،دادگاه تهران دیگر جهت رسیدگی به موضوع دعوای مطروحه خواهان نزد آن دادگـاه در تـاریخ
 03سپتامبر  12( 3320شهریورماه ( )3183غیر از بخش مربوط به بیمههای اجتماعی) ،صالح شناخته نمـیشـود و
حکم صادره به نفع خوانده در دادگاه تهران ،از دادگاهی تحصـیل شـده کـه نسـبت بـه ادعـای مطـروح نـزد آن،
صالحیت نداشته است .ضمن تأیید این پیامد حقوقی بند  0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی و با توجه به قرار
موقت صادره در این پرونده ،دیوان داوری ضرورت یا مبنایی جهت صدور قرار مداوم ویا هرگونه قرار دیگری غیـر
از آنچه قبالً حکم داده شده ،نمییابد.
ز ز) هزینهها

خواهان جمعاً  122،108دالر بابت «حقالوکالههای پرداختی و پرداختنی» به مبلـ  100،282دالر و هزینـههـای
متحمله «از جمله هزینههای حسابرسان» به مبل  80،088دالر مطالبه میکند.
دیوان داوری خاطرنشان میسازد کـه خواهـان در خالصـه خسـارات تسـلیمی در تـاریخ  32اوت 33( 3324
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مردادماه  )3181خود ،هزینههایی به مبل  322،222دالر که صورتحسابهای حسابرسان را نیز شـامل مـیشـود،
مطالبه کرده است .نامبرده در خالصه خسارات بهروز در آمده خود که برای جلسه استماع به ثبت رساند ،این مبلـ
را به  80،088دالر کاهش داد که  40،088دالر آن بابت هزینهها است .دیوان مضـافاً خاطرنشـان مـیسـازد کـه
خواهان در خالصه خسارات خود ،رقم  122،222دالر بابت حقالوکالهها ادعا کرده است .طی سوگندنامهای که در
 38نوامبر  00( 3324آبانماه  )3181به ثبت رسید ،وکیل خواهان اظهار داشت کـه مؤسسـه حقـوقی وی تـا او
نوامبر  32( 3324آبانماه  )3181کالً معاد  088،282دالر وقت صرف این پرونده کرده ،لکن خواهان نگفته کـه
وی واقعاً صورتحسابی به این مبل دریافت کرده است .خواهان در خالصه خسارات بهروز در آمده خود100،222 ،
دالر بابت حقالوکالهها ادعا کرده ،لکن هیچگونه اسناد و مدارک مؤید دیگری ارائه نشده است.
با توجه به ضوابر و موازین مورد اشاره در حکم شماره 322ـ84ـ ،3مورخ  02ووئـن  8( 3320تیرمـاه )3184
صادره در پرونده سیلوانیا تکنیکا سیستمز اینکورپوریتد و دولت جمهـوری اسـالمی ایـران ،ص  10تـا  12مـتن
انگلیسی ( 43تا  44متن فارسِی) و با در نظر گرفتن مالحظات فوق و موضوعات مـاهوی و حقـوقی ایـن پرونـده،
دیوان داوری بر این نظر است که مبل  12،222دالر ،رقم معقولی است کـه خوانـده بایسـتی بابـت هزینـههـای
حقوقی خواهان بپردازد.
د) ادعاهای متقابل
الف الف) مبالغ پرداخت شده توسط خوانده طبق قرارداد

خوانده به این دلیل که خواهان تعهدات قراردادیاش را بهطور صحیح انجام نداده ،مبلـ  3،223،202دالر معـاد
کلیه وجوهی که بابت ضمانتنامه موجب قرارداد به خواهان پرداخته ،به اضافه بهره مطالبه مـیکنـد .از آنجـا کـه
دیوان نظر داده که خواهان قرارداد را نقض ننموده ،بلکه به تعهـدات قـراردادیاش عمـل کـرده ،ایـن قسـمت از
ادعاهای متقابل خوانده بایستی مردود شناخته شود.
ب ب) خسارات جنبی

خوانده مدعی است که در نتیجه عدم ایفای تعهدات قراردادی توسر خواهان ،متحمل خسارات جنبی شده اسـت.
نامبرده مبل  022،222دالر به صورت تخمینی بابت این خسارات مطالبه میکند .نظیر ادعای متقابـل مربـوط بـه
مبال صورتحسابها در اینجا نیز به دلیل عدم نقض قرارداد توسر خواهان ،دلیلی برای ادعای خسارات جنبی یـا
تبعی وجود نداشته و لذا این بخش از ادعاهای متقابل خوانده نیز باید مردود شناخته شود.
ج ج) مالیاتها

خوانده در ادعای متقابل خود بابت مالیاتها که مدعی است آن را بر مبنای قوانین مالیاتی جمهوری اسالمی ایران
مطرح میکند ،اظهار میدارد که خواهان بابت مالیات بردرآمد و مالیات اضافی سهم شهرداریها و اتـاق بازرگـانی
واتاق صنابع و اتاق اصناف ،بدهکار است .خوانده مقررات قانون مالیاتهای مستقیم را که مـدعی اسـت خواهـان
مشمو آن است نقل نموده و اظهار میدارد که خواهان دیون مالیاتی داشته ،ولی «تاکنون بدهی معوقـه خـود را
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تأدیه ننموده و بدین لحاظ ...بابت جرائم دیرکرد و نظایر آن ،خسارتی وارد نموده است».
خوانده یک نسخه برگ ارزیابی مالیات بر درآمد را که توسر وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در آن قید
شده بود که کالً مبل  03،224،483ریا الزماالدا است ،تسلیم نموده است.
خواهان منکر آن است که دینی بابـت مالیـات دارد .نـامبرده سـوگندنامههـایی ارائـه نمـوده کـه طـی آنهـا
مذاکرهکنندگان قرارداد شهادت دادهاند که هنگامی که خواستار در قیدی در قرارداد ،مبنـی بـر الـزام خوانـده بـه
بازپرداخت مالیات های (متعلقه دولت) ایران به خواهان شدند ،هم نماینده خوانده در مذاکرات و هم تیمسار نیـروی
هوایی که قرارداد را امضا کرد ،صریحاً تأیید کردند که خواهان از مالیاتهای (متعلقه دولت) ایران معاف است و لذا
در چنین قیدی ضروری نمیباشد .در سوگندنامهها همچنین اظهار شده است که خواهان در تعیین قیمـت خـود
این تفاهم را منظور کرده است.
به موجب بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،صالحیت دیوان ،نسبت به ادعاهـای متقابـل محـدود بـه
آن هایی است که ناشی از همان قرارداد ،معامله یا رویدادی باشد که موضوع ادعای اصلی را تشکیل میدهد .تعهد
ادعایی مبنی بر پرداخت مالیات در این مورد ،نه توسر قراردادی که موضوع ادعا اسـت ،بلکـه بـه وسـیله قـوانین
مالیاتی ذیربر ایران وضع شده است .خوانده خود اظهار مینماید که «ادعا مبتنـی بـر قـوانین مالیـاتی جمهـوری
اسالمی ایران است» .تعهد پرداخت مالیات رابطه ای است حقوقی ناشی از شـمو قـانون بـر وضـعیتی کـه یـک
شخ حقیقی یا حقوقی در آن قرار میگیرد و به رابطهای قراردادی که به موجب قرارداد بین طـرفین آن وجـود
داشته است .بنا به دالیل ،ادعای متقابل خوانده بابت مالیاتها خار از صالحیت دیوان است.
د د) حق بیمه اجتماعی

خوانده طی ادعای متقابل خود بابت حق بیمه اجتماعی اظهار میدارد که خواهان حق بیمه اجتمـاعی مربـوط بـه
کارکناش را به سازمان تأمین اجتماعی نپرداخته است .خوانده مقررات قانون تأمین اجتماعی را کـه مـدعی اسـت
خواهان مشمو آن است ذکر کرده و اظهار میدارد که خواهان هیچیک از وظایف و تکالیف قانونی خود را اجـرا
نکرده و لذا مسئو پرداخت مطالبات سازمان بیمههای اجتماعی که شامل جرائمی نیز میشود میباشـد .خوانـده
مضافاً ادعا میکند که در ماده  32ـ  0قرارداد ،خواهان مشخصاً تعهد کرده است که حق بیمـههـای اجتمـاعی در
ایران را بپردازد.
ماده  32ـ  0قرارداد بدین شرح است:
«وظایف پیمانکار» .پرداخت کلیه مالیاتها ،مخار  ،عوارض و حقوق دولتی مربوط به ایـن قـرارداد در مـورد
پرسنل پیمانکار و پیمانکاران دست دوم او در خار از ایران.
خوانده نامهای از سازمان تأمین اجتماعی ارائه نموده ،مبنی بر اینکه جمعاً مبل  32،038،480ریـا الزماالدا
میباشد.
خواهان منکر آن است که دیوان نسبت به این ادعا صالحیت داشته باشد و مضافاً منکر هرگونـه مسـئولیت و
تعهدی به موجب قانون تأمین اجتماعی است .خواهان اظهار میدارد که اظهـارات نماینـدگان خوانـده در جریـان
مذاکرات مربوط به قرارداد مشخصاً مؤید آن بوده که خواهان از پرداخت حق بیمه اجتماعی معاف اسـت .نـامبرده
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استدال میکند که تعهدات مندر در ماده  32ـ  0قرارداد منحصراً ناظر بر مالیاتها ،عوارض و حقوقی است کـه
توسر سازمانهای دولتی ایاالت متحده وضع شده است.
به نظر دیوان داوری منطقاً نمیتوان ماده  32ـ  0قرارداد را ناظر بر مالیاتهـا و حقـوق و عـوارض موضـوعه
هیچیک از سازمان های ایرانی دانست .ماده یاد شده ،به موجب شرایر خود ،فقر به مالیاتها و عوارض و حقـوق
دولتی در «خار از ایران» مربوط میشود.
به موجب بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،صالحیت دیوان نسبت به ادعاهـای متقابـل ،محـدود بـه
ادعاهای متقابلی است که «ناشی از همان قرارداد ،معامله یا رویدادی که موضوع ادعای اصلی» قرار گرفته اسـت،
باشد .تعهد ادعایی پرداخت حق بیمه اجتماعی در این مورد نه به وسیله قراردادی که موضوع ادعا است ،بلکـه بـه
موجب قانون ذیربر بیمههـای اجتمـاعی ایـران وضـع گردیـده اسـت .همـانطـور کـه دیـوان در حکـم شـماره
334ـ342ـ ،0مورخ  38مارس  08( 3324اسفندماه  )3180خود در پرونده تی.سی.اس.بی و ایـران (ص  02مـتن
انگلیسی) نظر داده و در حکم شماره 322ـ82ــ ،3مـورخ  02ووئـن  8( 3320تیرمـاه  )3184در پرونـده سـیلوانیا
تکنیکا سیستمز اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران (ص  42فارسی) آن را مورد تأیید قرار داده اسـت،
هر تعهدی از این دست ،رابطه ای حقوقی است که از شمو قانون بر وضعیتی که هریک از طرفین منفـرداً در آن
قرار میگیرند ناشی میشود و نه از نفس یک رابطه قراردادی فیمابین طرفین .لذا دیـوان هـیچگونـه صـالحیتی
نسبت به ادعای متقابل خوانده بابت حق بیمههای اجتماعی ندارد.
هـ هـ) دعوای خواهان در ایاالت متحده

در تاریخ  02اکتبر  38( 3322آبانماه  )3103خواهان دعوایی علیه دولت و وزارت دفاع ایران نزد دادگاه ناحیـهای
ایاالت متحده در ناحیه شرقی ایالت ویرجینیا ثبت و ادعا نمود که ایران قرارداد را نقض کرده است .طی این دعـوا
خساراتی کالً به مبل  3،311،230دالر ،بهعالوه بهره و هزینهها و «اعالم رییی مبنی بر اینکه قـرارداد بـه دلیـل
فورسماوور لغو گردیده است» ،خواسته شده بود .جریان دعوا به دنبا انعقاد بیانیههای الجزیره متوقف شد.
خوانده از دیوان درخواست کرده است که به خواهان دستور دهد دعوایش را از دادگاه ایاالت متحـده مسـترد
نماید .جمله دوم بند  0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی مقرر میدارد که ادعاهای ارجاعی به دیوان ،از تـاریخ
ثبت این ادعاها نزد دیوان داوری ،خار از صالحیت دادگاههای ایران ،ایاالت متحده ویا هر دادگـاه دیگـری قـرار
خواهد گرفت (همچنین رجوع شود به :قرار موقت شماره 122ـ 31ـ دیـوان عمـومی ،مـورخ  4فوریـه 30( 3321
بهمنماه  )3183در پرونده ای ـ سیستمز اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران) .نظر دیوان در ایـن حکـم
این است که نسبت به ادعای خواهان ،صالحیت دارد .ادعای حاضر اساسـاً مشـابه ادعـایی اسـت کـه در دادگـاه
ناحیهای ایاالت متحده مطرح گردیده است .اثر احراز صالحیت توسر دیوان نسبت به ادعای حاضر این است کـه
از  32نوامبر  08( 3323آبانماه  )3182که خواهان ادعایش را نزد دیوان به ثبت رسانده ،صالحیت دادگاه ایـاالت
متحده نسبت به دعوای مطروحه خواهان در  02اکتبر  38( 3322آبانماه  )3103باید منتفی شناخته شود .با توجه
به این پیامد حقوقی روشن بند  0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،لزومی نیست که دیوان دستور دیگـری در
رابطه با دعوای مطروح در دادگاه ناحیهای ایاالت متحده صادر نماید.

512



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

این تصمیم تأثیری در ادعـای (تسـلیمی) جمهـوری اسـالمی ایـران در پرونـده شـماره «الـف» ،30قسـمت
چهارم«الف» نخواهد داشت .در ادعای مذکور جمهوری اسالمی ایران مدعی شده است که دولت ایـاالت متحـده
به جای ختم ادعاهایی که در تاریخ  33وانویه  33( 3323دیماه  )3103در دادگاههـای ایـاالت متحـده در دسـت
رسیدگی بوده ،آنها را به حالت تعلیق درآورده و بدین ترتیب ،اصل کلی «ب» بیانیه عمومی و بند  0مـاده هفـت
بیانیه حل و فصل ادعاها را نقض کرده است.
چهارم) حکم

بنا به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حکم صادر میکند:
در رابطه با درخواست کوئستک اینکورپوریتد جهت ختم نهایی دعوایی که توسر وزارت دفاع ملـی جمهـوری
اسالمی ایران در دادگاه عمومی تهران اقامه شده ،دیوان بر این نظر است که ادعاهایی که به موجب این حکم در
حیطه صالحیت دیوان شناخته شدهاند ،از تاریخی که این ادعاها به صورت ادعاهـای متقابـل در دیـوان بـه ثبـت
رسیده ،از حیطه صالحیت آن دادگاه یا هر دادگاه دیگری به موجب شرایر بیانیه حل و فصل دعاوی ،خار بوده و
خواهند بود.
در رابطه با درخواست وزارت دفاع ملی جمهوری اسالمی ایران ،مبنی بر اینکه دیوان کوئستک اینکورپوریتـد
را ملزم به استرداد دعوای مطروحه علیه آن وزارتخانه و دولت ایران در دادگاه ناحیهای ایاالت متحده ناحیه شرقی
ویرجینیا نماید ،دیوان بر این نظر است که ادعاهایی که به موجب این حکم در حیطـه صـالحیت دیـوان شـناخته
شدهاند ،از تاریخی که این ادعاها به صورت ادعاهای متقابل در دیوان به ثبت رسیده ،از حیطه صالحیت آن دادگاه
یا هر دادگاه دیگری به موجب شرایر بیانیه حل و فصل دعاوی ،خار بوده و خواهد بود.
در رابطه با درخواست وزارت دفاع ملی جمهوری اسالمی ایران ،مبنی بر اینکه دیوان کوئستک اینکورپوریتـد
را ملزم به استرداد دعوای مطروحه اش علیه آن وزارتخانه و دولت ایران در دادگاه ناحیهای ایاالت متحـده ،ناحیـه
شرقی ویرجینیا نماید ،ریی دیوان این است که ادعاهایی که به موجب حکم حاضـر در صـالحیت دیـوان شـناخته
شده اند ،از تاریخ ثبت این ادعا در دیوان ،از حیطه صالحیت آن دادگاه یا هر دادگاه دیگری ،به موجب بیانیه حل و
فصل دعاوی خار بوده و خواهند بود.
خوانده ،وزارت دفاع ملی جمهوری اسالمی ایران ،متعهد است مبل ششصد هزار و نهصـد و نـود و پـنج دالر
امریکا ( 822،330دالر) به اضافه بهره به نرخ  30درصد در سا  ،از تاریخ  38ووییه  00( 3323تیرمـاه  )3102تـا
تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت از محل حساب تضمینی را به بانک امین بدهد ،بـه عـالوه هزینـههـای
داوری به مبل  12،222دالر ،به خواهان کوئستک اینکورپوریتد بپردازد .تعهد مزبور بـا پرداخـت از محـل حسـاب
تضمنی مفتوح طبق بند  2بیانیه مورخ  33وانویه  33( 3323دیماه  )3103دولت جمهوری دموکراتیک و مردمـی
الجزایر ایفا خواهد شد.
مابقی ادعاهای و ادعاهای متقابل مردود شناخته میشوند.
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بدینوسیله این حکم جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میگردد.
الهه ،به تاریخ  11سپتامبر  3880برابر با  28شهریورماه 3164
کارلـ هاینس بوکشتیگل ـ رئیس شعبه

به نام خدا
محسن مصطفوی

( )3مخالف با این نتیجهگیری که خوانده قرارداد را لغو کرده است )0( ،مخالف با حکـم خسـارت )1( ،مخـالف بـا
حکم بهره و هزینهها )4( ،مخالف با رد ادعاهای متقابل ،و ( )0مخالف با این نظـر کـه دادگـاههـای ایـران فاقـد
صالحیت میباشند.
موافق جهت حصـو اکثریـت ،در مـورد رد ادعـای عـدمالنفـع بـر مبنـای اصـل « clausula rebus sic
 .»stantibusموافق با تفسیری که در حکم از شروط مربوط به فسخ قرارداد شده است .موافق با این نتیجهگیری
که دادگاههای ایاالت متحده فاقد صالحیت رسیدگی به ادعاها هستند.
هوارد ام .هولتزمن
( )3مخالف در مواردی کـه حکـم مبتنـی بـر اصـل «تغییـر اوضـاع و احـوا » ،یعنـی « clausula rebus sic

 »stantibusاست و ( )0مخالف با تفسیری که در حکم از شروط مربوط به فسخ قرارداد شده است.
موافق با میزان خسارات مورد حکم به دالیل دیگر .موافق با میزان هزینههـای مـورد حکـم ،جهـت حصـو
اکثریت .کامالً موافق با بقیه حکم (رجوع شود به :نظر جداگانه).

پرونده شماره  281ـ شعبه دو
حکم شماره 312ـ281ـ2
خواهانها :جنرال داینامیکس تلفن سیستمزسـنتر اینکورپوریتـد (سـابقا مشـهور بـه اسـترامبر


ـ

کارلسون کورپوریشن)
و جنرال داینامیکس اینترنشنال کورپوریشن
خواندگان :جمهوری اسالمی ایران دولت جمهوری اسالمی ایران
شرکت مخابرات ایران و بانک ملی ایران
حکم

حاضران
از طرف خواهانها :آقای داوید .ای .مک گیفرت ،آقای جی .وی .مورتن مینتن

آقای داگالس ای .فیلیپس ،وکالی خواهانها
آقای آرنولد کریک ،آقای تونی السن ،آقای ریچارد ویلسون ،نمایندگان خواهانها
از طرف خواندگان :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده رابر جمهوری اسالمی ایران
آقای سیفاله محمدی ،مشاور حقوقی نماینده رابر جمهوری اسالمی ایران
آقای حسنعلی بخشی ،آقای خیراله رفیعی
آقای رسو غفاری ،دستیار مشاور حقوقی نماینده رابر جمهوری اسالمی ایران
آقای حیدرعلی پاینده وکیل وزارت دفاع
آقای حسن کالنترکاشی ،نماینده وزارت دفاع
همچنین :خانم جمیسن .ام .سلبی ،قائممقام نماینده رابر ایاالت متحده
آقای دانیل پرایس ،مشاور حقوقی نماینده رابر ایاالت متحده
اول) ادعا

خواهانها ،جنـرا داینـامیکس تلفـن سیسـتمز سـنتر اینکورپوریتـد (سـابق ًا مشـهور بـه اسـترامبرگ ـ کارلسـون
کورپوریشــن) («جنــرا داینــامیکس») و جنــرا داینــامیکس اینترنشــنا کورپوریشــن («جنــرا داینــامیکس
اینترنشنا ») که هر دو شرکت در ایالت دلهور تأسیس شدهاند ،خساراتی مطالبه میکنند که حسب ادعا از نقض و
فسخ قرارداد شماره  320منعقده فیمابین استرامبرگ ـ کارلسون کورپوریشن(«استرامبرگ ـ کارلسـون») و وزارت
جنگ دولت ایران ناشی شده است .قرارداد مذکورکه در تاریخ  8اکتبر  34( 3328مهـر  )3100منعقـد گردیـد بـه
منظور طراحی ،ساخت ،نصب و نگهداری یک ساله وسایل مخابراتی در دو پایگاه نیـروی هـوایی ایـران واقـع در
چاه بهار و امیدیه و نیز آموزش پرسنل ایرانی در کاربرد وسایل مذکور بود .خواهانها که هم ادعا میکننـد قـرارداد
توسر دولت ایران نقض و هم به علت فورسماوور فسخ گردیده ،تقاضای مبلغی بال بر  3،282،808دالر دارند که

حکم شماره 492ـ285ـ2



515

طلب آنها بابت صورتحسابهای پرداخت نشده برای کارهای انجام شده ،بازپرداخت هزینههای متقبلـه ناشـی از
تأخیر دولت ایران قبل از نقض قرارداد ،عدمالنفع کار ناتمام و هزینههای فسـخ مـیباشـد .خواهـانهـا همچنـین
غرامتی به مبل  38،222دالر که حسب ادعا بابت مصادره غیرقانونی اموالشان میباشـد مطالبـه مـیکننـد و نیـز
درخواست مینمایند که ضمانت پیشپرداخت آنها به مبل ـ 311321012/دالر و ضمانت حسن اجرای کارشان به
مبل  023،280دالر و اعتبارات اسنادی اتکایی که متعاقب عقد قرارداد به نفع دولت ایران تأسیس شـده بـود آزاد
شود ویا به جای آن خسارات اضافی به مبل  313831030دالر که معـاد ضـمانتنامههـا و اعتبـارات اسـنادی آزاد
نشده است پرداخت گردد .خواهانها تقاضای پرداخت بهره و هزینههای مربوطه را نیز دارند.
وزارت دفاع ملی (وزارت جنگ سابق) (وزارت دفاع) نقض قرارداد را انکار نموده و اظهار میدارد که تنها مورد
نقض قرارداد عبارت از قصور استرامبرگ ـ کارلسون در نصب و نگهداری وسایل و عزیمت غیرمجـاز و غیرموجـه
این شرکت از ایران در فوریه ( 3323اسفندماه  )3102بوده است .خوانده وجود شرایر فورسماوور را در نقاطی که
خواهان متعهد به ایفای تعهدات قراردادی بوده انکار و اظهار مینماید که هرگونـه تـأخیر در نصـب سیسـتمهـای
مخابراتی یا از طرف خواهان ویا مورد توافق او بوده است .وزارت دفاع با تصریح به اینکه تنها بـین  32تـا 30/0
درصد سیستم امیدیه تکمیل شده و سیستم چاهبهار به علت عدم نگهـداری ،قابـل بهـرهبـرداری نیسـت ،متقـابالً
ادعایی به مبل  1،412،234دالر و  82،130،048ریا دارد که به استرامبرگ ـ کارلسـون پرداخـت نمـوده اسـت.
وزارت دفاع همچنین متقابالً ادعایی به مبل ـ 3،321،440/ریا دارد که حسـب ادعـا بابـت مالیـاتهـای معوقـه
مارس  3322تا مارس ( 3323سا  )3102میباشد .وزارت دفاع در ادعای متقابل دیگری که برای اولین بار ضمن
ثبت مدارک خود در تاریخ  38وانویه  08( 3324دی ماه  )3180عنوان نمـود ،مبلـ  01،282،322ریـا نیـز کـه
حسب ادعا بابت حقوق معوقه بیمههای اجتماعی است ،مطالبه میکنـد .وزارت دفـاع همچنـین خواسـتار بهـره و
هزینههای مربوطه است.
شرکت مخابرات ایران ،به دلیل آنکه طرف قرارداد شماره  320نبوده معتقد است که ادعا نمیتواند متوجه آن
باشد .دولت ایران انکار مینماید که دعوا متوجه آن است و اظهار میدارد که چون جنرا داینـامیکس اینترنشـنا
طرف قرارداد نبوده ،نمی تواند طرح دعوا نماید .بانک ملی ایران انکار مینماید که دعوا متوجه آن است و استدال
مینماید که هرگونه ادعای مربوط به ضمانتنامهها باید علیه طرف ذینفع اقامه شود.
جلسه استماع این پرونده در تاریخ او مه  33( 3324اردیبهشتماه  )3181برگزار گردید.
دوم) صالحیت

به دالیل زیر دیوان صالحیت رسیدگی به ادعای حاضر را دارد .جنرا داینامیکس که قبل از  08ووییـه 0( 3320
مردادماه  ،)3183مشهور به استرامبرگ کارلسون بود( )1و جنـرا داینـامیکس اینترنشـنا  ،هـر دو شـرکتهـایی
 .1در ووییه ( 3320مردادماه  )3183استرامبرگ کارلون قسمتی از دارایی ها منجملـه نـام شـرکت خـود را بـه اشـخاص ثالـث فروخـت.
متعاقب معامله مزبور ،شرکت دو بار اسم خود را تغییر داد و نتیجتاً از  08ووییه  4( 3320مردادمـاه  )3183اسـترامبرگ ـ کـارلون بـه نـام
جنرا داینامیکس تلفن سیستمز سنتر اینکورپوریتد نامیده شد.
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هستند که در ایالت دلهور تأسیس شده و کالً متعلق به جنرا داینامیکس کورپوریشن میباشند که آن هم شرکتی
است که در دلهورتأسیس شده است.
خواهانها برای اینکه ثابت کنند جنرا داینامیکس کورپوریشن بنا به تعریف مندر در بند یـک مـاده هفـت
بیانیه حل و فصل دعاوی تبعه ایاالت متحده میباشد ،مـدارکی ،از جملـه نسـخههـای اظهاریـههـای توکیـل در
زمانهای مربوطه را تسلیم نمودهاند .هیچ تردیدی نیست که کلیه خواندگان مشمو تعریف ایران مندر در بند 1
ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی میباشند.
لکن خواندگان اظهار داشتهاند که قرارداد مورد بحث حاوی قید انتخاب دادگاه است که صالحیت را از دیـوان
سلب مینماید .قید مذکور یعنی ماده  3قرارداد به شرح زیر است:
کلیه اختالفاتی که ممکن است میان طرفین در زمینه تعبیر و تفسیر مواد قرارداد یا انجام کارها به وجود آید و
نتوان آنها را بهطور دوستانه حل و فصل نمود باید طبق مقررات قوانین ایران ،از طریق مراجعـه بـه دادگـاههـای
صالحه ایران حل و فصل گردد.
بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل مقرر میدارد که برای آنکه دیوان صالحیت رسـیدگی نداشـته باشـد ،الزم
است که قید انتخاب دادگاه های ایران مندر در قرارداد ،شامل کلیه ادعاهـای ناشـی از قـرارداد باشـد .در پرونـده
حاضر ،صالحیت دادگاههای ایران صراحتاً محدود به اختالفات ناشی از تعبیر و تفسیر قرارداد و انجام کارهـا شـده
است .اختالفات مربوط به سایر جنبههای قرارداد ،منجمله پرداخت ها ،خار از حیطه صالحیت دادگاههای منتخب
قرار گرفته است .این تحدید صالحیت موجب مـیگـردد کـه مـاده  3قـرارداد منحصـر بـه صـالحیت انحصـاری
دادگاههای صالحه ایران جهت رسیدگی به هر اخـتالف ناشـی از قـرارداد بشـود .بنـابراین ،مـاده  3قـرارداد مـانع
صالحیت دیوان در رسیدگی به ادعاهای ناشیه از قرارداد نمیگردد (رجوع شود به:
ـ  159ـ Ford Aerospace and the Air Force of IRAN, Interlocutory Award No, ITL 6
 U.S. C.T.R. 268, 5 November 1982).ـ FT, reprinted in 1Iran

در این رابطه ،دیوان آنچه را که در قرار اعدادی صادره در پرونده
ITEL International Corp, and Social Security Organization of Iran, et al. ITL 43)476-2 (filed 29 June 1984

گفته ،تکرار مینماید که صالحیت دیوان داوری منحصراً منبعث از مفاد بیانیه حل و فصل دعاوی است.
بنابراین ،دیوان داوری  ،نه وارد مسأله قصد طرفین اختالف ،اعم از قصد واقعی یا ضمنی یـا فرضـی آنهـا در
مورد قید حل و فصل اختالفات مندر در قرارداد و نه وارد عوامل ارتباطی فـیمـابین انجـام تعهـدات منـدر در
قرارداد و صالحیت یک کشور معین و اوضاع و احوالی که قراردا تحت آن منعقد گردیده ،شده است .دیوان داوری
جهت احراز اینکه آیا قرارداد حائز شرایر مقرر در بیانیه هست یا خیر ،تنها متون قیـود ذیـربر قـرارداد را در نظـر
میگیرد.
مسائل صالحیتی مربوط به ادعای متقابل ذیالً دربخش سه ـ و مورد بحث قرار گرفته است.
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سوم) ماهیت دعوا
الف) نقض قرارداد یا فورسماژور

خواهانها در دادخواست اولیه و لوایح بعدی ادعا کردهاند که اقدامات مختلف خوانـدگان در حکـم نقـض قـرارداد
شماره  320بوده است .بنا به اظهار خواهانها ،اقدامات فوق الذکر شامل تأخیر ممتد در ابتدای کار در آماده کـردن
محل برای سیستم مخابرات ،قصور در تأمین امنیت پرسنل خواهانها ،وارد کردن استرامبرگ ـ کارلسون به تعلیق
عملیات نصب در امیدیه در اکتبر ( 3322مهر و آبان  )3102و تعطیل کلیه کارها در فوریـه ( 3323اسـفند ،)3102
عدم همکاری با خواهانها به منظور شروع مجدد کار ،عدم پرداخـت هزینـههـای ناشـی از تـأخیر و هزینـههـای
کارهای انجام شده به استرامبرگ ـ کارلسون و فراهم آوردن موجبات ورود خسارات بـه امـوا خواهـانهـا بـوده
است.
لکن موضع فوقالذکر با اعما استرامبرگ ـ کارلسون در هنگام نقض ادعایی قرارداد منافات دارد .خواهانهـا
پیش از ثبت ادعای حاضر در دیوان ،مستمراً چنان عمل میکردند کـه گـویی اسـترامبرگ ـ کارلسـون بـه علـت
فورسماوور قرارداد را فسخ نموده است .اسـترامبرگ ـ کارلسـون در  32اکتبـر  08( 3322مهرمـاه  )3102اولـین
اطالعیه راجع به تعلیق کار در پایگاه امیدیه را به شرکت مخابرات که مدیریت پرووه را از طـرف وزارت دفـاع بـه
عهده داشت ارسا نموده و ضمن آن متذکر شد که اعتصاب کارکنان ایرانی موجب از دسـت رفـتن کمـکهـای
کارگری و مسکن شده و در نتیجه ،مجبور شدیم عملیات نصب را قطع نموده و وضع فورسماوور اعالم کنیم.
در اطالعیه مذکور ،استرامبرگ ـ کارلسون برآورد نمود که مدت وضع فورسماوور حداقل دو هفته خواهد بود.
در تاریخ  00اکتبر ( 1آبان) اعتصاب به پایان رسید و عملیات نصب از سر گرفته شـد .اسـترامبرگ ـ کارلسـون در
تاریخ  02اکتبر  8( 3322آبان  )3102اطالعیهای در باب این موضوع ارسا نمود .در تـاریخ  2نـوامبر 38( 3322
آبان  ،)3102متعاقب اغتشاشاتی در اهواز (نزدیک پایگاه امیدیه) و دخالت ارتش ایران ،خواهانها اطالعیه دیگری
راجع به تعلیق کار جهت شرکت مخابرات ارسا داشته و اطالع دادند که به علت اغتشاشات و ناآرامیها کار نصب
در امیدیه مجدداً در تاریخ  13اکتبر ( 3آبان ماه) متوقف گردیده و ضمناً گروه نصب به علت بـیم از امنیـت جـانی،
ایران را ترک کردهاند .استرامبرگ ـ کارلسون همچنین به شرکت مخابرات اطـالع داد کـه کلیـه وسـایل و ابـزار
جهت حفاظت ،در ساختمان مخصوص وسایل ،گذاشته شده و درب ساختمان قفل شده است.
در چاه بهار که در تاریخ  2فوریه  32( 3323بهمنماه  )3102تعطیل شد اطالعیه مربوطـه کـه در تـاریخ 30
فوریه  01( 3323بهمنماه  )3102به شرکت مخابرات و وزارت جنگ ارسا گردیده ،به شرح زیر است:
بر طبق ماده  2/8قرارداد شماره  ...320بدینوسیله به اطالع شما می رساند که کلیه کارهای باقیمانده ،شامل
نگاهداری و تعمیرات وسایل ئی.بی.ای.بی.ایکس.ئی در چاهبهار در تاریخ  02فوریه  3323بـه سـبب قـوه قهریـه
(فورسماوور) متوقف خواهد شد.
ادامه ناآرامیهای داخلی کشور ،ما را ملزم می سازد (به توصیه وزارت امور خارجه امریکا) که تمامی کارکنـان
امریکایی را که در اجرای پرووه پیس سپتر  0شرکت دارند از این کشور خار کنیم .طبق اخطـار رسـمی مـورخ 2
نوامبر  3322آقای تی .آر .ردینگتون ،مدیر پرووه پیس سپتر  0اسـترامبرگ ـ کارلسـون ،شـرایر فـورسمـاوور در
بخش تأسیسات امیدیه موضوع قرارداد از تاریخ  13اکتبر  3322به اجرا درآمده است.
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به نظر ما در آینده قابل پیشبینی تغییراتی در اوضاع کنونی داده نخواهد شد.
پیرو بند  0ماده  2/ 8قرارداد ما مایلیم با شما همکاری کنیم تا بتوانیم راهی برای تکمیل قرارداد بیابیم.
از ماه مارس تا ماه اکتبر ( 3323فروردین الی آبانماه  )3102اسـترامبرگ ـ کارلسـون دربـاره شـروع مجـدد
عملیات نصب توسر خواهانها با مقامات وزارت دفاع و شرکت مخابرات مالقات و مکاتبه نمود .در تاریخ  8اکتبر
 34( 3323مهرماه  )3102اوضاع به نحوی بود که چنانچه مسائل اداری از جمله مسأله پرداخت صورتحسابهـای
معوقه حل و فصل میگردید ،استرامبرگ ـ کارلسون آماده بود که عملیات نصب در پایگاه امیدیه را از سر گیرد.
به دنبا تصرف سفارت ایاالت متحده در تهران در نوامبر ( 3323آبان  )3102اسـترامبرگ ـ کارلسـون طـی
نامه به شرکت مخابرات اطالع داد که اتباع ایاالت متحده دیگر نمی توانند با امنیت وارد ایـران شـوند و پیشـنهاد
نمود که کار نصب در امیدیه توسر نماینده اردنی خواهان تکمیل شود و به منظور تعیین جزئیات امـر ،درخواسـت
تشکیل جلسه در آتن کرد .اما وزارت دفاع اصرار نمود که جلسه مذکور در تهران تشکیل شود و سـرانجام پـس از
آنکه مکاتبات بعدی نیز منجر به توافق نگردید ،استرامبرگ ـ کارلسون در تاریخ  04مارس  4( ،3322فروردینماه
 )3103اطالعیه کتبی به وزارت دفاع ارسا نمود؛ بدین مضمون که قرارداد به علت فورسماوور فسخ شده اسـت.
در نامه مزبور پس از تکرار مطالب نامههای قبلی راجع به تعلیق کار و کوششهای ناموفق طرفین در یافتن راهحل
مرضیالطرفین ،چنین اظهار شده است:
شرایر فورسماوور کماکان ادامه داشته و مانع اجرای قرارداد است.
با توجه به مندرجات و بنا به آنچه در فوق گفته شد ،ما بدینوسیله در این تاریخ ،فسخ قرارداد را به شما اعالم
می داریم ،به نحوی که تاریخ اجرای آن سه ماه از این تاریخ خواهد بود .ضمناً شما صورتحسـابهـای مربـوط بـه
امور انجام یافته ،ماشینآالت و ادوات تحویلی را تاکنون پرداخت ننمودهاید و با وصف یـادآوریهـای مکـرر ،ایـن
عدم انجام تعهد هنوز ادامه دارد .در نتیجه ،در ظرف مدت فوقالذکر به تسلیم مجدد صورتحسابهای مربـوط بـه
خدمات و کارهای انجام یافته مبادرت خواهیم نمود.
وزارت دفاع دو ماه بعد از آن طی پاسخ خود اعالم داشت که فسخ قرارداد از جانـب اسـترامبرگ ـ کارلسـون
نقض آن محسوب میشود .در تاریخ  08ووئن  0( 3322تیرماه  ،)3103استرامبرگ ـ کارلسون پیشـنهادی جهـت
حل و فصل مسائل مالی طرفین به دولت ایران تسلیم نمود( )2که دولت ایران به آن پاسخی نداد.
به این ترتیب ،از اواخر سا  3322تا اواسر سا  3322استرامبرگ ـ کارلسون اعتقاد داشته کـه بـا وضـعیت
فورسماوور مواجه بوده و طبق آنچه که قرارداد در آن باب مقرر داشته عمل میکرده است.
استرامبرگ ـ کارلسون اخطار الزم در مورد رویدادهای موجب بروز فـورسمـاوور را ابـالغ نمـود )3(.هـر دو
 .2در پیشنهاد حل و فصل درخواست شده بود که دو ضمانتنامه بانکی موجود و اعتبارات اسنادی مربوطـه آزاد و کـالً مبلـ 3،202،403
دالر بابت حل و فصل حسابها پرداخت شود .مبل مزبور شامل مبل  032،103دالر بابت صورتحسـابهـای پرداخـت نشـده882،301 ،
دالر بابت هزینههای ناشی از تأخیر قبل از فسخ قرارداد به علت فورس ماوور و مبل  214،300دالر بابت خسارت وارده به علـت فـورس
ماوور فسخ قرارداد بود.
 .3ماده  8ـ  2قرارداد شماره  320به شرح زیر مقرر میدارد:
 8ـ 2ـ در صورت وقوع فورس ماوور که اجرای این قرارداد را غیرممکن میسازد ،طرف زیاندیده بایـد طـرف دیگـر قـرارداد را کتبـاً در
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طرف به منظور حل و فصل مسأله مشورتهایی کردند و سرانجام وقتی ظرف سه ماه از تـاریخ درخواسـت بـرای
انجام مذاکرات ،راهحلی که مورد قبو طرفین باشد پیدا نشد ،استرامبرگ ـ کارلسون به حق قراردادی خود ،یعنـی
فسخ قرارداد بر مبنای فورسماوور با اخطار سه ماهه عمل کرد .استرامبرگ ـ کارلسون که آنچنان در عقیده خود
دایر بر فسخ قرارداد بر مبنای فورسماوور راسخ بوده و قرارداد را هم بر آن اسـاس فسـخ کـرده ،اینـک در طـرح
ادعای خود تحت عنوان نقض قرارداد متقاعد کننده نیست.
با توجه به تمامی مدارک ،دیوان متقاعد شده است کـه اسـتناد بـه فـورسمـاوور صـحیح و عزیمـت پرسـنل
استرامبرگ ـ کارلسون بابت امنیت کارمندانش از ایران به دلیل تهدید و احساس تهدید نسـبت بـه امنیـت آنهـا
موجه بوده است .هرچند شرایر در نقاط دور افتاده ،بخصوص چاه بهار ،ماننـد شـرایر در شـهرهای بـزرگ ایـران
نبوده ،لکن مدارک بهطور کلی بهوضوح اثبات میکند که نگرانی استرامبرگ ـ کارلسون امنیت کارمندانش واقعـی
و قابل درک بوده است.
بنابراین ،نظر دیوان این است که قرارداد شماره  320به علت فورسماوور فسخ شده و استرامبرگ ـ کارلسون
طبق ماده  8ـ  2آن قرارداد ،حق دارد بهای تجهیزاتی را که به وزارت دفاع تحویل داده یـا مـورد تصـویب وزارت
دفاع قرار گرفته و قیمت خدمات انجام شده تا تاریخ فسخ قرارداد را کـه  04ووئـن  1( 3322تیرمـاه  )3103بـوده
است ،دریافت کند .محاسبه مبل قابل پرداخت که طبق ماده  8ـ  2قرارداد خواهانها حق دارند دریافـت کننـد در
بخش سوم« » در زیر صورت گرفته است.
نظر به آنکه ماده  8ـ  2قرارداد مبالغی را که استرامبرگ ـ کارلسون حق دارد بعد از فسخ قـرارداد بـه علـت
فورسماوور دریافت کند بهصراحت مشخ میکند ،دیوان بر این نظر است که خواهـانهـا طبـق قـرارداد ،حـق
ندارند بابت فوت منفعت برای کار تکمیل نشده ،هزینه نگهداری دفتر جنـرا داینـامیکس اینترنشـنا در تهـران،
هزینه تعطیل عملیات در ایران ،از جمله مخار فسخ کردن و هزینه کمکهای حقوقی مربـوط بـه آن را دریافـت
کنند.
ب) هزینههای تأخیرهای قبل از پیدایش شرایط فورسماژور

پیوست  4قرارداد شماره  320حاوی یک برنامه زمانی بود که طبق قرارداد میبایسـتی عملیـات ،ظـرف آن مـدت
انجام شود .طبق آن برنامه ،کار نصب در محل چاهبهار میبایستی در  00مارس  4( 3322فـروردینمـاه  )3108و
در امیدیه در  32ووئن  02( 3322خردادماه  )3108آغاز شود .قرار بر این بود که کلیه کارهای نصب ظرف هشـت
مورد وقوع اتفاق ویا اتفاقات مذکور مطلع سازد و نیز بهطور تقریبی طو مدت زمانی را که این وضع ادامه خواهد یافت در نامه خـود قیـد
نماید .آنگاه طرفین این قرارداد باید به منظور یافتن راهحلهایی جهت مقابله با اینگونه رویدادها و مقتضیات با یکدیگر مشورت و تبـاد
نظر نمایند .در هر صورت ،چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاریخ درخواست مذاکرات بوسیله هریک از طرفین ،راهحلی کـه مـورد موافقـت
متقابل باشد پیدا نشود ،هریک از طرفین قرارداد می تواند به نظر و تشخی خود با دادن یک اخطاریه کتبی سه ماهـه بـه طـرف دیگـر،
قرارداد را فسخ نماید .در این صورت ،طرفین بایستی ظرف مدت سه ماه بعد از تاریخ فسخ قرارداد نسبت به تسویه حسـاب اقـدام کننـد و
باید بهای دستگاههایی را که تا کنون تدارک شده و یا در دست تهیه میباشد و همچنین قیمت خدماتی که تا این زمان انجام گردیده بـر
طبق گزارش اصلی و آخری ن گزارش ماهیانه پیشرفت که مورد قبو خریدار واقع شده پرداخت شود .فسخ قرارداد در اثر فورس ماوور باید
بهعنوان نقض قرارداد با اعما طرفین قرارداد تلقی گردد.
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ماه از تاریخ شروع ،تکمیل و متعاقب آن به مدت یک سا در هر محل کار نگاهداری و تعمیرات انجام شود؛ لکن
محلهایی که وزارت دفاع طبق قرارداد متعهد بود قبل از کار نصب آماده نماید ،آماده نبود .در نتیجه ،وزارت دفـاع
دستور داد تجهیزات الزم برای نصب به جای ارسا با هواپیما ،بهطوری که بدواً در قرارداد پیشبینی شده بود بـه
وسیله کشتی حمل شود .علیرغم اینکه کار آمادگی محلها به وسیله وزارت دفاع تکمیل نشده بـود ،متخصصـین
نصب تأسیسات استرامبرگ ـ کارلسون عملیات نصب در چاهبهار را در اکتبر  3322آغاز کردند .تـا اواسـر نـوامبر
حتی با آنکه هنوز دستگاههای تهویه الزم برای حفظ تجهیزات و نیروی برق دائم وجود نداشت ،عملیـات نصـب
به میزان قابل مالحظهای تکمیل شده بود؛ لکن ظاهراً به علت عدم تأمین نیروی برق توسر وزارت دفاع ،آزمایش
تجهیزات تا وانویه  3322به تعویق افتاد .علیرغم مشکالت دائم در مورد تأمین نیروی برق ،آزمایش سیستم در ماه
مه  3322تکمیل گردید .تا ووئن آن سا  ،سیستم به کار افتاد و در تـاریخ  02سـپتامبر  0( 3322مهرمـاه ،)3108
نیروی هوایی به استثنای چند مورد جزئی که تأثیری در کار سیستم نداشـت ،موقتـاً سیسـتم چـاهبهـار را تحویـل
گرفت .نگاهداری سیستم بالفاصله آغاز شد و تا فوریه  3323به مدت  0ماه ادامه یافت .تأخیرهای مکـرر چـه در
زمینه آماده نبودن محل نصب یا مشکالت مربوط به تأمین نیروی برق در پایگاه امیدیه نیـز پـیش آمـد .هرچنـد
استرامبرگ ـ کارلسون به درخواست وزارت دفاع تجهیزات سیستم مخابراتی را در فوریه  3322تحویل داد ،اما بـه
علت آماده نبودن محل نصب ،عملیات نصب به درخواست کتبی شرکت مخابرات ایران تا سپتامبر  3322به تعویق
افتاد .وقتی گروه نصب استرامبرگ ـ کارلسون در سپتامبر به ایران وارد شد ،عملیات نصب به علت کمبود نیـروی
برق به تعویق افتاد .سرانجام عملیات نصب در 01سپتامبر ( 3322او مهرماه  )3102آغاز شد.
خواهانها اینک به استناد ماده  2ـ  2قرارداد هزینههایی را مطالبه میکننـد کـه اسـترامبرگ ــ کارلسـون در
نتیجه آن تأخیرها متحمل شده است .ماده  2ـ  2قرارداد مقرر میدارد:
 2ـ  .2در صورتی که انجام قرارداد به دالیلی مربوط به خریدار یا سایر مقامات ایرانی به تأخیر افتد ،خریدار با
موافقت فروشنده ،مدت زمان مشخ شده را تمدید خواهد کرد تا کارهـا تکمیـل شـود و در صـورت درخواسـت
فروشنده ،خریدار هزینههای اضافی حاصله از این تأخیرات را طبق صورتحسابهایی که به تأییـد خریـدار رسـیده
باشد به فروشنده خواهد پرداخت .مدارک تسلیمی ،ثابت میکند که علل عمده تأخیر در نصب ،خواه در چاهبهـار و
خواه در امیدیه ،حاضر نبودن محل های نصب و نارسایی سیستم تولید نیروی برق بود و مسـئولیت هـر دو عامـل،
طبق پیوست  3قرارداد بر عهده وزارت دفاع بوده است .هرچند خوانده ادعا کرده است که تأخیرها در نتیجه نقـ
قطعات تحویلی استرامبرگ ـ کارلسون و قصور خواهانها در تأمین قطعات یدکی کافی بوده است ،لکـن مـدارک
این ادعا را تأیید نمیکنند .بهعالوه ،هرچند ماده  3ـ  2قرارداد وزارت دفاع را ملزم میکرد که ایـرادات کـار را بـه
استرامبرگ ـ کارلسون اطالع دهد و وزارت دفاع حق داشت در صورتی که خواهانها ایـرادات را رفـع ننماینـد ،از
محل ضمانتنامه حسن انجام کار برداشت کند ،مدرکی حاکی از اینکه وزارت دفاع چنان اقداماتی بـه عمـل آورده
است ،وجود ندارد.
استرامبرگ ـ کارلسون در تاریخ  30نوامبر  04( 3323آبانماه  )3102طی نامهای هزینههای اضافه را کـه در
نتیجه تأخیرهای مزبور متحمل شده بود ،به وزارت دفاع اطالع داد و طبق قرارداد ،صورتحسـابهـای خاصـی بـه
دالر امریکا و ریا ایران به مبل  132،882/00دالر و  00،038،028ریا تسلیم نمود .استرامبرگ ـ کارلسون بعداً
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نیز درخواست کرد که این صورتحسابها پرداخت شود .با اینکه وزارت دفاع طبق پیوست  1قـرارداد مکلـف بـود
«در صورتی که ایراد منطقی نداشته باشد» این صورتحسابها را ظرف مدت چهار هفته از تـاریخ تسـلیم و طبـق
ماده  2ـ  2قرارداد «هرگونه هزینههای اضافی فروشنده» ناشی از این تأخیرها را به فروشنده بپردازد ،معهذا وزارت
دفاع صورتحسابها را پرداخت نکرد .با آنکه قرارداد مکانیزم پرداخت را تسلیم صورتحسابها به وسیله فروشـنده
و تصویب آن ها توسر خریدار مقرر داشته ،دیوان این مکانیزم را اصوالً تعبیر بر اسقاط تعهد پرداخـت هزینـههـای
اضافی نمیکند .اگر خریدار صورتحسابها را تأیید نمیکرد ،مسأله به مراجع حل اختالف ارجاع میگردیـد .در آن
صورت ،خریدار نمی توانست .به دلیل متعهد نبودن به پرداخت چیزی غیر از آنچه که مایل به پرداخت آن اسـت از
عدم تأیید خود دفاع کند.
در این باره که استرامبرگ ـ کارلسون قبل از  30نوامبر  04( 3323آبانماه  )3102به وزارت دفاع اطـالع داده
باشد که وزارتخانه مزبور مسئو پرداخت هزینههای اضافی ناشی از تأخیرها است ،مدرکی وجود ندارد .حتی وقتی
که طرفین در اکتبر  3322مذاکراتی درباره تجدیدنظر در برنامه کار به عمل آورند و تاریخ های جدیدی برای آماده
کردن دو محل نصب تعیین کردند ،هیچگونه قرینهای حاکی از اینکه استرامبرگ ـ کارلسون هزینههای اضافی را
به وزارت دفاع اطالع داده باشد ،در دست نیست .وزارت دفاع ادعا کرده که استرامبرگ ـ کارلسـون اوالً بـا مطلـع
ساختن وزارت دفاع از آن هزینهها تا نوامبر  3323و ثانیاً با توافق با برنامه جدید کار و تعبیـر تـاریخهـای آمـادگی
محلها از هرگونه ادعایی بابت هزینههای ناشی از تأخیر اعراض کرده است.
در مورد تأخیر استرامبرگ ـ کارلسون در اطالع دادن هزینههای ناشی از تأخیر به وزارت دفاع ،دیوان مالحظه
مینماید که ماده  2ـ  2قرارداد ،مهلتی برای استرامبرگ ـ کارلسون جهت درخواست پرداخت هزینههـای اضـافی
تعیین نمیکند .مضافاً همانطور که خواهانها ادعا میکنند ،محاسبه دقیق کل هزینههای ناشـی از ایـن تأخیرهـا
فقر بعد از تکمیل کار توسر استرامبرگ ـ کارلسون امکانپذیر بوده است .تحت این شرایر ،تأخیر اسـترامبرگ ـ
کارلسون در مطلع ساختن وزارت دفاع از هزینههای مذکور را نمیتوان اعراض از حق قراردادی وی نسبت به این
گونه هزینهها تلقی کرد .در مورد برنامه زمانی تجدیدنظر شده ،تنها مدرک تسـلیمی ،نامـه ارسـالی اسـترامبرگ ـ
کارلسون در تاریخ  12اکتبر  3( 3322آذرماه  )3108است که طی آن با تغییر تـاریخهـای آمـاده شـدن دو محـل
نصب موافقت شده است.
این نامه با مفاد ماده  2ـ  2قرارداد که مقرر میدارد وزارت دفاع با موافقت استرامبرگ ـ کارلسون میتواند به
منظور تکمیل عملیات ،مهلت را تمدید کند ،کامالً مطابقت دارد .در آن نامه مطلبی حاکی از اعراض استرامبرگ ـ
کارلسون از حق خود نسبت به هزینههای ناشی از تأخیرها وجود ندارد .بنابراین ،دیـوان بـر ایـن نظـر اسـت کـه
استرامبرگ ـ کارلسون حق دارد هزینههای ناشی از تأخیرهایی را که باعث آنها خواندگان بودهاند ،دریافـت کنـد.
محاسبه میزان هزینههای قابل پرداخت در بخش سوم« » در زیر به عمل آمده است.
ج) خسارات

نظر دیوان بر این است که خواهانها طبق ماده  8ـ  2قرارداد شماره  320حـق دارنـد غرامـت هزینـه تجهیـزات
تحویلی و خدمات انجام شده تا تاریخ فسخ قرارداد و طبق ماده  2ـ  2قرارداد ،هزینه تأخیرهای منسوب بـه وزارت
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دفاع را دریافت کنند.
مدارک تسلیمی ثابت میکند که بهای تجهیزات و خدماتی که پرداخت نشده جمعاً مبل  340،082دالر امریکا
و مبل  32،032،323ریا ایران یا بعد از تبدیل ریا به دالر( )4کالً مبل  033،318دالر امریکا است و مبلغی که
استرامبرگ ـ کارلسون حق دارد بابت هزینه تأخیرها دریافت کند  080،222دالر است که معاد کلیه هزینههـای
متحمله تا پایان سا  3322میباشد .در رابطه با موضوع اخیرالذکر ،دیوان متذکر میگردد که تقاضاهای خواهـان
بابت هزینههای تأخیر برآوردهای مبتنی بر نرخ تورم« ،بودجه» دفتر طرح در تهران (به جای مـدارک مربـوط بـه
هزینههای واقعی دفتر) بابت مدت بعد از تعلیق در اثر فورسماوور و قیمـتهـای منـدر در قـرارداد ،بـه تناسـب
مدتهای تأخیر (که نتیجتاً به موازات هزینههای واقعی شامل هزینههای عمومی باالسری و سود هم میشـود) را
در بر میگیرد .دیوان مقرر میدارد که تنها آن قسمت از هزینهها که برآورد معقولی از هزینههای واقعـی ناشـی از
تأخیر بوده است ،پرداخت گردد.
لکن برای تعیین مبلغی که خواهانها حق دارند دریافت کنند الزم است مبال مذکور کاهش یابد .استرامبرگ
ـ کارلسون در او قرارداد ،مبلغی معاد  00درصد قیمت قرارداد بهعنوان پیشپرداخـت دریافـت کـرد .در تـاریخ
فسخ قرارداد کلیه مبل پیشپرداختی به استثنای  003،323دالر و  38،030،302ریا  ،با انجام پرداخـتهـایی بـه
استرامبرگ ـ کارلسون ،مستهلک شده بود )5(.بنابراین ،از کل مبل قابل پرداخت به خواهانها بایـد جمعـاً مبلغـی
معاد  402،122دالر که پیشپرداخت تصفیه نشده است ،کسر گردد.
ثانیاً روش قراردادی طرفین این بوده که وزارت دفاع  0/0درصد از مبال ریالی صورتحسـابهـای خواهـان را
بابت مالیات کسر می کرد .بنابراین ،دیوان مقرر میدارد که مبل  088،442ریا یا  2،228دالر امریکا کـه معـاد
 0/0درصد مبال ریالی صورتحسابهای ارسالی بوده و به استرامبرگ ـ کارلسون قابل پرداخت است از مبل طلب
خواهانها کسر گردد.
دیوان مدارک مربوط به کارآموزی پرسنل وزارت دفاع را که استرامبرگ ـ کارلسون در ایران و ایاالت متحده
تأمین نموده ،بررسی کرده و نظر داده است که هیچگونه دلیلی برای کاهش مبلـ قـراردادی  83،222دالری کـه
قبالً بابت این خدمات به خواهان پ رداخت شده است ،وجـود نـدارد .در ایـن رابطـه دیـوان متـذکر مـیشـود کـه
استرامبرگ ـ کارلسون تنها بابت  32هفته کارآموزی ،صورتحساب فرستاده و وجه دریافت کرده و بابت شش هفته
اضافی پیش بینی شده در اصالحیه قراردادی که هرگز به مورد اجرا گذارده نشد ،وجهی دریافت نکرده است.
بنابراین ،دیوان بر این نظر است که خواهانها حق دارند مبل  28،200دالر که معاد مبالغی است که طبـق
مواد  8ـ  2و  2ـ  2قرارداد به آنها قابل پرداخت است ،منهای مبال مذکور در فـوق بابـت قیمـت تصـفیه نشـده
 .4برخالف اکثر پروندهها که در آنها دیوان با مشکل انتخاب نرخ تغییر روبهرو بوده ،در این پرونده ،طرفین نرخ قراردادی  22 /20ریا
به هر دالر را در محاسبه پرداختهای ریالی مقرر در پیوست  1قرارداد بابت خدماتی که در پیوست  0بـه دالر قیمتگـذاری شـده بـه کـار
بردهاند .با توجه به نرخ تغییری که در قرارداد مورد استفاده قرار گرفته ،دیوان معتقـد اسـت کـه در حکـم حاضـر ،اسـتفاده از همـان نـرخ
توجیهپذیر است.
 .5این مبل به علت وجود مبال پرداخت نشدهای که طبق نظر دیوان در بند قبل باید پرداخت شود کاهش نیافته ،زیرا آن مبـال شـامل
 00درصدی بوده که از پیش پرداخت مستهلک میشده ،است.
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پیشپرداخت و  0/0درصد مالیات پرداختهای ریالی دریافت کنند.
د) ضمانتنامهها و اعتبارات اسنادی

استرامبرگ ـ کارلسون ،طبق قرارداد از وزارت دفاع مبل  3،132،012دالر که معاد  00درصد مبلـ قـرارداد بـود
بهعنوان پیشپرداخت دریافت کرد .اسـترامبرگ ـ کارلسـون بـرای تضـمین ایـن پـیشپرداخـت ،ترتیـب صـدور
ضمانتنامهای را (شماره د  02002 /بانک ملی) به مبل پیشپرداخت به نفع دولت ایران توسـر بانـک ملـی داد و
اعتبار اسنادی اتکایی شماره  281230به سررسید  1نوامبر  30( 3322آبانماه  )3103به همـان مبلـ را بـه نفـع
بانک ملی نزد کانتینا بنک آو شیکاگو افتتاح نمود .طبق ماده  0ـ  2قرارداد ،قرار بـود ضـمانتنامه پـیشپرداخـت
«چهارهفته پس از تسویه مبل پیشپرداخت آزاد شود».
بهعالوه ،همانطور که در قرارداد مقرر شده بود ،استرامبرگ ـ کارلسون یـک ضـمانتنامه حسـن انجـام کـار
(شماره د  )02003 /به مبل  023،280دالر که معاد  32درصد قیمت قرارداد است از بانک ملی دریافـت نمـود و
یک اعتبار اسنادی اتکایی به همان مبل ضمانتنامه (به شماره  2818223به سررسید  2نوامبر  38 /3322آبانمـاه
 )3103به نفع بانک ملی نزد کانتینتا بنک افتتاح کـرد .طبـق مـاده  4ــ  2قـرارداد ،در صـورتی کـه بـه علـت
فورسماوور ،قرارداد فسخ شود ،ضمانتنامه حسن انجام کار باید «بالفاصله آزاد گردد».
نه ضمانتنامه و نه اعتبارات اسنادی اتکایی مربوط را دولت ایران و بانک ملی آزاد نکردهانـد .بانـک ملـی در
فوریه  3323درخواست کرد که هر دو فقره اعتبار اسنادی تمدید یا وجه کامل آنها پرداخـت گـردد .خواهـان کـه
ادعا میکند ضمانتنامه پیشپرداخت مستهلک شده و فسخ قرارداد به علـت فـورسمـاوور ایجـاب مـینمایـد کـه
ضمانتنامه حسن انجام کار آزاد شود از دیوان درخواست دارد به خواندگان دستور دهد هر دو ضمانتنامه و اعتبارات
اسنادی مربوط را آزاد کنند.
نظر به آنکه در حکم حاضر مبل تصفیه نشده پیشپرداخت به نفع خوانده منظور شده اسـت ،نتیجتـاً دولـت
ایران یا وزارت دفاع یا بانک ملی قانوناً نمیتوانند پرداخت ضمانتنامه بانکی (شماره د 02002 /بانک ملـی) بابـت
پیشپرداخت و اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت مربوط (اعتبار اسنادی شماره  )2818230را مطالبه نمایند.
به همین نحو ،همان طور که در قرارداد شماره  320صریحاً مقرر شده ،ضمانتنامه حسن انجام کار باید بعد از
فسخ قرارداد به علت فورسماوور بالفاصله آزاد شود .دولت ایران ،وزارت دفاع یـا بانـک ملـی قانونـاً نمـیتواننـد
پرداخت ضمانتنامه(ضمانتنامه بانکی شماره د  )02003 /حسن انجام کار و اعتبار اسنادی مربـوط (اعتبـار اسـنادی
شماره  )2818223را مطالبه میکنند.
هـ) زیان وارده به اموال خواهانها

خواهانها ادعا کردهاند که بعد از فسخ قرارداد ،دولت ایران پارهای از اموا خواهانها در چاهبهار ،امیدیه و تهـران
را که در اصل تقریباً  042،222دالر امریکا ارزش داشته و بعداً به حدود  38،222دالر تقلیل یافتـه یـا گرفتـه ویـا
سبب از دست رفتن آن ها شده است .از کل مبل  ،تجهیزات و قطعات یدکی تأسیسات بـه بهـای  20،028دالر در
اتاقهای قفل شده پایگاههای نیروی هوایی وزارت دفاع در امیدیه و چاهبهار یا در اداره گمرک ایران بوده و از این
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لحاظ میتوان خواندگان را مسئو از دست رفتن این اموا شناخت.
خواهان در  3322غرامت این اموا را از خوانده مطالبه کرد؛ لکن در مورد سایر اموا خواهانها نتواسـتهانـد
ثابت کنند که خوانده ای در از بین رفتن آن اموا دخیل بوده است .در نبـود مـدارک مغـایر ،ارزش ایـن اقـالم را
میتوان معاد قیمت آنها دانست .بنابراین ،دیوان بر این نظر است که خواهانها حق دارنـد مبلـ  20،028دالر
امریکا معاد ارزش اموالی که به امانت نزد دولت ایران گذاشتهاند ،دریافت نمایند.
و) ادعاهای متقابل

وزارت دفاع با ذکر اینکه کلیه تأخیرها در نتیجه قصور استرامبرگ ـ کارلسون در تحویل بهموقع تجهیزات بوده و
پرسنل استرامبرگ ـ کارلون بدون اجازه ایران را ترک کردهاند و تأسیسات امیدیه فقر  32تـا  30درصـد تکمیـل
شده و تجهیزات چاهبهار به علت عدم نگاهداری بعد از عزیمت پرسنل اسـترامبرگ ـ کارلسـون در فوریـه ،3323
معیوب شده ،ادعا مینماید که استرامبرگ ـ کارلسون قرارداد را نقض کرده است .وزارت دفاع با اعتقاد به ایـنکـه
تجهیزات نصب شده ارزشی برای آن وزارتخانه ندارد ،ادعاهای متقابلی بابت جمع مبال پرداختی به خواهان یعنـی
 1،421،234دالر و  82،130،048ریا طرح و خسارات دیگری که حسباالدعا ناشی از تأخیر بوده اسـت مطالبـه
میکنند.
دیوان قبالً نظر داده بود که استرامبرگ ـ کارلسون باعث تأخیر در نصب هیچیک از دو محل نبوده و عزیمـت
پرسنل استرامبرگ ـ کارلسون با شرایر فورسماوور موجود در ایران ،قابل توجیه بوده است.
در مورد پایگاه امیدیه هر دو طرف قبو دارند که کار نصب در آن محل فقر تقریباً  32تا  30/0درصد تکمیل
شده است؛ لکن عدم تکمیل نصب سیستم اصالً ناشی از قصور وزارت دفاع در آماده کردن کامل محـل و تـأمین
نیروی برق کافی بوده است .ماده  8ـ  2قرارداد مقرر میدارد که فسخ قرارداد در اثر فورسماوور را نباید بهعنـوان
نقض قرارداد یا اهما طرفین قرارداد تلقی گردد .استرامبرگ ـ کارلسون را نمیتوان به علت تمام نکردن عملیات
نصب در امیدیه مسئو شناخت.
در مورد نقض تجهیزات در محل چاهبهار ،مدارک حاکی از آن است کـه نیـروی هـوایی ایـران در تـاریخ 02
سپتامبر  0( 3322مهر )3102سیستم را بهطور موقت تحویـل گرفتـه اسـت .از آن تـاریخ تـا  2فوریـه 32( 3323
بهمنماه  )3102یعنی تاریخ عزیمت تیم نگاهداری خواهان ،تیم مزبور کار نگاهداری و تعمیرات سیستم را انجـام
میداده است .تجهیزات کار میکرده ،دستورالعملها و راهنماییهای کاراندازی و تعمیرات در محل نصـب موجـود
بود .بعد از عزیمت پرسنل خواهان ،کار نگاهداری تجهیزات توسر پیمانکار ایرانی خواهان تا  02فوریـه 3( 3323
اسفندماه  )3102انجام میشد .مدارک حاکی از آن است که بعـد از  02فوریـه  3( 3323اسـفندماه  )3102در اثـر
نبودن نیروی برق و تهویه در نگاهداری تجهیزات غفلت به عمل آمده و تجهیـزات در محـیر مرطـوب و درجـه
حرارت بیش از یکصد درجه فارنهایت نگاهداری می شده است .در حالی کـه ممکـن اسـت تجهیـزات در چنـین
شرایطی آسیب دیده باشد ،ولی این خسارات را نمیتوان به خواهان نسبت داد.
بنابراین ،دیوان بر این نظر است که ادعای متقابل بابت نقض قرارداد باید رد شود.
عالوه بر این ،وزارت دفاع ادعای متقابلی بابـت مالیـاتهـا و حـق بیمـههـای اجتمـاعی کـه حسـباالدعـا
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استرامبرگ ـ کارلسون بدهکار بوده ،مطرح کرده است 0/0 .درصدی که طبـق روش قـراردادی طـرفین از وجـوه
ریالی پرداختی به خواهان بابت مالیات کسر میشده ،قبالً در محاسبه مبلغی که خواهانها حق دارند دریافت کنند،
منظور شده است .در مورد سایر مالیاتهایی که حسباالدعا پرداخت نشده ،قرارداد صرفاً طـرف مسـئو پرداخـت
آن مالیاتها را مشخ کرده است؛ لکن تعهد پرداخت این قبیل مالیاتها ناشی از قرارداد نبوده ،بلکه مبتنـی بـر
قوانین ایران است .بنابراین ،به نظر دیوان هرگونه مسئولیت استرامبرگ ـ کارلسون بابت ایـن قبیـل مالیـاتهـا را
نباید ناشی از قرارداد دانست ،بلکه باید ناشی از اعما قوانین ایران بر آنها محسوب کرد .بنابراین ،ادعاهای مزبور
خار از صالحیت دیوان میباشند (رجوع شود به :تی.سی.اس.بی .اینکورپوریتد و ایران ،حکم شماره  334ـ 342ـ  38 ،0مارس
 00 /3324اسفندماه  .)3180ادعاهای متقابل مالیاتی ،غیر از ادعای  0/0درصد مالیات قرارداد بابت پرداختهای ریالی ،باید بـه
دلیل فقد صالحیت رد شوند.
ادعای متقابل بابت حق بیمههای اجتماعی تا  38وانویه  08( 3324دیماه  )3180یعنی قریـب یـک سـا و
نیم بعد از ثبت دفاعیه وزارت دفاع و بدون هیچگونه توضیح قابل توجهی در مورد تأخیر بـه ثبـت نرسـیده بـود .از
آن جا که این تأخیر برای دیوان قابل توجه نیست ،بنابراین ،طبق بند  1ماده  33قواعد دیوان ،این ادعـای متقابـل
مردود است.
چهارم) بهره

برای جبران خساراتی که خواهانها در نتیجه تأخیر پرداختها متحمل شدهاند به نظر دیـوان منصـفانه اسـت کـه
بهرهای به نرخ  30درصد در سا به مبال معوقه پرداخت گردد .این بهره از  13ووییه  3( 3322مردادماه  )3103تا
تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت مبل حکم را به بانک امین صادر مینماید ،به کلیـه مبـال بـدهی قابـل
()6
پرداخت خواهد بود.
پنجم) هزینهها

هر طرف مسئو پرداخت هزینههای داوری خود میباشد.
حکم

دیوان داوری به شرح زیر حکم صادر میکند:
خوانده ،جمهوری اسالمی ایران ،باید مبل  303،002دالر امریکا بهعالوه بهره ساده به نرخ  30درصد درصـد
در سا  ،از روز 13ووییه  3( 3322مردادماه  )3103تا تاریخ صدور دستور کـارگزار امـانی بـه بانـک امـین جهـت
پرداخت مبل حکم به خواهان ،جنرا داینامیکس تلفن سیستمز اینکورپوریتد ،بپردازد .تعهد مزبـور بـا پرداخـت از
 .6در تاریخ  08ووییه  0( 3322تیرماه  )3103استرامبرگ ـ کارلسون کلیه مبالغی را که مدعی بود طبق مواد  8ـ  2و  2ـ  2قـرارداد بایـد
به آن پرداخت شود ،به وزارت دفاع اطالع داد و همزمان با آن صورتحسابهای مربوطه را تسلیم کـرد .طبـق پیوسـت  1قـرارداد ،وزارت
دفاع ملزم بود ظرف چهار هفته از تاریخ تسلیم صورتحسابها وجوه آنها را بپردازد .بنابراین ،دیوان تاریخ  13ووییـه  3( 3322مـردادمـاه
 )3103را بهعنوان تاریخ مناسبی برای شروع محاسبه بهره اعالم مینماید.
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محل حساب تضـمینی مفتـوح بـه موجـب بنـد  2بیانیـه مـورخ  33وانویـه  03( 3323دیمـاه  )3103جمهـوری
دموکراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهد شد.
ضمانتنامههای (شماره د 02002 /و د  )03003 /بانک ملی و اعتبارات اسنادی اتکـایی (شـماره  2818230و
 )2818223کانتیننتا بنک آو شیکاگو ،منتفی بوده و طرفین دیگر اقدامی در مورد مطالبه یا وصـو هـیچیـک از
آنها نخواهند کرد.
مابقی ادعاها و ادعای متقابل بابت نقض قرارداد ماهیتاً مردود شناخته میشوند.
ادعای متقابل بابت مالیاتهای ایران به استثنای ادعای متقابل بابت  0/0درصد مالیات قرارداد کـه بـه ریـا
ایران قابل پرداخت بوده و در حکم صادره منظور شده ،به دلیل فقد صالحیت رد میشود.
ادعای متقابل بابت حق بیمههای اجتماعی ،طبق بند  1ماده  33قواعد دیوان مردود شناخته میشود.
هریک از طرفین مسئو پرداخت هزینههای داوری مربوط به خود در این دعوا میباشد.
بدینوسیله حکم حاضر جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میشود.
الهه 4 ،اکتبر  3880برابر با  32مهرماه 3164
ویلم ریپهاخن ،رئیس شعبه دو
به نام خدا
جورج آلدریچ

حمید بهرامی
نظر مخالف

پرونده شماره 333ـ شعبه یک
حکم شماره 311ـ333ـ3
خواهان :اینترنشنال اسکولز سرویسز اینک
خوانده :شرکت ملی صنایع مس ایران
حکم

حاضران
از طرف خواهان :آقای جی .پی .جانتاتوس ،آقای اس .آ .مک الفلین ،وکالی دعاوی

آقای سی .دبلیو .شولتایس ،نماینده خواهان
از طرف خوانده :آقای پرویز انصاری ،مشاور حقوقی شرکت ملی صنایع مس ایران
آقای خسرو برادری ،آقای  .نبوی ،آقای مرتضی نصیری ،نمایندگان خوانده
سایر حاضران :آقای محمدکریم اشراق ،قائم مقائم نماینده رابر جمهوری اسالمی ایران
خانم جی .ام .سلبی ،قائممقام نماینده رابر ایاالت متحده امریکا
 .3شرح ماوقع و اظهارات

دعوای حاضر ناشی از قراردادی است که به منظور اداره مدرسهای برای اطفا امریکایی در ایران ،منعقـد گردیـد.
خواهان پرونده ،اینترنشنا اسکولز سرویسز اینک (آی.اس.اس) است که شرکتی است غیرانتفاعی و بدون سهام و
به موجب قوانین حوزه کلمبیای ایاالت متحده امریکا ،تشکیل یافته اسـت .ادعـا در تـاریخ  32نـوامبر 02( 3323
آبانماه  )3182علیه شرکت ملی صنایع مس ایران (صنایع مس) که طبق اظهـار خواهـان یکـی از سـازمانهـای
جمهوری اسالمی ایران است )1(،به ثبت رسید .در این پرونده یک قرار اعدادی صادر گردید که طی آن ،خواهـان
طبق مفهوم بیانیه حل و فصل دعاوی درباره صالحیت« ،تبعه ایاالت متحده» شناخته شده اسـت (قـرار اعـدادی
شماره 12ـ333ـ دیوان عمومی ،مورخ  8آوریل  2 / 3324فروردینماه .)3184
در قرارداد فیمابین که طرفین در او ووییه  32( 3324فروردینماه  )3101یا در آن حوالی ،منعقد و متعاقبـاً
اصالح کردند (بهاختصار «قرارداد») مقرر شده بود که خواهان یک دبستان امریکایی در سرچشمه واقـع در ایـران
برای اطفا تحت تکفل کارمندان امریکایی خوانده تأسیس و اداره نماید )2(.خواهان اظهار میدارد که در وانویـه
 .1خواهان در عنوان دادخواست خود «جمهوری اسالمی ایران ،شرکت ملی صنایع مس ایران» را خوانده قرار داده اسـت؛ ولـی بعـداً در
همان دادخواست ،شرکت ملی صنایع مس ایران را بهعنوان خوانده مشخ کرده است .خواهان بهمنظـور رفـع هرگونـه ابهـام در مـورد
هویت خوانده ،طی جلسه استماع شعبه ،هرگونه ادعایی که ممکن است علیالظاهر علیه جمهوری اسالمی ایران ثبت شده باشد را مسترد
داشت.
 .2هنگامی که قرارداد اصلی امضا شد طرف ایرانی به شرکت معادن مس سرچشمه مشهور بود .در  3328این نام به شرکت ملی صـنایع
مس ایران تغییر یافت .در این حکم ،هر دو به صورت «خوانده» یا « صنایع مس» نام برده میشوند.
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 3323مجبور شد «به علت ناآرامیهای سیاسی در ایران» مدرسه را بسته ،اجرای قرارداد را متوقف نماید .خواهان
مبل  808،322/81دالر بابت وجه صورتحسابهای پرداخت نشده مربوط به اجناس فروخته شده و کاالهای ارائـه
شده ،به موجب قرارداد و عالوه بر آن مبل  80،128دالر نیز که طبق اظهـار وی در صـورتی کـه قبـل از تـاریخ
انقضای قرارداد مجبور به ترک ایران نشده بود ،عایدیش میشد ،بهعنـوان «عـدمالنفـع» مطالبـه مـینمایـد .وی
همچنین بهره و هزینههای داوری را خواستار است.
طبق مفاد قرارداد ،هم به صورتی که در اصل امضا شده و هم به صورتی که بعـداً اصـالح گردیـد ،قـرار بـود
خواهان کادر آموزشی و اداری مدرسه و همچنین کتب و ملزومات آموزشی الزم را تأمین نماید .قرار بـود خواهـان
دفاتر و سوابق کار خود در رابطه با این طرح را نگاهداری کرده و برای بازرسی توسر خوانده در کلیه اوقات آمـاده
داشته باشد و خوا نده ساختمان و زمین بازی مدرسه را همراه با خدمات نگهبـانی و حفاظـت و همچنـین مسـکن
کارمندان را تأمین نماید .برای تأمین حقوق و مزایای کارمندان قرار بود به خواهان مبل ثابتی پرداخـت شـده ،بـه
عالوه هزینههای واقعی ملزومات و کتب و نیز هزینه حمـل آنهـا بـه وی بازپرداخـت شـود .قـرار بـود خواهـان
حقالزحمهای معاد  38درصد کلیه این مخار به عالوه یک حقالزحمه اداری که بدواً مبل آن  32،222دالر در
سا تعیین گردید و بعداً به  30،222دالر افزایش یافت ،دریافت نماید .مضـافاً مـیبایسـت هزینـههـای مسـتقیم
خواهان ،از جمله هزینه سفر ،فوقالعاده روزانه و هزینه حمل وسایل شخصی وی به وی بازپرداخت شـود .قـرارداد
سا  3324تا پایان ووئن  3320ادامه داشت و هر سا تمدید میشد ،مگر اینکه یکی از طرفین آن را فسخ کند.
در قرارداد پیش بینی شده بود که هریک از طرفین بتواند با یک اخطار  32روزه قرارداد را فسخ کنـد .همچنـین در
صورت فسخ ،محاسبهای به عمل آید .مضافاً در بند  33شرایر و مقررات عمومی قرارداد  3324قید شده بـود کـه
« نه آی.اس.اس .نه صنایع مس ،مسئو عدم انجام قرارداد تحت شرایر اضطراری ،جنگ ،اوضاع مشـابه یـا قـوه
قهریه نخواهد بود» .به استثنای مواردی که در زیر ذکر میشود ،اصالحات بعدی ،این شروط و قیـود قـراردادی را
تغییر ندادند.
در قرارداد  3324بدواً پیشبینی شده بود که یک معلم ـ مدیر و دو آموزگار تأمین گردد .طی سـا هـای بعـد
این قرارداد شش بار اصالح شد تا جوابگوی توسعه کادر آموزشی و افزایش هزینـه ملزومـات و کتـب آموزشـی و
سایر تغییراتی که همگام با توسعه مدرسه ضرورت مییافت باشد .در اصالحیه نهایی ،یعنی اصالحیه شماره  8کـه
 2ووئن  32( 3322خردادماه  )3102امضا شد ،استخدام  00نفر جهت کادر آموزشی و احتما ثبت نام  002دانش
آموز پیش بینی شده بـود .در اصـالحیه همچنـین ذکـر شـده بـود کـه مـدت قـرارداد در او سـپتامبر 32( 3323
شهریورماه  )3102منقضی میشود و پیش بینی شده بود که طرفین راجع به طرح جدیدی بـرای تـأمین نیازهـای
درازمدت منطقه سرچشمه مذاکره کنند.
خواهان اظهار میدارد که تا اویل وانویه  3323طبق قرارداد ،مدرسه را اداره کرد ،ولی بابت آن بهطور کامل به
وی پرداخت نشده است .نامبرده اظهار میدارد که به علت شرایر حاکم در ایران در پـاییز  3322و وانویـه ،3323
وی مجبور شد اجرای قرارداد را متوقف سازد .در اکتبر  3322عدم اطمینان روزافزونـی در مـورد امنیـت اطفـا و
کارمندان احساس می شد که طی ماه نوامبر نیز ادامه داشت .در نتیجه ،تعطیالت زمستانی یک هفته زودتر از موقع
شروع شد و کلیه اطفا و کارمندان تا هفته دوم دسامبر  3322ایران را ترک کردند.
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خواهان اظهار میدارد با اینکه قصد داشت مجدداً مدرسه را در وانویه باز کند ،در  8وانویه  38( 3323دیماه
 )3102به این نتیجه رسید که بازشدن مدرسه مورد ندارد؛ زیرا دانش آموزان و خانوادههایشان در نتیجـه اوضـاع
حاکم در ایران مراجعت نخواهند کرد .چون دیگـر وجـود پرسـنل آی.اس.اس .در ایـران کـه شـرایر بـرایشـان
غیرممکن بود مفهومی ند اشت ،طبق اظهار خواهان ادامه اجرای قرارداد ،هم غیرضروری و هم غیرممکن شده بود
و وی ناچار به ترک ایران گشت .در این رابطه خواهان اظهار میدارد که خرو وی با آگـاهی کامـل و مسـاعدت
خوانده و عمالً با رضایت او صورت گرفت.
خواهان اظهار میدارد که خوانده همه هزینهها و حقالزحمه هایی را که طبق قرارداد در مدت دو سـا از او
ووییه  32( 3322تیرماه  )3108تا  12ووئن  3( 3322تیرماه  )3102و از او ووییه  32( 3322تیرماه  )3102تا 12
ووئن  3( 3323تیرماه  )3102باید میپرداخت ،نپرداخته است.
خواهان اظهار میدارد که جمعاً مبل  121،030/12دالر بابت فاصله او ووییـه  32( 3322تیرمـاه  )3108تـا
 12ووئن  3( 3322تیرماه  )3102پرداخت نشده و باقی است .در حالی که قرار بـود حقـوق و مزایـای کارکنـان و
حقالزحمههای اداری (جداو «الف» و «ب» قرارداد) هر سه ماه پیشپرداخت شود ،صورتحساب سایر هزینههای
دیگر (جدو « » قرارداد) مستقیماً برای خوانده ارسا میشد .چون پیشپرداختهای سـه مـاه بـهموقـع انجـام
نمی شد ،خواهان گهگاه اقالم را که عادتاً باید پیشاپیشپرداخت میشد ،در صورتحسـابهـای ماهانـه خـود جـزء
جدو « » منظور میکرد .جزء این صورتحسابها 38 ،درصد هزینه عمومی و حقالزحمه ساالنه  30،222دالری
که در قرارداد مقرر شده بود ،منظور شده است .خواهان متذکر میشود که آقای پورنادر که یکی از کارمندان امـور
مالی خوانده است ارقام سا های  22ـ  3322را حسابرسی و صحت آنها را تأیید کرده و به مدیر سـابق مدرسـه
اطالع داده بود که مبال مذکور پرداخت خواهند شد.
خواهان بابت مدت یک ساله او ووییه  32( 3322تیرماه  )3102تا  12ووئـن  3( 3323تیرمـاه  )3102مبلـ
 100،800/11دالر مطالبه میکند .این مبل شامل حقوق ،مزایا ،هزینهها ،حقالزحمهها و سایر هزینههـایی اسـت
که در اجرای قرارداد ،صرف شده است .جزء مبال پرداخت نشده ،اقالمی منظور شـده کـه طبـق اظهـار خواهـان،
هزینههای قراردادی بوده و بابت تعطیل عملیات ،از جمله هزینه سفر ،فوقالعاده روزانه ،هزینه حمل اثاثه شخصی
کارکنان و حقوق آخرین ماه کارکنان مدرسه پرداخت شده است .هزینههای نهایی کارکنان شامل یک ماه حقـوق
و حقوق مرخصی استحقاقی است .خواهان اظهار میدارد که در قراردادهای وی با کارکنانش شرط شده بود که یا
از سی روز قبل ،خاتمه خدمت آنان را به ایشان اطالع دهد ،یا به آنان معاد یک ماه حقوق بپردازد .طبـق اظهـار
خواهان ،چون به علت شرایر حاکم در ایران ،موقعی که او کشور را ترک میکـرد ،دادن اخطـار یـک مـاه طبـق
قرارداد ،امکان نداشت ،وی ناچار بود به جای اخطار ،به آنها حقوق بپردازد .خواهان همچنین ادعـا مـیکنـد کـه
خوانده ملزم است طبق قرارداد کلیه این مبال را بپردازد .او ضمناً اظهار میدارد که صورتحسابهـای سـا  23ــ
 3322را به همان طریقی که سا های قبل عمل کرده بود ،تسلیم کرد؛ اگرچه در آن سـا حسابرسـی بـه عمـل
نیامد.
خواهان اظهار میدارد که در طو سا هایی که بین طرفین رابطه قراردادی وجود داشـت و همچنـین بعـد از
یک جلسه حل و فصلی که طرفین در اکتبر  3323تشکیل دادند ،نسخی از کلیه صورتحسابهـا و مـدارک مؤیـد
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برای صنایع مس ارسا شد و خواهان مجدداً نسخ صورتحسابها و مدارک مؤید را در جلسـه اسـتماع بـه شـعبه
تسلیم نمود.
مبل  80،128دالر مورد ادعا بابت «عدمالنفع» را خواهان بهعنوان مبلغی توصیف میکند که در صورت عدم
فسخ قرارداد قبل از تاریخ مقرر جهت انقضا ،عاید وی میشود .این رقم شامل بخشی از  30،222دالر حقالزحمـه
اداری و  38درصد هزینههای ثابتی است که وی میتوانست در فاصله  8وانویه تا پایـان ووییـه  3323بـه دسـت
آورد.
خواهان همچنین بهرهای به نرخ حداقل  30درصد و نیز مبلـ  303،204/32دالر بابـت هزینـههـای داوری
مطالبه میکند.
خوانده در مورد صالحیت دیوان سه ایراد مطروح کرده است.
اوالً خوانده اظهار میدارد که آی.اس.اس .نمیتواند «تبعه ایاالت متحـده» باشـد و بنـابراین ،نمـیتوانـد بـه
صالحیت دیوان استناد کند ،زیرا سهام و سرمایهای صادر نکرده و در نتیجه ،اتبـاع ایـاالت متحـده  02درصـد یـا
بیشتر سهام آن را به نحوی که ماده  2بیانیه حل و فصل دعاوی مقرر میدارد ،در دست ندارند .خوانده همچنـین
استدال میکند که بند «3ب» ماده  2بیانیه حل و فصل دعاوی ،تنها به مؤسسات تجاری مربوط میشود .دربـاره
این موضوع در قرار اعدادی شماره 12ـ333ـ دیوان عمومی که ذیالً شرح داده میشود ،تصمیم گرفته شد.
ثانیاً خوانده استدال میکند که این پرونده در صالحیت دیوان نبوده ،بلکه در صـالحیت دادگـاههـای ایـران
است ،چون هیچ شرط خاصی در قرارداد در مورد قانون حاکم وحل و فصل اختالفـات وجـود نـدارد ،آی.اس.اس.
میتوانست ادعای خود را که قبل از انعقاد بیانیههای الجزیره وجود داشته ،پیش از ترک ایران در دادگاههای ایرانی
مطرح کند .به نظر خوانده این امر تویم با این واقعیت که قرارداد در ایران به امضـا رسـیده و در ایـران بایـد اجـرا
میشده ،صالحیت رسیدگی به این اختالف را به دادگاههای صالحه ایرانی تفـویض مـیکنـد و بنـابراین ،ادعـا از
حیطه صالحیت دیوان خار است .خواهان با این نحوه تفسیر «قید انتخاب دادگاه» موضوع بند  3مـاده دو بیانیـه
حل و فصل دعاوی مخالف بوده ،می گوید که این تفسیر ،موارد عدم شمو صالحیت دیوان را به کلیه مواردی که
احتما طرح آنها در یک دادگاه ایرانی وجود داشته ،تسری میدهد.
ثالثاً خوانده استدال می کند که ادعا خـار از صـالحیت دیـوان اسـت ،زیـرا خسـارات و زیـانهـا ناشـی از
نهضتهای مردمی در جریان انقالب اسالمی ایران بوده در نتیجه ،طبق بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی،
ادعاها از حیطه صالحیت دیوان خار است.
در مورد ماهیت دعوا ،خوانده اظهار میدارد که قرارداد با آی.اس.اس .غیرمنصفانه و یکطرفه بوده و به دلیـل
رابطه نابرابری که قبل از انقالب اسالمی بین ایران و ایاالت متحده وجود داشت ،بر خوانده تحمیل شـده و حتـی
«مغایر قانون» بوده است .وی بهویژه به شروطی اشاره میکند که به موجب آنها کلیه مالیاتهای ایرانی کـه بـر
عهده آی.اس.اس .یا پرسنل آن بوده را خوانده باید میپرداخته و اظهار میدارد که چنین شروطی با بند  4مـاده 3
و بند « » ماده  22قانون مالیاتهای مستقیم ایران مغایرت دارد .بر این اساس ،خوانده ادعا میکند که طبق مواد
 080و  082قانون مدنی ایران حق داد مالیات هایی را که در این رابطـه پرداختـه ،وصـو نمایـد .خواهـان انکـار
میکند که قرارداد غیرمنصفانه یا غیرقانونی بود و اشاره میکند که صرفاً در جهت رضایت حقوق و منافع طـرفین
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( ) negotiated at arm's lengthمنعقد شده و حـاوی همـان شـروط عادالنـه موجـود در سـایر قراردادهـای
مشابهی بود که در سایر کشورها منعقد کرده است.
خوانده استدال میکند که قرارداد  3324و اصالحیههای بعدی ،به نحوی که اساسـنامه صـنایع مـس مقـرر
داشته ،امضا نشده و بنابراین ،نمیتواند هیچگونه تعهد قانونی برای صنایع مس ایجاد نماید .خوانده همچنین اظهار
میدارد که آی.اس.اس .تعهدات را طبق قرارداد بهطور کامل انجام نداده و مهمتر از همـه ایـنکـه هنگـامی کـه
آی.اس.اس ،.ایران را به میل خود و بدون اجازه خوانده و قبل از انقضای مدت قرارداد ترک کرد ،قرارداد را نقـض
نمود .طبق اظهار خوانده ،آی.اس.اس .به دنبا تصمیمی که ماهها قبل از عزیمت از ایـران گرفتـه بـود ،ایـران را
ترک کرد و علت آن ،نامطمئن بودن اوضاع سیاسی که ادعا کرده ،نبوده اسـت .خواهـان در پاسـخ مـیگویـد کـه
موضوع بستن مدرسه در اکتبر  3322مطرح شد و دلیل آن هـم صـرف ًا نقایصـی بـود کـه در آن هنگـام در وضـع
فیزیکی و ساختمان مدرسهای که صنایع مس در اختیار گذارده بود ،وجود داشت.
خوانده مضافاً استدال می کند که خواهان قرارداد را نقض کرده و قوانین ایران که به گفته وی به دلیل محل
امضا و اجرای قرارداد در ایران ،حاکم بر آن است ،به طرف متخلـف حـق مطالبـه غرامـت ،بابـت هزینـه سـفر و
فوقالعاده روزانه و کرایه حمل اثاثه شخصی و هزینههای فسخ را نمیدهد .مضافاً خوانده اظهار میدارد که طرفین
در آخرین اصالحیه شماره  8قرارداد مورخ  2ووئن  32( 3323خردادماه  )3102توافق کرده بودنـد کـه قـرارداد در
او سپتامبر  32( 3323شهریورماه  )3102خاتمه یابد .در آن اصالحیه؛ ذکری از پرداخت هزینه سفر و فسخ نشده
بود .بنابراین ،بابت هزینه فسخ وجهی قابل مطالبه نیست .خوانده در این رابطه اظهار میدارد که خواهان همچنین
بند  3شرایر و مقررات عمومی قرارداد را که مقرر میدارد طرف فسخکننده قصد خود را با اخطار کتبی  32روزه به
طرف دیگر اطالع دهد ،رعایت نکرده است.
خواهان راجع به اینکه اصالحیه شماره  8قرارداد تاریخ خاتمه قرارداد را او سپتامبر  32( 3323شـهریورماه
 )3102قید کرده مخالفتی ندارد؛ لکن اظهار میدارد که در قرارداد شرط شده است که بعد از فسخ باید حسابرسـی
به عمل آمده و در صورتی که محاسبات نشان دهد که باید مبالغی به آی.اس.اس .پرداخت شود ،آن مبال بـه وی
پرداخت خواهد شد .برخالف اظهار خوانده بنـد  33شـرایر و مقـررات عمـومی قـرارداد کـه قیـد مـیکنـد« ،نـه
آی.اس.اس .و نه صنایع مس مسئو عدم اجرای قرارداد تحت شرایر اضطراری ،جنـگ ،اوضـاع مشـابه یـا قـوه
قهریه نخواهد بود» ،پرداخت هزینههای فسخ را مستثنا نکرده ،زیرا پرداخت اینگونـه هزینـههـا در خـود قـرارداد
پیشبینی شده است.
در مورد حسابرسی ادعایی و تصویب صورتحسابهای  22ـ  3322خواهان توسر یک کارمنـد مـالی صـنایع
مس ،خوانده اظهار میدارد که کارمند مذکور مبال سیاهه شـده را تأییـد نکـرده و بررسـی سـطحی وی در مـورد
مدارک نتوانسته است شک و تردیدهایی را که خوانده هنوز هم در مورد صحت کلیه صورتحسابها دارد ،بر طرف
کند .خوانده همچنین به پاره ای موارد افزایش نامتناسب بودجه که به نظر وی موجه نبوده اشاره میکند و خواهان
توضیح میدهد که این افزایشها معلو ازدیاد تعداد اطفا شاغل به تحصیل در مدرسه بود .خوانده معتقـد اسـت
که نمیتوان بر مبنای صورتحسابها قضاوتی کرد ،مگر آن کـه صـنایع مـس فرصـت یابـد کـه دفـاتر و سـوابق
آی.اس.اس .راجع به مدرسه مس سرچشمه را به نحو مقرر در بند  0شرایر و مقررات عمـومی قـرارداد ،بازرسـی
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کند.
در مورد ادعای عدمالنفع از بستن مدرسه ،خوانده اظهار میدارد که خواهان این ادعـا را ثابـت نکـرده اسـت.
بهعالوه ،خوانده اظهار میدارد که بند  33شرایر و مقررات عمومی درباره عدم اجرای قرارداد ،بـه علـت جنـگ و
شرایر مشابه ،ادعای عدمالنفع را مستثنا میکند.
و باالخره خوانده استدال میکند که مسئو پرداخت دیونی که در واقع ،از تعهدات دولت شاه سـابق ناشـی
شده و به دولت فعلی ایران قابل انتساب نیست ،نمیباشد.
جلسه استماع این پرونده در روزهای  0و  1دسـامبر  33( 3320و  30آذرمـاه  )3183در ایـن شـعبه تشـکیل
گردید.
 .2دالیل حکم
 .3صالحیت
الف) تابعیت امریکایی خواهان

اولین ایراد خوانده به صالحیت دیوان این بود که خواهان «تبعه ایاالت متحده» نیست ،زیرا سهام سرمایهای صادر
نمیکند و در نتیجه ،طبق تعریف ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،اتباع ایاالت متحده صاحب  02درصـد یـا
بیشتر سهام آن نیستند .خوانده همچنین استدال میکند که بند «3ب» ماده هفت بیانیه حـل و فصـل دعـاوی،
منحصراً به مؤسسات تجاری مربوط بوده و در نتیجه ،مؤسسات غیرانتفاعی از طـرح ادعـا در دیـوان داوری خـار
شدهاند.
این موضوع فعالً در دیوان مورد بررسی واقع و حل شده است .شعبه طی دستور مورخ  32مـارس 02( 3321
اسفندماه « )3183جهت رسیدگی به این موضوع که آیا ادعای آی.اس.اس .ادعای یک تبعه ایـاالت متحـده ،بـه
مفهوم ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی می باشد یا خیر ،به نفع دیوان عمومی از خود سلب صالحیت کرد» .از
طرفین و دولتین جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده دعوت شد نظرات خود را درباره این مسأله تسلیم نمایند
و آنان نیز چنان کردند .در تاریخ  3دسامبر  32( 3321آذرماه  )3180جلسه استماع دیوان عمـومی تشـکیل شـد و
دیوان در تاریخ  8آوریل  32( 3324فروردینماه  )3181یک قرار اعدادی به شماره 12ـ333ــ دیـوان عمـومی در
باره این موضوع صادر کرد .دیوان عمومی در قرار اعدادی خود نتیجه گرفت «آی.اس.اس ».به مفهوم بند «ب»3
ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی «تبعه ایاالت متحده» است .طبق قرار اعـدادی ،پرونـده بـرای طـی مراحـل
بعدی رسیدگی به شعبه یک اعاده گردید.
ب) صالحیت دادگاههای ایران

در مورد استدال خوانده ،مبنی بر آنکه دادگاههای ایرانی منحصراً برای رسیدگی به این ادعـا صـالح مـیباشـند،
دیوان متذکر میگردد که نه قرارداد  3324و نه اصالحیههای بعدی آن ،حاوی قید انتخاب مرجع رسیدگی یا حتی
قید قانون حاکم نمی باشد .با نبود شرط مشخصی در قرارداد که بـه نحـو مقـرر در بیانیـه حـل و فصـل دعـاوی،
صالحیت رسیدگی را به دادگاه های صالح ایرانی تفویض کرده باشد ،دیوان معتقد است کـه صـالحیت وی بـرای
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رسیدگی به این ادعا خار نشده است.
ج) بند  33بیانیه عمومی

خوانده استدال میکند که به موجب بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی و بند  33بیانیه عمومی ،این ادعا از
صالحیت دیوان خار است؛ زیرا خسارات و زیانهایی که مطالبه شده حسب ادعا از نهضتهای عمومی در طـو
انقالب اسالمی ایران که قابل انتساب به دولت ایران نیست ،ناشی شدهاند .با توجه به نظر دیـوان در مـورد فسـخ
قرارداد (رجوع شود به :بخش دوم ـ  0ـ « »  /زیر) دیوان الزم نمیداند بـه بررسـی موضـوعاتی کـه ایـن ایـراد
صالحیتی مطرح میکند ،بپردازد.
 .2ماهیت ادعا
الف) صحت قرارداد

خوانده به صحت قرارداد ایراد گرفته ،ادعا میکند که غیرمنصفانه ،یکجانبه و «حتی مغایر قانون» بـوده و بـر وی
تحمیل شده است .وی همچنین استدال میکند که قرارداد نمیتواند هیچگونه تعهد قـانونی ایجـاد نمایـد؛ زیـرا
توسر دو نماینده مجاز صنایع مس که امضاهایشان طبق اساسنامه ضرورت داشته امضا نشده است.
اگرچه ظاهراً تمامی اصالحیهها ،امضای نمایندگان الزم را ندارد ،دیوان متذکر میگردد که دو اصالحیه اخیـر
(شمارههای  0و  )8هر دو توسر آقای مهدی ضرغامی ،مدیرعامل وقت صنایع مس و دکتر علـی رشـیدی ،یکـی
دیگر از اعضای وقت هیأت مدیره امضا شده و بدین ترتیب ،شرایر اساسنامه ایفـا شـده اسـت .بنـابراین ،شـرکت
حداقل بابت این دو اصالحیه ،صراحتاً ملزم و مقید است .لذا هرگونه نقضی که احیاناً در الزامآور بودن قـرارداد بـه
دلیل نبود امضاهای مجاز وجود داشته ،با توافق راجع به دو اصالحیه شماره  0و  8که طی آنهـا قـرارداد تنفیـذ و
اصالح شده ،برطرف گردیده است .مؤید این نتیجهگیری ،این واقعیت است که خوانده تا هنگام طرح دعوا در ایـن
دیوان ،به اعتبار قرارداد ایراد نگرفته بود و بهعالوه ،دیوان نیز مدرکی دا بر غیرمنصفانه بودن قرارداد نمییابد.
ب) فسخ قرارداد

اکنون که دیوان احراز کرده است که قرارداد برای طرفین الزامآور است ،باید وضعیت حقوقی فیمابین طـرفین را
در زمان متوقف شدن اجرای قرارداد ارزیابی کند .دیوان نمیتواند با خوانده همعقیده باشد که خواهـان بـا بسـتن
مدرسه سرچشمه در وانویه  3323قرارداد را نقض کرده است .همانطور که دیوان قـبالً در قـرار اعـدادی شـماره
04ـ43ـ ،0مورخ  02ووییه  0( 3321مردادماه  )3180در پرونده گولد مارکتینگ اینکورپوریتد و وزارت دفـاع ملـی
ایران (صفحه  )33نظر داد و در حکم شـماره 322ــ81ــ ،3مـورخ  02ووئـن  8( 3320تیرمـاه  )3184در پرونـده
سیلوانیا تکنیکا سیستمز اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران (صفحه  )38آن را تأیید کرد ،تـا دسـامبر
 ،3322اعتصابات ،اغتشاشات و سایر کشمکشهای داخلی در جریان انقالب اسالمی ،الاقـل در شـهرهای بـزرگ
ایران ،شرایر کالسیک فورسماوور را به وجود آورده بود .منظور از «فورسماوور» عبارت از نیروهای اجتمـاعی و
اقتصادی است که از قدرت کنتر دولت با اعما مجاهدات الزم ،خار است .ناآرامیهـای داخلـی ،اعتصـابات و
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نظایر آن و شورشها ،در حکم دگرگونی و تحولی بود که در آن زمان در منطقه صنعتی معدنی اطـراف سرچشـمه
نیز به وجود آمده بود.
در اثر این اوضاع و احوا  ،امکان اجبار به تعطیل مدرسه قبالً در نوامبر  3322مورد بررسی واقع شده بود .تـا
هفته دوم دسامبر در نتیجه شرایطی که توصیف شد ،کلیه دانش آموزان و کارکنان مدرسه یک هفته قبل از شروع
تعطیالت عادی زمستانی ایران را ترک کرده بودند و نظر به ادامه این شرایر ،اطفا و خـانودههـایشـان بعـد از
تعطیالت به ایران مراجعت نکردند و خواهان در اوایل وانویه  3323تشخی داد که افتتاح مجـدد مدرسـه دیگـر
مفهوم ندارد .معلوم بود دانش آموزانی که احتماالً برای باقیمانده سا تحصیلی در جای دیگـری ثبـت نـام کـرده
بودند ،قبل از انقضای مدت قرارداد که قرار بود او سپتامبر  32( 3323شهریورماه  )3102باشد ،به ایران مراجعت
نخواهند کرد .بدین ترتیب ،حالت فورسماوور منجر به انقضای قرارداد شد .با توجه بـه مراتـب پیشـگفته ،دیـوان
معتقد است که قرارداد در اوایل وانویه  3323منتفی شد و نظر به آنکه دالیل چندانی در مورد تاریخ دقیـق خـتم
قرارداد وجود ندارد ،دیوان به منظور سهولت ،او وانویه  32( 3323دیماه  )3102را بـهعنـوان آن تـاریخ تعیـین
میکند.
ج) پیامدهای حقوقی فسخ قرارداد

اولین پیامد حقوقی انتفای قرارداد این است که از او وانویه  32( 3323دیماه  )3102خواهان و همچنین صـنایع
مس از ادامه اجرای قرارداد معذور و هر دو طرف از ایفای وظیفه اجرای تعهدات قراردادی که هنوز هنگام اجـرای
آنها فرا نرسیده بود ،مبرا شدند .در بند  33شرایر و مقررات عمومی قرارداد اصلی که اصالحیههای بعـدی در آن
تغییری نداد ،این اصل با قید اینکه « نه آی.اس.اس .و نه صنایع مس مسئو عدم انجام قـرارداد ،تحـت شـرایر
اضطراری ،جنگ ،اوضاع مشابه یا قوه قهریه نخواهد بود» گنجانده شده است .ماده  003قانون مدنی ایران نیز که
مقرر میکند اگر متعهد به واسطه حادثه ای که دفع آن خار از حیر اقتدار اوست ،نتواند از عهده تعهد خود برآیـد،
محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود ،طرف قرارداد را در صورت فورسماوور از تعهد خود مبرا مینماید.
قاعده حاکم در مورد حقوق و مسئولیتهای طرفین تحت این شرایر این است که «ضـرر بایـد محـدود بـه
جایی باشد که وارد میشود» )3( .همان طور که دیوان در رابطه با این قاعده خاطرنشان کرده ،تسهیم زیان عموماً
منوط به نظر منصفانه دیوان است و قرارداد بهعنوان چارچوب و مالک مراجعه مورد استفاده قرار میگیـرد (حکـم
شماره 12ـ320ـ ،3مورخ  30آوریل  08/3321فروردینماه  3180در پرونده کویینز آفیس ناور اسوشیتس و شرکت
هواپیمایی ملی ایران ،صفحه  .)33در تسهیم زیانهای موضوع این پرونده ،دیوان معتقد است که در جهت اعمـا
اصو فوقالذکر ،هزینهها و حقالزحمههایی که خواهان تا او وانویه  32( 3323دیماه  )3102متقبل شده ،ولـی
نه هزینهها و حقالزحمهای که بعد از آن تاریخ متحمل گشته ،باید جبران گردد و بابـت «عـدمالنفـع» نیـز نبایـد
وجهی به وی پرداخت شود.

3. The loss must lie where it falls
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د) مبالغ موضوع حکم

اوالً خواهان حق دارد مبال پرداخت نشده مندر در صورتحسابهایی را که تاریخشان تا پایان وانویه  3323بـوده
و شامل دوره منتهی به آخر دسامبر  3322می شود ،دریافت کند .این استحقاق ،به تبع نتیجهگیری شعبه ،دایر بـر
اینکه هزینهها و حقالزحمه متحمله توسر خواهان تا او وانویه  32( 3323دیمـاه  )3102بایـد جبـران گـردد،
ایجاد می شود .براساس مدارک موجود ،دیوان متقاعد شده است که خواهان ،خدمات و ملزوماتی را که بابت آنهـا
در فاصله ووییه  3322تا پایان دسامبر  3322به خوانده صورتحساب داده ،تـأمین نمـوده اسـت .دیـوان همچنـین
متقاعد شده است که خواهان ،هزینهها و حقالزحمههای مندر در این صورتحسابها را طبق مبال مورد مطالبـه،
متقبل گشته و مستحق دریافت آن است .تنها ارقامی که برای خوانده ایجاد سؤا کرده ،مربوط به افزایش هزینـه
ملزومات و کتب بوده است .دیوان میپذیرد که این افزایشها معلو توسعه مدرسه و افزایش تعداد دانـشآمـوزان
مدرسه بوده است .از آنجا که ایراد دیگری نسبت به اقالم یا ارقامی که در صورتحسـابهـای خواهـان مـنعکس
است گرفته نشده و خوانده نیز همزمان با ارسا صورتحسابها ،اعتراض نکرده است ،اماره و قرینهای که مدارک
خواهان ایجاد کرده ،مبنی بر آنکه وی استحقاق دریافت مبال مندر در صورتحسابهـای مربوطـه آن مـدت را
دارد ،به وسیله خوانده رد نشده است .بنابراین ،خواهان حق دارد مبل  308،022/43دالر بابت خدمات و ملزومـات
تا پایان دسامبر  3322دریافت کند که شامل  121،030/12دالر بابت دوره او ووییه  32( 3322تیرماه  )3108تـا
 12ووئن  3( 3322تیرماه  )3102و مبل  021،843/33دالر بابت دوره او ووییه  32( 3322تیرماه  )3102تـا 13
دسامبر  32( 3322دیماه  )3102میباشد)4(.
ثانیاً خواهان حق دارد هزینهها و حقالزحمههایی را که بعد از وانویه  3323صورتحساب داده ،ولی قبل از او
وانویه  32( 3323دیماه  )3102متحمل گشته دریافت کند .صورتحسابی که به ماه وانویه  3323مربوط میشـود،
شامل رقمی به مبل  22،122/11دالر و مربوط به پرداخت حقوق کادر آموزشی مدرسه میباشد .ایـن مبلـ بابـت
یک ماه حقوق خاتمه خدمت و حقوق مرخصی استحقاقی پرداخـت شـده اسـت )5(.خواهـان اظهـار مـیدارد کـه
کارکنان آموزشی حق داشتند یا از سی روز قبل خاتمه خدمتشان به ایشان اخطار داده شود ویا حقوق یـک مـاه را
دریافت کنند و چون خواهان نمی توانست اخطار سی روزه بدهد ،یک ماه حقوق پرداخت کرد .این مبل منحصراً به
خاتمه خدمت ارتباط داشته و طبق اصو مشروح در فوق ،هزینهای است که خواهان باید متحمل گردد.
لکن پرداخت حقوق مرخصی استحقاقی مطلب دیگری اسـت .همـانطـور کـه در صورتحسـابهـای سـا
 .4خوانده در جلسه استماع شعبه برای اولین بار اظهار داشت که خواهان هنگام ترک ایران کلیه ملزومات و کتبی را که بابـت آنهـا بـه
خوانده صورتحساب داده بود در ایران باقی نگذاشته و سیاهه اقالمی را که در مدرسه باقی مانده بود ،تسلیم نکرده است .خوانده اسـتدال
کرد که این شرایر باید در نظر گرفته شده و مبل حکمی که به نفع خواهان صادر می گردد بر آن اساس تقلیل یابد .نظر بـه آنکـه ایـن
ادعا در لوایح قبلی مطرح نشده و با توجه به فقدان هرگونه مدرکی در این مورد ،دیوان معتقد است که بابت این موضـوع نبایـد از مبلغـی
که حق خواهان است چیزی کسر شود.
 .5این مبل شامل حقوق مدیر مدرسه نیز میباشد .مدارک نشان نمیدهد که آیا این مبل بابت خاتمه خدمت یا حقـوق بـوده ،زیـرا بـه
مدیر مدرسه بابت ماه فوریه نیز حقوق پرداخت شده است .در هر صورت ،این مبل بعد از او وانویـه  32( 3323تیرمـاه  )3102پرداخـت
شده و بنابراین ،قابل مطالبه نیست.
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تحصیل  22ـ  3322مدرسه مالحظه می شود ،حقوق و مزایای تعطیالت تابستانی کارکنان خواهان در پایان سـا
تحصیلی به صورت یکجا پرداخت شده است .این مبل به تناسـب مـاههـای خـدمت در طـو سـا بـه حسـاب
استحقاق کارکنان منظور می شد؛ به نحوی که در پایان دسامبر  ،3322کارکنان استحقاق داشتند قسمتی از حقوق
مرخصی استحقاقی را دریافت کنند .بدین ترتیب ،قسمتی از حقوق مرخصی استحقاقی قبل از فسخ قرارداد ،یعنـی
در او وانویه  32( 3323دیماه  )3102قابل پرداخت بوده و بنابراین ،خوانده باید آن را بپردازد.
خواهان ذکر نکرده است که چه میزان از  22،122/11دالری که در صورتحساب وانویـه  3323منظـور شـده
مربوط به خاتمه خدمت یا حقوق بوده و چه میزان به حقوق مرخصی استحقاقی تعلق دارد .مقایسه مبال حقـوق و
مزایایی که بابت ماه وانویه  3323به کارکنان پرداخت شده و مبالغی که طی چهار ماه قبل سا تحصیل مزبور به
همان کارکنان پرداخت شده نشان میدهد که تقریباً  10درصد رقم  22،122/11دالر (یا  04،810دالر) مـذکور در
صورتحساب ماه وانویه به حقوق خاتمه خدمت یا حقوق ارتباط دارد 40،248/11 .دالر بقیه ،مربوط است به حقوق
مرخصی استحقاقی که خوانده باید آن را به خواهان باز پرداخت نماید.
آخرین قسمت از هزینهها که در صورتحسابهای ارسالی بعد از وانویه  3323منظور ،ولی قبـل از او وانویـه
 32( 3323دیماه  ) 3102صرف شده ،مربوط به کتب و ملزومات آموزشی است .خواهان بابت مدت بعد از وانویـه
 ،3323بیش از مبلغی که بابت این کتب و ملزومات صورتحساب داده ،به بستانکار حسـاب خوانـده منظـور کـرده
است .این رقم خال بستانکار که کالً  083/20دالر است در واقع ،ارزش کتب و ملزوماتی است که خوانده قبـل
از فسخ پرداخته ،ولی آن را تحویل نگرفته است .دیوان در اعما نظر منصفانه خود معتقد است که این مبل بایـد
از مبل قابل پرداخت به خواهان کسر شود.
مابقی حقالزحمه ها ،هزینهها و مخار (از جمله کرایه حمل اثاثه شخصی کارکنان به ایاالت متحـده) کـه در
صورتحسابهای بعد از وانویه  3323منظور شده ،قبل از او وانویه  32( 3323دیمـاه  )3102صـرف و پرداخـت
نشده ،طبق اصولی که در فوق تشریح گردید ،نباید باز پرداخت گردد .بـه همـین نحـو ،نمـیتـوان مبلـ 80،128
دالری را که خواهان بابت «عدمالنفع» مطالبه کرده به نفع وی حکم داد.
هـ) بهره و هزینهها

در شرایر پرونده حاضر خواهان حق دارد بهرهای بـه نـرخ  32درصـد در سـا از او وانویـه  33( 3323دیمـاه
 )3102نسبت به مبل حکم دریافت کند .بابت هزینه داوری مبل  02،222دالر به نفع خواهان حکم داده میشود.
 .1حکم

به دالیل پیشگفته ،دیوان داوری به شرح زیر حکم میدهد:
خوانده ،شرکت ملی صنایع مس ایران ،ملزم است که مبل پانصد و پنجاه و دو هزار و سیصـد و سـی و سـه
دالر امریکا ( 000،111دالر) به عالوه بهره ساده به نـرخ  32درصـد در سـا (براسـاس  180روز) از او وانویـه
 33( 3323دیماه  )3102تا پایان روزی که کارگزار امانی به بانک امین دستور پرداخـت ملـ حکـم را از حسـاب
تضمینی صادر میکند ،به عالوه مبل  02،222دالر بابت هزینه داوری ،به خواهان ،اینترنشـنا اسـکولز سرویسـز
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اینک بپردازد.
تعهد مذکور با پرداخت از محل حساب تضمینی مفتوح به موجب بند هفت بیانیه مورخ  33وانویـه 03( 3323
دیماه  )3103دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهد شد.
حکم حاضر جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میگردد.
الهه ،به تاریخ  31اکتبر  3880برابر با  38مهرماه 3164
گونار الگرگرن رئیس شعبه
کوروش حسین عاملی

موافق با ( )3رد عدم النفع و ( )0عدم جبران حقوق آخرین ماه که به کارکنان مدرسه پرداخت شده و هزینه سفر و
حمل اثاثه شخصی آنان به ایاالت متحده .مخالف با بقیه حکم .رجوع شود به :نظر جداگانه.
هوارد ام .هولتزمن

موافق کامل با حکم به استثنای )3( :موافق با پرداخت فقر  32درصد بهره و  02222دالر هزینه صرفاً به منظـور
حصو اکثریت و ( )0مخالف با عدم جبران حقوق آخرین ماه که به کارکنان مدرسه پرداخت شده و هزینه سـفر و
حمل اثاثه شخصی آنان به ایاالت متحده .رجوع شود به :نظر جداگانه.

پرونده شماره  180ـ شعبه یک
حکم شماره311ـ180ـ3
خواهان :توش راس اند کامپنی ،یک شرکت مدنی
خوانده :جمهوری اسالمی ایران
حکم

حاضران
از جانب خواهان :آقای جان بهرنت ،آقای دانیل کولکی ،آقای ویلیام وان درفلتز ،وکالی خواهان

آقای جان هایل ،آقای نورمن گراسمن ،خانم لوسیل کوریر ،نمایندگان توش راس اند کامپنی
از جانب خواندگان :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده رابر جمهوری اسالمی ایران
آقای علی اکبر ریاضی ،مشاور حقوقی نماینده رابر
آقای حیدرعلی پاینده ،وکیل وزارت دفاع
آقای علی اکبر استادیفر ،آقای احسان اهلل صمیمی ،نمایندگان وزارت دفاع
سایر حاضران :آقای جان کروک ،نماینده رابر دولت ایاالت متحده امریکا
اول) پیشینه پرونده
الف) گردشکار

در تاریخ  32وانویه  02( 3320دیماه  )3182خواهان («توش راس») که شرکت مدنی است کـه طبـق قـوانین
ایالت نیویورک تشکیل یافته و در رشته حسابداری فعالیـت دارد ،ادعـائی را نـزد دیـوان علیـه خوانـده ،جمهـوری
اسالمی ایران ،ثبت و ضمن آن مبالغی را مطالبه کرد که حسب ادعا طبق قـرارداد شـماره  330منعقـد فـیمـابین
طرفین در  33ووئن  03( 3322خردادماه «( )3108قرارداد») بابت انجام پارهای خدمات حسابرسـی بایـد پرداخـت
گردد .ادعا از جمله شامل  288،320دالر بابت خدماتی است که طبق قرارداد قبـل از  00ووئـن  4( 3323تیرمـاه
 )3102انجام شده است .توش راس قرارداد را در  32ووییه  08( 3323تیرماه  )3182به استناد شرایر فورسماوور
مندر در آن فسخ نمود .بهعالوه ،توش راس ،مبل  2،820دالر نیز بابت هزینههای شرکت در جلسهای کـه بعـداً
بین طرفین در تهران تشکیل شد ،مطالبه میکند.
در تاریخ دوم نوامبر  33( 3320آبانماه  )3182خوانده الیحه دفاعیه و ادعـای متقـابلی را بـه ثبـت رسـاند و
ضمن آن ،از جمله مطالب دیگر خواستار شد که مبال پرداختی به توش راس طبق قرارداد بـه میـزان 3،322،228
دالر امریکا ،به دلیل آنکه نامبرده قرارداد را بهطور غیرقانونی فسخ کرده ،مسترد شود .خوانده همچنین بدهیهای
مربوط به بیمههای اجتماعی را مطالبه نمود.
در جریان رسیدگی به پرونده در دیوان ،یک برنامه زمانی تعیین گردید که طرفین مطابق آن اقدام به ثبت ادله
و مدارک نمایند .توش راس در تاریخ دوم اوت 33( 3321مردادماه  )3180مدارکش را درخصوص ماهیـت دعـوا و
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در تاریخ ششم اکتبر  34( 3321مهرماه  )3180دالیل مربوط به تابعیت امریکایی خود و در  30سپتامبر 04( 3321
شهریورماه  )3180مدارک مربوط به اعتبار تجاریاش را به ثبت رساند .خواندگان تا پیش از جلسه اسـتماع کـه در
تاریخ  33اکتبر  02( 3321مهرماه  )3180برگزار گردید ،هیچگونه مدرکی به ثبت نرسانده بودند.
در جلسه استماع ،خواهان درخواست کرد که به وی اجازه داده شود که دادخواست خود را اصـالح نمایـد ،بـه
نحوی که شامل تقاضایی دایر بر صدور دسـتوری جهـت آزاد سـاختن اعتبـار اسـنادی شـود کـه جهـت تضـمین
ضمانتنامه بانکی اجرای قرارداد افتتاح شده( )1بود .با درخواست اصالح دادخواست موافقت شد.
خوانده درخواست کرد که جلسه استماع به وقت دیگری موکو و برای تسلیم مدارک جدید فرصـتی بـه وی
داده شود ،لکن این تقاضا در آن مرحله از رسیدگی رد شد .معذلک دیوان طی دستور مـورخ  33نـوامبر 02( 3321
آبانماه  )3180اجازه داد خوانده الیحهای را به ثبت رساند که شامل خالصه استدالالت وی در موضوع صالحیت
ناشی از قید «انتخاب دادگاه» مندر در قرارداد باشد .خوانده الیحه مورد نظر را بـه ثبـت رسـاند و خواهـان نیـز
جوابیهای ثبت کرد .مضافاً خوانده مجدداً درخواست کرد که جلسه استماع دیگری تشکیل شود.
در همان دستور مورخ  33نوامبر  02( 3321آبانمـاه  )3180دیـوان بـه خواهـان دسـتور داد نسـخ برخـی از
گزارشهای پیشرفت کار ماهانه را که در قرارداد بدان اشاره شده بود به ثبت رساند.
در پاسخ به این دستور مدارکی توسر توش راس به ثبت رسید و خوانده نیز راجع به آنها اظهارنظر کـرد .در
 30ووئن  00( 3324خردادماه  )3181توش راس جوابیهای به اظهارنظرهای خوانده به ثبت رساند .خوانده ابتدا به
ثبت این سند اعتراض کرد و سپس در تاریخ  2مارس  38( 3320اسفندماه « )3181الیحه تکمیلی» و مدارکی را
در پاسخ بدان به ثبت رساند .توش راس در  32ووئن  02( 3320خردادماه  )3184تقاضا کرد که (به خوانده) اجـازه
ثبت مدرک اخیر داده نشود.
ب) قرارهای موقت

وزارت دفاع ایران در  38نوامبر  00( 3320آبانماه  )3183دعوایی را علیه تـوش راس در دادگـاه عمـومی تهـران
طرح و ضمن آن درخواست کرد که دادگاه عالوه بر اعالم بیاعتباری فسخ قرارداد ،مقرر دارد که مبلـ یـکصـد
میلیون ریا بابت جبران خسارات پرداخت شود .در  08مه  0( 3321خردادماه  )3180تـوش راس طـی الیحـهای
که در دیوان ثبت نمود درخواست کرد که قرار موقتی به صورت دستوری ،مبنی بر رد یا توقیف دادرسی در دادگـاه
تهران صادر شود.
دیوان داوری پس از آگاهی از اینکه موضوع ادعای مطروح وزارت دفاع در تهران ذاتاً همان ادعای متقـابلی
بوده که قبالً جمهوری اسالمی ایران در دیوان ثبت کرده و با مالحظه اینکه به موجب بند  0مـاده هفـت بیانیـه
حل و فصل دعاوی ،موضوع ادعای متقابل از تاریخ ثبت در دیوان ،از صالحیت دادگاههای ایران خار است ،مگـر
 .1پرونده شماره  233که طی آن بانک صادرات ایران علیه دولت ایاالت متحده امریکا و منیوفکچرز هانور تراست کامپنی ،نیویورک ،در
رابطه با همچنان اعتبار اسنادی ادعایی در دیوان مطرح کرده بود ،طی دستور مورخ دوم ووییه  33( 3320تیرمـاه  )3184مختومـه اعـالم
شد.
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در صورتی که دیوان تشخی دهد که نسبت به آن صالحیت رسیدگی ندارد ،طی قرار موقت شماره 00ـ  422ـ 3
مورخ  34ووئن  01( 3321خردادماه  )3180از خوانده تقاضا کـرد کـه «کلیـه اقـدامات الزم را بـه عمـل آورد تـا
اطمینان حاصل کند کـه جریـان دعـوای مطـروح در دادگـاه عمـومی تهـران ...حـداقل او سـپتامبر 32( 3321
شهریورماه  )3180متوقف گردید».
دیوان متعاقب دریافت لوایح توجهی از طرفین ،قرار موقت دومی به شماره 08ــ 422ــ  3در تـاریخ  32اوت
 08( 3321مردادماه  )3180صادر و تقاضای خود با صدور ریی نهایی دیوان در مورد پرونده شماره  422را تجدیـد
کرد .در  03مه  13( 3324اردیبهشتماه  ،)3181شعبه  3دادگاه عمومی تهران با صدور رییی اعالم کرد که فسـخ
قرارداد به دلیل فورسماوور طبق شرایر مندر در قرارداد را نمی توان نقض یا عدم اجرای قرارداد تلقـی کـرد .در
ضمن ،راه برای طرح دعوای جداگانهای در مورد قرارداد ،در صورتی که وزارت معتقد باشد که (تـوش راس) مفـاد
قرارداد را سوء تعبیر یاد از آن سوء استفاده کرده است باز گذاشت .از این حکم پژوهش خواسته شده است.
توش راس طی سندی که در  30ووئن  00( 3324خردادماه  )3181به ثبت رساند ،درخواستش را جهت صدور
دستور رد یا توقیف دعوای تهران تجدید کرد.
ج) واقعیات و اظهارات طرفین

ادعای مطروح در پرونده حاضر از قراردادی ناشی می شود که جزئی از پرووه موسوم بـه آیـبکس ،جهـت مـدرنیزه
کردن و توسعه سیستم الکترونیک جمعآوری اطالعات نیروی هوایی ایران را تشکیل میداده است .نیروی هوایی
چندین پیمانکار برای طراحی و ساختن جنبههای مختلف پرووه ،آموزش و کمک به اداره پرووه استخدام کـرد؛ بـه
صورت قرارداد شماره  330که در تاریخ  33ووئن  13( 3322خردادماه  )3108منعقد گردید .تـوش راس ،پیمانکـار
مشاور در امور حسابرسی پرووه بود.
وظایف توش راس در قرارداد در شرح کار مشخ شده بود .طبـق شـرح کـار مزبـور ،تـوش راس ،از جملـه
موظف بود که برنامهها ،سوابق و روشهای مالی چند پیمانکار دیگر پرووه آیبکس را حسابرسی ،آزمایش ،بررسـی
و تجزیه و تحلیل نموده و گزارشهای ماهانه و سه ماهه تهیه کند .توش راس همچنین ملزم بـود کـه در معیـت
نمایندگان خوانده ،صورتحسابهایی را که سایر پیمانکاران آیبکس تسلیم میکردند ،بررسی و پرداختها را تصفیه
و در تهیه پیشنهادهای مربوطه به سـایر جنبـههـای برنامـه شـرکت نمایـد .بـهعـالوه ،تـوش راس موظـف بـود
دستورالعملهایی حاوی اصو و روشهای محاسبه قیمت تمام شده بـرای هریـک از پیمانکـاران آیـبکس تهیـه،
میزان متابعت پیمانکاران از دستورالعمل های مزبور را تعیین ،گزارشهای ویژهای راجع به امـور مـالی پیمانکـاران
تهیه و صادر ،پیشنهادهای مربوط به بهره در قرارداد را ارزیابی و ظرف سـی روز از تـاریخ قطعـی شـدن قـرارداد،
برنامه کار و سرمایه مالی شامل پیشنهادهایی برای هر پیمانکار را تهیه و تسلیم نماید .توش راس وظیفـه داشـت
که درحدود  84،222نفر ـ ساعت کار حرفهای ،جمعاً به مبل قراردادی حدود  4،222،222دالر امریکا که بر مبنای
آن تعداد ساعت کار انجام شده محاسبه شده بود ،طی مدت  18ماه عرضه نماید .خوانـده مـیبایسـت بـر مبنـای
پیشرفت کار و در مقابل صورتحسابهای ماهانه گواهی شده توسر خوانده ،بابت کارهای انجام شده توسر توش
راس ،گواهی پرداخت صادر نماید .قرار این بود که در صورت عدم اعتراض خوانـده بـه صورتحسـابهـا ،گـواهی

حکم شماره 491ـ480ـ4



594

پرداخت ظرف مدت چهار هفته از تاریخ دریافت صورتحسابها صادر گردد .سپس صورتحسـابهـایی کـه جهـت
پرداخت گواهی شده بود ،میبایست به بانکی که اعتبار اسنادی در آن گشایش یافته بود ،ارائه گردد.
توش راس ،به استثنای شرکت در جلسات پیشرفت کار ،تقریباً کلیه کارهایی را که باید طبـق قـرارداد انجـام
دهد با استفاده از آمار و اسنادی که پیمانکاران متعدد مورد بحث آیبکس در اختیارش قـرار مـیدادنـد ،در ایـاالت
متحده انجام میداد .توش راس ادعا مینماید که تا آخر سپتامبر  3322تعهداتش را طبـق قـرارداد بـدون وظیفـه
انجام داده است .نامبرده مدعی است که گزارشهای ماهانه تسلیم و صورتحسابها پرداخت شده است .وی اظهار
میدارد که از آن به بعد ،کسب دستورات از دولت ایران راجع به کار مورد لزوم تدریجاً مشکلتر شـد .تـوش راس
ادعا میکند که با آغاز سا ( 3323از  33دیماه  3102به بعد) ادامه کار به علت مختل شدن امور در اثر انقالب و
عدم امکان یافتن افراد مسئو قرارداد یا تماس گرفتن با افرادی که بتوانند راجع بـه کارهـای مـورد نظـر دسـتور
بدهند ،غیر ممکن گردید.
در تاریخ دهم آوریل  03( 3323فروردینماه  )3102توش راس طبق ماده  0ـ  8قرارداد و بـه اسـتناد شـرط
فورسماوور به دلیل غیرممکن شدن ادامه کار ،اخطار کتبی تسـلیم نمـود .بعـد از آن طـرفین طبـق مـاده  0ــ 8
می بایست با یکدیگر مشورت نموده و راههایی برای حل مسأله فورسماوور بیابند .هرگاه ظرف سه ماه هـیچگونـه
راهحل مرضیالطرفین پیدا نمی شد ،هریک از طرفین مختار بود که با دادن اخطار کتبی به طرف دیگر ،قـرارداد را
فسخ نماید .در اخطار توش راس به ماده  1ـ  8قرارداد اشاره شده بود که طبق آن ،فورسماوور نمیبایست نقـض
قرارداد یا قصور تلقی شود.
پس از آنکه هیچگونه راهحل مرضیالطرفین پیدا نشد ،توش راس در  32ووییه  08( 3323تیرماه  ،)3102بـه
موجب قید فورسماوور ،اخطار کتبی دایر بر فسخ قرارداد تسلیم نمود .توش راس مـدعی اسـت کـه در آن تـاریخ
بابت خدماتی که طبق قرارداد تا  00ووئن  4( 3323تیرماه  )3102انجام یافته بـود ،مبلـ  288،320دالر طلبکـار
بوده است .این رقم جمع دو فقره صورتحساب کلی بود که در جلسـه فـیمـابین طـرفین در اوت  3323تسـلیم و
جانشین صورتحساب تسلیمی قبلی به شرح زیر بود:
صورتحساب شماره  4128به مبل  222،032دالر تا (بابت دوره منتهی بـه)  32فوریـه  03( 3323بهمـنمـاه
 )3102که پرداخت نشده و صورتحساب شماره  4120به مبل  22،020دالر پرداخت نشـده بابـت دوره بـین 33
فوریه  00( 3323بهمنماه  )3120و  00ووئن  0( 3323بهمنماه  ،)3102یعنی تاریخی که بـاالخره کـار متوقـف
شد .مابقی ادعا شامل  2،820دالر بابت هزینههایی است که نمایندگان توش راس جهت شـرکت در جلسـهای بـا
مقامات وزارت دفاع ایران در تهران در اوت  3323متحمل شدهاند .بابت ایـن مبلـ صورتحسـاب جداگانـهای بـه
شماره  4320در وانویه  3322صادر گردید ،ولی پرداخت نشد .خواهان همچنین بهره این مبال را مطالبه نمـوده و
خواستار هزینههای داوری نیز میباشد .ادعایی بابت عدمالنفع مطرح نشده است.
خوانده هم از لحاظ صالحیت دیوان و هم از نظر ماهیت دعوا معترض است.
وزارت دفاع طی مدافعاتی که از جانب جمهوری اسالمی به ثبت رسانده ،سـه موضـوع را در بـاب صـالحیت
مطرح ساخته است .اوالً نامبرده استدال میکند که توش راس بهعنوان شرکت مدنی ،سهام سرمایهای نداد و لذا
نمیتواند مشمو مفهوم «تبعه» ایاالت متحده به شرحی که در بند  3ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی تعریف
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شده گردد.
ثانیاً خوانده در جلسه استماع نیز اظهار داشت که کنارهگیری شرکا از شرکت  ،موجب انقطاع استمرار مالکیـت
که طبق بند  0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی مقرر گردیده ،شده ویا دستکم تقلیـل ادعـا را بـه آن نسـبت
الزامی ساخته است.
سومین استدال این است که چون ادعا در صالحیت انحصاری دادگاههای صالحه ایران است ،لذا به موجـب
بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،از صالحیت دیوان خار است .قید انتخاب دادگاه در قرارداد شـماره 330
به شرح زیر است:
« 8ـ حل اختالفات:

کلیه اختالفات و منازعاتی که ممکن است میان طرفین در نتیجه تعبیر و تفسیر مواد قرارداد یا انجـام کارهـا
به وجود آید که نتوان آنها را بهطور دوستانه حل و فصل نمود باید طبق مقررات و قوانین ایران از طریق مراجعه
به دادگاههای صالحه ایران حل و فصل گردد».
توش راس منکر آن است که طبق شرایر صالحیت ،مندر در بیانیـه حـل و فصـل دعـاوی ،صـدور سـهام
سرمایه ای برای خواهان شناخته شدن واحدی ،الزامی است و اظهار مینماید که طبق موافقتنامه مشـارکت ادعـا
مستمراً به شرکت مدنی و به فرد فرد شرکا تعلق داشته است و شرکایی که کنارهگیری کردهاند هـیچ حقـی در آن
ندارند .توش راس همچنین منکر آن است که قید انتخاب دادگاه ،به موجب بنـد  3مـاده دو بیانیـه حـل و فصـل
دعاوی ،صالحیت را از دیوان سلب میکند .در مورد ماهیت دعوا ،خوانده وجود هرگونه مدرکی را دا بـر ایـنکـه
توش راس بعد از سپتامبر  3322خدمتی انجام داده ،انکار میکند .خوانده دریافت هرگونه صورتحسابی پـس از آن
تاریخ ویا در هر حا  ،تصویب آنها را انکار نموده و استدال خواهان را مبنی بر اینکـه صورتحسـابهـا را بایـد
تصویب شده و آماده برای پرداخت تلقی کرد ،مگر آن که عدم تصویب ظرف چهار هفته عمالً اعالم شده باشـد را
نمیپذیرد .وی همچنین میگوید که پس از آن تاریخ ،گزارشهای ماهانه پیشرفت کار را کـه بایـد طبـق قـرارداد
تسلیم میشد ،دریافت نکرده است.
خوانده یادآور میشود که توش راس معترف است که حقالزحمه خدمات وی تا پایـان سـپتامبر  3322تمامـاً
پرداخت شده و وی در آن رابطه هیچگونه ادعای دیگری نکرده است .از این رو ،خوانده اظهار میدارد کـه منظـور
کردن مبل  820،112دالر در صورتحساب شماره  2303ـ  203مورخ  08فوریـه ( 3323هفـتم اسـفندماه )3102
توش راس بابت تعدیل مانده طلب بابت دوره بین  08ووییه  3322تا  00دسـامبر  4( 3322مردادمـاه  3108تـا 4
دیماه  )3102بههیچ وجه قابل توجیه نیست .مضافاً برای چنین طلبی هیچ مبنای قراردادی وجود نـدارد .علیـرغم
اینکه حقالزحمه خـدمات خواهـان تـا اکتبـر  3322بـهطـور کامـل پرداخـت شـده ،بـا ایـن حـا  ،تـوش راس
صورتحسابهای جدیدی برای ماههای قبل تنظیم کرده که آن نیز مبنای قراردادی ندارد.
خوانده بهویژه از قبو این مطلب که پس از  32فوریه  03( 3323بهمنماه  ،)3102یعنی تاریخی کـه دولـت
جدید ایران کلیه کارها را متوقف شده اعالم کرد ،توش راس میتوانسته کاری انجام دهد ،امتناع مـیورزد .تـاریخ
مزبور در نامهای که در  38ووییه  00( 3323تیرماه  )3102برای خواهان ارسـا گردیـده ،بـه صـورت عطـف بـه
ماسبق تعیین شده و ضمناً از خواهان دعوت به عمل آمده که در مذاکرات ماه اوت همـان سـا حضـور بـه هـم

حکم شماره 491ـ480ـ4



591

رساند .از نظر خوانده ،توش راس قرارداد را به طور غیرموجه و بدون توجه به پیشنهاد مـذاکره فسـخ کـرده اسـت.
خوانده وجود اوضاع و احولی را که موجب فورسماوور به نحوی شده باشد کـه لغـو قـرارداد را ایجـاب نمایـد ،رد
میکند و بالعکس مدعی است عمل توش راس در ترک پرووه ،ناقض قـرارداد بـوده اسـت .وی همچنـین اظهـار
میدارد که موافقت توش راس به شرکت در مذاکرات ،استناد قبلیاش به فورسماوور را خنثی میکند.
خوانده ادعای متقابلی را مطرح میسازد ،مبنی بر اینکه توش راس با استناد بیجهت به فورسماوور و فسخ
قرارداد ،قرارداد را نقض کرده است .نامبرده خواستار استرداد  228،322،3دالر به اضافه بهره مبال مزبور است کـه
طبق صورتحسابهای تسـلیمی قبلـی بـه تـوش راس پرداختـه اسـت .عـالوه بـر آن ،خوانـده مبلغـی در حـدود
 310221222دالر امریکا بابت خسارات و منافع از دست رفته ناشی از قصور خواهان در ایفای تعهداتش ،به اضـافه
بهره و هزینه مطالبه میکند .همچنین وی خواستار خساراتی بابت زیانهای ناشی از اختاللی است کـه بـه گفتـه
وی در اثر ترک پرووه توسر خواهان در کار هجده پیمانکار دیگر به وجود آمده و در این رابطـه نـامبرده خواسـتار
تعیین کارشناس است.
همچنین ادعای متقابلی به مبلغع  3،342،022ریا بابت حقوق بیمههای پرداخت نشـده بـه سـازمان تـأمین
اجتماعی برای دوره بین  33ووئن  3322تا سوم نوامبر  03( 3323خردادماه  3108تا  30آبانمـاه  )3183از جملـه
جرائم دیرکرد مطرح میباشد.
توش راس منکر مسئولیت در قبا هریک از ادعاهای متقابل است .وی اظهار مـیدارد کـه کـار مربـوط بـه
قراردادهای مختلف آیبکس در اثر حوادث پیرامون انقالب مختل شد و نه در نتیجه اقدامی از ناحیـه تـوش راس.
نامبرده هرگونه بدهی بابت حقوق بیمههای اجتماعی را رد میکند؛ زیرا که تقریباً کلیه کارهای موضوع قرارداد ،نه
در ایران ،بلکه در لوسآنجلس انجام شده است.
دوم) دالیل حکم
 .3صالحیت
الف) شرکت مدنی بهعنوان خواهان

بند  3ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،ضمن مطالب دیگر« ،تبعه» ایران یا ایاالت متحـده را بـه شـرح زیـر
تعریف میکند:
«شرکت ویا شخ حقوقی دیگری که طبق قوانین ایران ویا ایاالت متحده ویا هریک از ایـاالت نـواحی
آن ،ناحیه کلمبیا ویا مشترک المنافع پورتوریکو تشکیل یافته باشد ،مشروط به اینکه اشخاص حقیقی تبعه
آن کشور مجتمعاً به صورت مستقیم ویا غیرمستقیم در چنین شرکت یا شخصیت حقوقی ،سـهمی معـاد
 02درصد ویا بیشتر از سرمایه آن را داشته باشند».
دیوان عمومی طی قرار اعدادی شماره 12ـ333ـ دیـوان عمـومی مـورخ  8آوریـل  32( 3324فـروردینمـاه
 )3181در پرونده اینترنشنا اسکولز سرویسز اینکورپوریتد و شرکت ملی صنایع مس ایران ،اعالم داشت کـه ایـن
تعریف «وجود پیوندهای الزم بین این قبیل واحدها و کشورهای محل تأسیس آنها را به انعطافپذیرترین نحوی
بیان کرده و بدان ترتیب ،کلیه اشکا شرکتها و سایر شخصیتهای حقوقی ،صرفنظر از آنکه بـه قصـد انتفـاع
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تشکیل شده یا غیرانتفاعی بوده ،سهام منتشر کرده یا نکرده باشند را مشمو صالحیت دیوان داوری نموده است»
(ص )2(.)2
طبق تصمیم متحذه در آن پرونده ،طبقه «شخ حقوقی دیگر» یک شـرکت غیرانتفـاعی را در بـر گرفـت.
پیوندهای تابعیت در مورد شرکت مدنی ،نظیر مورد حاضر با وضوح بیشتری قابل تشـخی اسـت .دیـوان طـی
حکم شماره 12ـ320ـ 3مورخ  30آوریل  08( 3321فروردینماه  )3180در کوینز آفیس تاور اسوشیتس و شـرکت
هواپیمایی ملی ایران ،تأیید نموده که شرکت مدنی محدودی که آن نیز بر طبق قوانین ایالـت نیویـورک تشـکیل
یافته ،حق اقامه دعوا در دیوان ر ا دارد (در آن پرونده ،خوانده اعتراضی به طرح ادعا توسر شرکت مدنی نکرد).
لذا دیوان استدال خوانده را مبنی بر اینکه توش راس به علت فقدان سهام سرمایهای نمیتواند اقامه دعـوا
کند ،مردود میشمارد .این واقعیت که خواهان یک شرکت مدنی است ،به خودی خود هیچگونه تأثیر منفی نـدارد،
مشروط بر اینکه نامبرده بتواند میزانی از مشارکت توسر اتباع ایاالت متحده را اثبات نماید که برای احـراز پیونـد
الزم با آن کشور کافی باشد.
شرکت مدنی مورد بحث ،طبق قوانین ایالت نیویورک تشکیل یافته و طبق همان قانون ،صالحیت طرح دعوا
و طرف دعوا واقع شدن را دارد)3( .
ادله و مدارک تسلیمی توش راس در پاسخ به درخواست دیوان ،حاکی از آن اسـت کـه در پایـان سـا مـالی
منتهی به  13اوت  3( 3322اردیبهشتماه ماه  ،)3103یعنی سالی که ادعا به وجود آمد ،تعداد شرکا  880و نشانی
 33درصد آنها در ایاالت متحده بوده است .یک سا بعد در  13اوت  3( 3323شـهریورماه  )3182تعـداد شـرکا
 820و نشانی  33درصد آنان در ایاالت متحده بود .در جلسه استماع گفته شد که از تاریخ به وجود آمدن ادعـا تـا
 33وانویه  03( 3323دیماه  )3103فقر معدودی تبعه غیرامریکایی در بین شرکا وجود داشته اسـت .بـدینسـان
دیوان این استنباط را منطقی مییابد که «عالیقی ....معاد پنجاه درصد یا نیز سهام سرمایهای آن «در اختیـار»
اشخاص حقیقی است که تبعه» ایاالت متحده میباشند.
خوانده پیشنهاد کرده است که ادعا باید به نسـبت اعضـایی کـه از زمـان بـه وجـود آمـدن ادعـا از مؤسسـه
کنارهگیری کردهاند ،کاهش یابد ویا اینکه کنارهگیری شرکا موجب میشود که استمرار مالکیت که در بیانیه حل و
فصل دعاوی مقرر شده است ،قطع گردد .دیوان نمی تواند این پیشنهاد را نپذیرد .طبق شرکتنامه ،کنـارهگیـری یـا
الحاق شرکا در مالکیت داراییهای شرکت مدنی تأثیری ندارد.
ب) قید «انتخاب مرجع رسیدگی»

آخرین موضوع راجع به صالحیت دیوان مربوط به قید «انتخاب دادگاه» در قرارداد است .برای ایـنکـه اختالفـی،
طبق بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی خار از صالحیت دیوان باشد ،قید (مرجع رسیدگی) باید «مشخصاً»
 .2بهعالوه ،همانطور که رئیس الگرگرن در صفحه  1نظر مخالف خود در همان پرونده خاطر نشان ساخته است ،عالقه مـالی ،معـاد
«پنجاه درصد سهام سرمایهای» به احتما قوی ،در شرکت مدنی یافت خواهند شد.
 .3رجوع شود به :قانون دادرسی مدنی نیویورک ،ماده .3200
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مقرر نماید که «هرگونه اختالفی طبق آن قرارداد در صالحیت انحصاری دادگاههای صالحه ایـران ،در پاسـخ بـه
موضع مجلس خواهد بود».
از قضا ،نحوه انشای قید مورد بحث از کلیه جنبههای مهم ،مشابه قیدی است که قبالً دیـوان عمـومی طـی
قرار اعدادی شماره 8ـ303ـ دیوان عمومی مورخ  0نوامبر  38( 3320آبانماه  )3183در پرونده فورد ائروسیپس اند
کامیونیکیشنز کورپوریشن و سایرین و نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران و سـایرین ،نظـر خـود را در آن بـاره
ابراز کرده است .در قرار مزبور ،دیوان نظر داد که محدود کردن صریح شرط به اختالفهای ناشی از تفسیر قرارداد
و اجرای کارها آن را از حیطه استثنا خار میکند .دیوان با اعالم این نظر که متن ماده  2قرارداد حاضـر ،مـانع از
شمو صالحیت نسبت به کلیه ادعاهای ناشی از آن قرارداد نمیشود ،بار دیگر استدال مزبور را تأیید مینماید.
ج) جریان دادرسی در دادگاه عمومی تهران

گردش کار ادعای مطروحه توسر وزارت دفاع علیه توش راس و واکنش دیوان نسبت بدان در بـاال تشـریح شـده
است .توش راس در بندی که در  30ووئن  00( 3324خردادمـاه  )3181بـه ثبـت رسـانده ،درخواسـتش را بابـت
خواستهای علیه ادامه دادرسی در تهران که در حا حاضر وزارت دفاع از آن پژوهش خواسته ،تجدید نمود.
از آنجا که در حکم حاضر ،دیوان نسبت به صالحیت خویش و همچنین ماهیت ادعاهـا و ادعاهـای متقابـل
مربوط ریی آخر را صادر میکند ،لذا ریی موقت صادره در قرار موقت قبلی شماره 08ـ422ـ 3طبق شرایر منـدر
در آن منتفی است .نظر به اینکه دیوان خود را جهت رسیدگی به ادعاها و ادعاهای متقابل صـالح شـناخته ،ایـن
دعاوی باید از تاریخ ثبت در دیوان خار از صالحیت هر دادگاه دیگری محسوب شـوند  .ایـن پیامـد بنـد  0مـاده
هفت بیانیه حل و فصل دعاوی با رویه ثابت دیوان از هنگام صدور قرار اعدادی شماره 31ــ 122مـورخ  4فوریـه
 30( 3321بهمنماه  )3183توسر دیوان عمومی در پرونده ای ـ سیستمز اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی
ایران تأیید شده است .دیوان داوری این نظر را در قرار اعدادی که قبالً در رابطه با پرونده حاضر مورد اشاره قـرار
گرفته ،تکرار نموده است .احراز صالحیت دیوان نسبت به پرونده حاضر حائز این اثر است که از دوم نـوامبر 3320
( 33آبانماه  ،)3183یعنی تاریخی که خوانده ادعاهای متقابل خود را در دیوان ثبـت کـرده ،دادگـاه تهـران دیگـر
نمی توانسته است برای رسیدگی به موضوع ادعایی که خوانده در  38نـوامبر  00( 3320آبـانمـاه  )3183نـزد آن
اقامه نموده ،صالحیت داشته باشد .بنابراین ،حکم مورخ  03مه  13( 3324اردیبهشتماه  )3181دادگاه تهران فاقد
اعتبار قانونی است و ادامه دادرسی در تعقیب ادعایی که حکم بر مبنای آن صادر شده نیز قانوناً بالاثر و فاقد اعتبار
خواهد بود.
 .2ماهیت دعوا
الف) فورسماژور

موضوع اساسی در مسأله مسئولیت این است که آیا اخطار و سپس فسخ قرارداد توسر توش راس ،قانونی بوده ویا
آنطور که خوانده اظهار میدارد توش راس برخالف تعهدات مستمری که بر عهده داشته ،قرارداد را فسـخ کـرده
است.
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اختال اموری که باعث شد توش راس به چنین اقدامی دست بزند امری تـدریجی بـود کـه انـدکی بعـد از
سپتامبر  3322آغاز شد و به عز آقای هامفری ،نماینده مسئو وزارت دفاع برای هماهنگ کردن کار توش راس
با سایر پیمانکاران امریکایی در فوریه یا مـارس  3323انجامیـد .از آن تـاریخ ،تـوش راس بـه کسـی کـه بتوانـد
دستورات جدید را به نامبرده ابالغ کند ،دسترسی نداشت .کاری که پس از آن انجام شد محدود به اموری بود کـه
با استفاده از اطالعات موجود میشد در کالیفرنیا انجام داد و عبارت از تکمیل پرووهها و بررسی صورتحسابهـای
موجود بود که توش راس به منظور اتمام کارهای جاری ،حداکثر سعی خود را در انجام آنها مبذو میداشت.
دیوان داوری در جای دیگر تصدیق کرده است که در هنگام انقالب اوضاع و احوالی در ایران وجود داشته که
در حکم فورسماوور ،به نحوی بوده است که طرفین را بـه میـزان قابـل مالحظـهای از اجـرای تعهداتشـان بـاز
میداشته است .در صفحه  33قرار اعدادی شماره  0ـ  43ـ  04مورخ  02ووییه  0( 3321مردادماه  )3180در گولد
مارکتینگ اینکورپوریتد و وزارت دفاع ملی ایران ،دیوان خاطرنشان ساخته است که «تا دسامبر  ،3322اعتصـابات،
اغتشاشات و سایر کشمکش های داخلی در جریان انقـالب اسـالمی ،الاقـل در شـهرهای بـزرگ ایـران ،شـرایر
کالسیک فورسماوور را به وجود آورده بود .منظور ما از فورسماوور عبارت از نیروهای اجتماعی و اقتصادی است
که از قدرت کنتر دولت یا اعما مجاهدت الزم خار است» .در حکم مزبور همچنین گفته شـده کـه برخـی از
شرایر فورسماوور همچنان تا ووئن  3323ادامه داشت .در این پرونده ،دیوان چنین نتیجه میگیـرد کـه شـرایر
فورسماوور ،حداقل تا  32ووییه  08( 3323تیرماه  )3102توش راس از انجام تعهدات قـراردای خـود بـاز داشـته
است)4(.
روشن است که توش راس با دادن اخطار دهم آوریل  03( 3323فروردینماه  )3102طبـق مـاده  8قـرارداد،
مبنی بر استناد به فورسماوور به علت غیرممکن شدن ادامه کار ،روش صحیحی را که در مـاده  8قـرارداد مقـرر
شده رعایت کرده است .علیرغم درخواست مذاکره در اخطار آوریل ،هیچ سابقهای از تباد نظر بـین طـرفین طـی
سه ماه بعد از آن تاریخ در دست نیست .به همین جهت توش راس پس از مـدت  32روز ،نامـه مـورخ  32ووییـه
 08( 3323تیرماه  )3102را مبنی بر فسخ قرارداد ارسا داشت.
نامهای که سرانجام سرهنگ اسکندرزاده در  38ووییه  00( 323تیرماه  )3102نوشت ،نه فقر مغایر با نحـوه
ارزیابی توش راس از اوضاع و احوا بود ،بلکه تأیید میکرد که «انجام کلیه کارهـا و هزینـههـای تحـت قـرارداد
شماره  ، 330به علت تحوالت اخیر ناشی از انقالب اسالمی ایران ،متوقف شده تلقی گردیـده اسـت» و در همـان
نامه ،تاریخ شروع این وضعیت  32فوریه  03( 3323بهمنماه  ،)3102یعنی دو ماه پـیش از تسـلیم اخطـار تـوش
راس تعیین شده بود .منطقاً می توان از این نامه استنباط کرد که اجرای قرارداد از دهم فوریه  03( 3323بهمنمـاه
 )3102تا  32ووییه  08( 3323تیرماه  )3102که توش راس عمالً آن را فسخ کرد ،حداقل به حالت تعلیق در آمده
بوده است .روشن است که در طو این مدت )5(،کمیتهای که متناوباً پیشرفت کار انجام شده توسر تـوش راس
 .4رجوع شود همچنین به :حکم شماره 310ـ11ـ 3ثبت شده در تاریخ  00ووئن ( 3324او تیرماه  )3181در پرونده سی ـ لید سـرویس
اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،صفحات  04ـ  ،00حکم شماره 322ــ84ــ 3مـورخ  02ووئـن  8( 3320تیرمـاه
 )3184در سیلوانیا تکنیکا سیستمز اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران ،صفحات 03ـ.34
 .5آقای هامفری در سوگندنامه خود این مطلب را تأیید کرده است.
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را ارزیابی میکرد ،هیچگونه جلسهای تشکیل نداد و می تـوان نتیجـه گرفـت کـه در آن اوضـاع و احـوا  ،چنـین
جلساتی قابل تشکیل هم نبود.
در رابطه با ادعای خوانده ،مبنی بر این که توش راس با استناد به فورسماوور تعهداتش را نقـض کـرده بایـد
متذکر شد که در ماده  1ـ  8قرارداد صراحتاً مقرر گردیده که فسخ قرارداد به دلیل فورسماوور «نقض قـرارداد یـا
قصور طرفین قرارداد باید تلقی شود» .همانطور که قبالً هم اشاره رفت ،دیوان بر این نظر است که توش راس در
استناد به فورسماوور صحیحاً طبق قرارداد عمل کرده است)6(.
به نظر دیوان ،توش راس در جلسه مذاکره با نمایندگان نیروی هوایی و سایرین در تهـران در  02اوت 3323
( 0شهریورماه  )3102و با ارسا نامه مورخ  32سپتامبر  02( 3323شهریورماه  )3102بـه سـرهنگ اسـکندرزاده،
مبنی بر بررسی امکان همکاری در آینده ،موجب خنثی شدن اثر استناد به فورسماوور نمیشود .قرارداد قبالً پیش
از  02اوت  0( 3323شهریورماه  )3102طی نامه مورخ  32ووئیه  08( 3323تیرماه  )3102توش راس ،قانونـاً لغـو
شده بود .فقر پس از ارسا آن نامه بود که توش راس نامه مورخ  38ووییه  00(3323تیرماه  )3102را که توقـف
کار را تأیید نموده و حاوی دعوتی برای اعزام نماینده مجاز به ایران جهت انجام مذاکراتی در مورد قرارداد در مـاه
اوت بود ،دریافت کرد.
در صورتجلسه این نشست که توسر خوانده تهیه و بعداً در جریان دادرسی در دادگاه تهران بـه ثبـت رسـیده،
ذکری از این که نمایندگان ایران ادعایی در مورد فسخ غیرقانونی قرارداد از جانب توش راس مطرح کـرده باشـند،
به میان نیامده است .صورتجلسه در واقع ،متوقف شدن کار را تأیید میکند .مسـأله مهـم ایـنکـه در صورتجلسـه
به وضوح قید گردیده که یکی از نتایج مهم جلسه این بود که خوانده تقبل نمود که صورتحسابهای مربوط به کار
انجام شده تا زمان انقالب را بررسی و قابل پرداخت بودن یا نبودن آنها را مشخ نماید.
همان طور که مالحظه شد ،و صورتحساب حاوی خالصه کار انجام شـده توسـر تـوش راس پـیش از فسـخ
قرارداد که متضمن مبال پرداخـت نشـده از صورتحسـابهـا ی قبلـی بـود ،درجلسـه مـاه اوت تسـلیم شـد .ایـن
صورتحسابها عبارت بودند از صورتحساب شماره  4128به مبل  222،032دالر در رابطه با کار انجام شده تـا 32
فوریه  03( 3323بهمنماه  )3102و صورتحساب شماره  4120به مبل  22،020دالر در رابطه با کار انجام شده در
فاصله بین  33فوریه و  00ووئن  00( 3323بهمنماه  3102و  4تیرماه .)3102
در مدافعات توش راس راجع به این مطلب که آیا تاکنون بابت ماه سپتامبر  3322هم مبلغی ادعا میشـود یـا
خیر ابهام وجود دارد .در دادخواست آمده که توش راس «بابت خـدماتش طبـق قـرارداد ...لغایـت سـپتامبر 3322
حقالزحمه دریافت کرده است» .در جوابیه الیحه دفاعیه ،ادعا «شامل مبل  320،228دالر بابت خدمات ارائه شده
طبق قرارداد ،از اکتبر  3322تا  00ووئن  3323ذکر شده است .بهعالوه در جلسه استماع ،اظهاری به ایـن مفهـوم
شد که صورتحسابها «تا سپتامبر  »3322بهطور کامل پرداخت شده است.
به نظر دیوان ،این مسأله را می توان با بررسی مبل مورد مطالبه در صورتحساب شـماره  4128تـا  32فوریـه
تماه  )3181خود متذکر شـده اسـت کـه تـوش
 .6جالب توجه است که دادگاه عمومی تهران در حکم مورخ  03مه  13( 3324اردیبهش 
راس با استفاده از حق خود در فسخ قرارداد به علت فورس ماوور ،خود را از هرگونه مسئولیتی در قبا نقض قرارداد مبرا کرده است.
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 03( 3323بهمنماه  ،)3102یعنی رقم  222،032دالر حل کرد .توش راس سندی تحت عنوان «صورت خالصـه
حقالزحمه های مربوط به وقت صرف شده و هزینههای مربوط به قرارداد شماره  »330به ثبت رسانده کـه ارقـام
ماهانه اوقاتی که از  08ووییه  3322الـی  32فوریـه  4( 3323مردادمـاه  3108الـی  03آبـانمـاه  )3102صـرف
(قرارداد) شده ،در آن در گردیده است .هریک از این ارقام بیشتر از میزانی است که در صورتحساب مربوط به هر
ماه قید شده است .دلیل این اختالف تا حدی وجود اقالمی که طبق قرارداد «غیرقابل در در صورتحساب» بـوده
و تا حدی نیز استفاده از «پیشپرداختهای»  22،222دالر و  344،201دالری که در اختیار توش راس بوده ،ذکر
شده است .ظاهراً این مبال در صورتحسابهای ارسالی ،یعنی از نخستین صورتحساب تا صورتحسـاب مـورخ 02
اوت  8( 3322شهریورماه  )3102منظور گردیده ،بهطوری که مانده پیشپرداختهـا در آن تـاریخ بـه  4،223دالر
رسیده است .اگر این رقم از کل مبل قابل مطالبه برای مـدتی کـه از  08اوت  4( 3323شـهریورماه  )3102آغـاز
شده کسر شود ،ماندهای به میزان  222،032دالر به دست میآید که رقم دقیق صورتحساب شـماره  4128اسـت.
این امر حاکی از آن است که مبل ادعا شامل ماه سپتامبر  3322نیز بوده است .مؤید این نتیجهگیری صورتحساب
مورخ  02اوت  8( 3322شهریورماه  ،)3102یعنی آخرین صورتحسابی است که جهت پرداخـت بـه تأییـد خوانـده
رسیده و توسر وی (به دیوان) ارائه شده است.
پس از فسخ قرارداد ،دیگر نمـیشـد از مـدت چهـار هفتـهای کـه ظـرف آن هرگونـه اعتراضـی نسـبت بـه
صورتحسابهای تسلیمی میبایست به عمل آید استفاده کرد .معذلک دیوان داوری معتقد است کـه الزم بـود بـه
توش راس هشدار داده شود که هرگاه خوانده نسبت به صورتحسابها ایراداتی داشته باشد ،آنها را ظـرف مـدت
معقولی پس از جلسهای که در آن ،وی تعهد خود برای بررسی صورتحسابهـای کارهـای انجـام شـده تـا زمـان
انقالب را تجدید و تأیید کرده بود ،اطالع خواهد داد .به نظر میرسد که در آن شرایر ،تـاریخ  13اکتبـر 3( 3323
آبانماه  )3102مهلت معقولی جهت بررسی صورتحسابهـا توسـر خوانـده باشـد .نظـر بـه ایـنکـه خوانـده نـه
صورتحسابها را تأیید و نه در آن مورد به توش راس اعتراضی نکرد ،دیوان بر این نظر اسـت کـه خوانـده از او
نوامبر  32( 3323آبانماه  )3102متعهد پرداخت صورتحساب شماره  4128به شمار میرود)7(.
عالوه بر این ،توش راس مدارکی حاکی از آن ارائه داده که وی حتی پس از انقالب هـم ،هرچنـد بـه میـزان
بسیار محدودی ،به انجام کارهایی که وی بهدرستی هنوز جزء تعهدات قراردادی خـود تلقـی مـیکـرد ،ادامـه داد.
دیوان بر این نظر است که عمل خواهان صحیح بوده است .در حالیکه میتوان از استناد قانونی به فـورسمـاوور
به عنوان دفاعی در برابر ادعاهای احتما نقض قرارداد بر مبنای قصور در اجرا ،استفاده کرد ،اما در شرایر پرونـده
حاضر (چنین دفاعی) طرف استنادکننده را از تعهد انجام هر کاری که بهطـور معقـو در اجـرای وظـایفش طبـق
قرارداد هنوز امکانپذیر باشد مبرا نمی سازد .دیوان بر وفق این تصمیم که قرارداد تا  32ووییـه  08( 3323تیرمـاه
 )3102ادامه داشته ،بر این نظر است که خوانده متعهد بوده که صورتحساب شماره  4120را که شامل دوره پـس
از انقالب است ،جهت پرداخت بررسی نماید .عدم اعتراض وی به این صورتحساب ظرف مدتی معقو نشـانه آن
است که یا صورتحساب تأیید شده ویا به هر تقدیر میبایستی پذیرفته شود .دیوان داوری نتیجه میگیرد کـه ایـن
 .7اسناد و مدارک تسلیمی طرفین که مورد بررسی دیوان واقع شده با رقم مندر در این صورتحساب هماهنگ به نظر میرسد.
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صورتحساب نیز از او نوامبر ( 3323دهم آبانماه  )3102قابل پرداخت شده است.
علیهذا نظر دیوان این است که خوانده متعهد است حقالزحمه کاری را که طبق قرارداد تا تاریخ فسـخ انجـام
شده ،به شرح مندر در دو فقره صورتحساب یاد شده ،به توش راس بپردازد.
آخرین جزء ادعا مربوط به هزینههای توش راس برای شرکت در جلسه اوت  3323تهران که مبلـ آن طبـق
صورتحساب شماره  4320مورخ  32وانویه  02( 3322دیماه  2،820 ،)3102دالر است .گرچه جلسه به درخواست
خوانده (ابتدائاً در نامه مورخ  38ووییه  00 / 3323تیرماه  )3102تشکیل و هدف آن ،انجام «مذاکرات قـراردادی»
ذکر شده ،با این حا  ،دیوان هیچ مبنایی در قرارداد یا در جای دیگر برای متعهد شناختن خوانده بابـت ایـنگونـه
هزینهها نمییابد .به عکس ،چون هدف آن جلسه ،برقراری تمـاس مجـدد و کوشـش بـرای یـافتن طرفـی بـرای
همکاری احتمالی در آینده بوده ،لذا منطقی است که توش راس خود هزینههای شـرکت در آن جلسـه را متحمـل
شود.
ب) اعتبار اسنادی

طبق ماده  3ـ  2قرارداد ،توش راس ملزم بود ضمانتنامه بانکی معاد  32درصد قیمت کل قرارداد ،بهعنوان وثیقه
اجرای صحیح قرارداد تسلیم نماید .ضمانتنامه بانکی به نحو مقتضی در برابر اعتبار اسنادی شماره 342010به مبل
 422،222دالر که توسر منیوفکچرز هانور تراست کامپنی به نفع بانک صادرات صادر شده بود ،افتتاح گردید.
ماده  4ـ  2قرارداد مقرر میدارد در صورتی که به علت فورسماوور ،قرارداد فسخ شود «کلیه ضـمانتنامههـای
بانکی حسن انجام کار فوراً آزاد خواهد شد» .علیرغم درخواستهای توش راس مبنی بـر تأییـد آزادی ضـمانتنامه
بانکی پس از فسخ قرارداد در  32ووییه  08( 3323تیرماه  ،)3102خوانده از این کـار خـودداری ورزیـد .گرچـه در
دادخواست توش راس فقر از خسارات تبعی که ممکن بود از چنین امتناعی ناشی شود ذکری به میان آمده ،با این
حا  ،طی استماع توضیح داده شد که خوانده کوششی جهت برداشت از اعتبار اسنادی به عمل آورده ،ولی از ایـن
اقدام ،با قراری که از دادگاه نیویورک اخذ شده ،ممانعت به عمل آمده است .بر این اسـاس ،تـوش راس از دیـوان
تقاضا مینماید که به عنوان بخشی از حکم حاضر دستور دهد که اعتبار اسنادی مزبـور آزاد و در صـورتی کـه وی
ملزم به پرداخت اعتبار اسنادی شود ،خسارات تبعی معاد مبل اعتبار اسنادی در حکم منظور گردد.
دیوان داوری بر این نظر است که چون قرارداد فسخ شده و بعد از فسخ قـرارداد ،کـاری وجـود نداشـت کـه
تضمین شود ،ضمانتنامه بانکی و اعتبار اسنادی ،دیگر منتفی و بالاثر میباشـد .بـه موجـب شـرایر فـورسمـاوور
قرارداد ،خوانده متعهد است درخواستش را جهت پرداخت مسترد داشته و از درخواست مجدد در آن باره خـودداری
ورزد .بهعالوه ،خوانده ملزم است ضمانتنامه بانکی را لغو و اعتبار اسنادی را آزاد نماید.
ج) ادعاهای متقابل

خوانده بدواً سه فقره ادعای متقابل به شرح مذکور در فوق مطرح ساخت که بر این پایه استوار بود که تـوش راس
با دادن اخطار فسخ به دلیل فورسماوور ،قـرارداد را نقـض کـرده اسـت .خوانـده اسـترداد مبـال پرداختـی بابـت
صورتحسابها ،خسارات و عدمالنفع و بهویژه خسارات متحمله به علت ورود لطمـه بـه کـار سـایر پیمانکـاران در
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نتیجه اقدامات توش راس را مطالبه کرده است.
دیوان داوری حوادثی را که منتهی به فسخ قرارداد گردیده ،تجزیه و تحلیل نموده و بـه ایـن نتیجـه رسـیده
است که استناد به فورسماوور قانونی بوده و لذا نمی تواند منشأ ادعا بابت جبران خسارات علیه طرفـی کـه بـدان
استناد کرده است باشد .نتیجه این تحلیل آن است که ادعاهای متقابل خوانده در این رابطه بایـد مـردود شـناخته
شود.
خوانده در الیحه توجیهی تکمیلی خود که حاوی اظهارنظر راجع به گزارشهای پیشرفت کار تسـلیمی تـوش
راس در رابطه با صورتحساب شماره  4128است و در  2مارس  38( 3320اسفندماه  )3181پس از جلسه اسـتماع
به ثبت رسیده است ،برای اولین بار این مسأله را مطرح کرده که نقض قرارداد به وسیله توش راس نه به مناسبت
عمل وی در استناد به فورسماوور ،بلکه به این علت بوده که کارهای قبلی وی ناق و تویم با تـأخیر بـوده کـه
موجب ایراد زیان هایی به خوانده است .صرفنظر از تعیین این مسأله که آیا دیوان این سند راـ که مـورد اعتـراض
توش راس واقع شده ـ ادعای متقابل صحیحی توصیف نماید ویا آن را نپذیرد ،این تصمیم دیوان که خوانده ظرف
مدت معقولی صورتحساب شماره  4128را بررسی نکرده ،جوابگوی موضوعاتی است که در آن سند مطرح گردیده
است.
آخرین ادعای متقابل مطروحه ،ادعایی است به مبل  33،342،022ریا بابت حقوق بیمـههـای اجتمـاعی .در
تأیید این ادعای متقابل ،سند منحصر به فردی ارائه شده که عبارت اسـت از نامـه مـورخ  13دسـامبر 32( 3323
دیماه  )3182سازمان تأمین اجتماعی جمهوری اسالمی ایران به وزارت دفاع ملی که در آن قید شده بدهی توش
راس «طبق محاسبه بر مبنای  3،322،228دالر کارکرد» در دوره بین  33ووئن  3322الی  02دسامبر 03( 3323
خردادماه  3108الی  8دیماه  )3182به اضافه جرائم ،رقمی است که اکنون مورد ادعا است .هـیچگونـه قرینـهای
دا بر اینکه قبالً اخطاریهای به توش راس اعالم ویا در این مورد مطالبـهای از وی شـده باشـد ،وجـود نـدارد و
نامبرده منکر جود سابقهای در مورد این بدهی است.
لذا دیوان این ادعای متقابل را به دلیل غیر مستد بودن مردود میشناسد .از این رو ،نیازی نیست که مسائل
صالحیت از قبیل این که آیا ادعا از خود قرارداد ناشی شده یا از اعما قوانین داخلی ایران( )8ویا اینکه اصالً ادعا
در تاریخ  33وانویه  03( 3323دیماه  ،)3103یعنی در مهلت مقرر در بیانیه حل و فصل دعاوی پابرجا بوده اسـت
یا نه ،مورد بررسی قرار گیرند.
د) موضوعات شکلی

به دو مطلب شکلی نیز باید رسیدگی شود .اوالً هریک از طرفین به تسلیم لوایح پس از استماع توسر طرف دیگر
اعتراض کرده است .گرچه الیحه تسلیمی خوانده که مورد اعتراض خواهان واقع شده ،حـاوی مسـتندات جدیـدی
 .8در این رابطه رجوع شود بـه :حکـم شـماره 322ــ84ــ 3مـورخ  02ووئـن  8( 3320تیرمـاه  )3184در سـیلوانیا تکنیکـا سیسـتمز
اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران ،ص  43حکم شماره 330ـ020ــ 0مـورخ  4اکتبـر  30( 3320مردادمـاه  )3184در جنـرا
داینامیکس تلفن سیستمز سنتر اینکورپوریتد و سایرین و جمهوری اسالمی ایران و سایرین ،ص  .00رجوع شود همچنین به:
Dicey & Morris, The Conflict of Laws, Tenth Edition, London 1980, Vol. I. at pp. 89-94.
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است ،دیوان هر دو الیحه تسلیمی را بررسی نمود و چون در صدور این حکم بـه ایـن مطالـب و مـدارک اسـتناد
نکرده ،لذا بر این نظر است که لوایح مزبور هیچگونه لطمهای به حقوق طرفین نزده .از این رو ،ضرورتی ندارد کـه
دیوان آن ها را رد کند .ثانیاً خوانده همچنان خواستار برگزاری استماع جدیدی است .دیوان متذکر میشود که هـم
قبل از استماع پرونده که در  33اکتبر  02( 3321مهرماه  )3180برگزار شده و هم در حین استماع ،فرصت کـافی
به طرفین داده شد تا مدافعات خود را ارائه نمایند .از آن به بعد هم لوایح دیگری از طرفین خواسـته شـد و هـر دو
طرف از این فرصت استفاده کردهاند .بهعالوه ،همانطور که اشـاره رفـت ،طـرفین لـوایح دیگـری هـم بـه ثبـت
رساندهاند .لذا دیوان هیچ نیاز یا دلیلی برای اطاله بیشتر جریان رسیدگی نمیبیند.
هـ) بهره

از نظر دیوان داوری ،پرداخت بهره به نرخ  32درصد در سا بابت اصل مبل مورد حکم بـه تـوش راس از تـاریخ
او نوامبر  32( 3323آبانماه  )3102منطقی میباشد.
و) هزینهها

دیوان بر این نظر است که خوانده باید ملزم به پرداخت هزینههای معقو دادرسی به میزان  00،222دالر امریکـا
به توش راس گردد.
به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حکم صادر میکند:
 .3حکم مورخ  03مه  13( 3324اردیبهشتماه  )3181دادگاه عمومی تهران فاقد اثر حقوقی است و هرگونـه
دادرسی جدید در تعقیب ادعایی که مبنای آن حکم واقع شده نیز فاقد اثر حقوقی خواهد بود.
 .0ضمانتنامه که به موجب بند  3ـ  2قرارداد توسر بانک صادرات صادر شده و اعتبار اسنادی شماره 342010
که توسر منیوفکچرز هانور تراست کامپنی صادر گردیده است موضوعیت بـیشتـری ندارنـد .خوانـده ،جمهـوری
اسالمی ایران ،باید کلیه تقاضاهایش را جهت پرداخت در رابطه با ضمانتنامه مسترد نمـوده و از هرگونـه تقاضـای
جدید نسبت به آن خودداری نماید .خوانده باید کلیه اقدمات الزم را به عمل آورد تا بانـک صـادرات ضـمانتنامه را
لغو و اعتبار اسنادی را آزاد نماید .همچنین کلیه تقاضاهای پرداخـت در ارتبـاط بـا اعتبـار اسـنادی را مسـترد و از
هرگونه تقاضای جدید نسبت به آن خودداری کند.
 .1ادعاهای متقابل جمهوری اسالمی ایران علیه خواهان توش راس اند کامپنی رد میشوند.
 .4خوانده ،جمهوری اسالمی ایران ،متعهد است مبل هشتصد و شصت و شش هزار و یکصـد و هفتـاد و دو
دالر امریکا ( 320،288دالر) به اضافه بهره ساده بـه نـرخ  32درصـد در سـا (براسـاس  180روز) از او نـوامبر
 3323تا موقعی که کارگزار امانی دستور پرداخت از حساب امانی را به بانک امین بدهـد ،بـه اضـافه هزینـههـای
داوری به مبل  001222دالر به خواهان توش راس بپردازد.
تعهد مزبور با پرداخت از محل حساب تضمینی مفتوح طبق بند  2بیانیه مـورخ  33وانویـه  03( 3323دیمـاه
 )3103دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهد شد.
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بدینوسیله حکم حاضر جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ یازدهم اکتبر  38( 3880مهرماه )3164
گونار الگرگرن ـ رئیس شعبه یک
به نام خدا
کوروش حسینعاملی
نظر مخالف
هوارد ام .هولتز من

کامالً موافق با حکم ،به استثنای موارد زیر که صرفاً به خاطر حصو اکثریت با حکم موافقت میکنم:
( )3حکم پرداخت  32درصد بهره .رجوع شود به :نظر جداگانه اینجانب در اینترنشنا اینکورپوریتد و شـرکت
ملی صنایع مس ایران ،حکم شماره 334ـ333ـ 3ص 4ـ 32( 1اکتبر  32/3320مهرماه  ،)3184و
( )0حکم پرداخت هزینهها فقر به مبل  00،222دال ر .رجـوع شـود بـه :نظـر جداگانـه در سـیلوانیا تکنیکـا
سیستمز اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 322ـ84ـ 02( 3ووئن  8/3320تیرماه .)3184

پرونده شماره 311ـ شعبه یک
حکم شماره 203ـ311ـ3
خواهان :هاوزینگ اند اربن سرویسز اینترنشنال اینک
خواندگان :دولت جمهوری اسالمی ایران
شرکت سهامی نوسازی و عمران تهران
حکم

حاضران

از جانب خواهان :آقای ا  .اس .سندلر ،وکیل
آقای تی .لیبمن ،آقای پی .دبلیو .ونت ،نمایندگان هاوزینگ اند اربن سرویسز اینترنشنا اینک
از جانب خواندگان :آقای محمدکریم اشراق ،قائممقام نماینده رابر جمهوری اسالمی ایران
آقای پرویز انصاری ،مشاور حقوقی نماینده رابر جمهوری اسالمی ایران
آقای م .معظمی ،نماینده شرکت سهامی نوسازی و عمران تهران
سایر حاضران :خانم جیمیسون سلبی ،قائممقام نماینده رابر ایاالت متحده امریکا
آقای پی .نورتن ،دستیار نماینده رابر ایاالت متحده امریکا
اول) گردش کار
 .3سابقه

تئودر لیبمن ،مهندس معماری است اهل نیویورک .رحمان گلزار ،یک مقاطعهکار موفق ایرانی اسـت .ایـن دو نفـر
توسر دیهتر اسووبودا که برای یک شرکت تجاری آلمانی در ایران کار میکرد به یکدیگر معرفی شـدند .اسـنادی
که این سه نفر در رابطه با یک پرووه خانهسازی که قرار بود در تهران احداث شود ،تهیه کردند از نظر حقوقی فاقد
دقت است .اوراق و اسناد مزبور پراکنده و ناق و مملو از ابهامات و تناقضهایی است که ریشه اصلی موضوعات
عمده در پرونده حاضر را تشکیل میدهند.
ب ه عبارت ساده ،واقعیات عمده دعوا بدین قرارند که :شرکتی که لیبمن رئیس آن بود ،یعنی هاوزینگ اند اربن
سرویسز اینترنشنا اینک ( )1()HAUSقرار بود خدمات معماری در رابطه با پرووه پیشنهادی ارائه نماید .شرکت
سهامی نوسازی و عمران تهران («عمران تهران») که تحت کنتر مدیریت گلزار بود ،قرار بـود پـرووه را احـداث
نموده و هاوس می بایست به کارفرمای اسوبودا ،یعنـی معـابالن ( )Meaplanآ.گ .بابـت یـافتن معاملـه و ارائـه
 .1همانطور که در قسمت «0الف» بخش سوم زیر بحث شده ،یک شرکت سـهامی نیویـورکی بـه نـام هاوزینـگ انـد اربـن سرویسـز
اینترنشنا اینک وجود دارد که اغلب بهاختصار «هاوس اینترنشنا اینک» خوانده میشود .یک شرکت سهامی ایالـت دلـهور موسـوم بـه
هاوس اینترنشنا اینک نیز وجود داشته است .به دالیل مذکور در ذیل ،دیوان شرکت نیویورکی را خواهـان پرونـده مـیشناسـد .از نظـر
سهولت ،در حکم حاضر از خواهان بهعنوان «هاوس» نام برده شده است.
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خدمات ترجمه و کمک اداری  30درصد پرداخت کند .همانطور که در زیر به طرز مشروحتری بیان شده ،هاوس،
معاپالن و عمران تهران ،همگی قراردادی موسوم به «موافقتنامه آرشیتکت» ( )Architect's Agreementرا
امضا نمودند.
ادعاهای هاوس مبتنی بر موافقتنامه آرشیتکت بوده و متضمن تقاضای پرداخت مابقی حقالزحمههایی اسـت
که حسب ادعا تعلق میگرفته ،ولی پرداخت نشده است .ادعای مطروح علیه عمران تهران بابت نقض ادعـایی آن
قرارداد و ادعای مطروح علیه دولت جمهوری اسالمی ایران بابت مداخله در اجرای همان قـرارداد توسـر عمـران
تهران است .مبل مورد مطالبه  243،040/23دالر به اضافه بهره و هزینههـا اسـت .همچنـین ادعاهـای متقـابلی
مطرح گردیده که ضمن آن ،عمران تهران ادعا نمود که هاوس کار را ناق و تویم با تأخیر انجام داده است.
ماهیت حقوقی دقیق رابطه بین هاوس و معاپالن در پرونده حاضر ،حائز اهمیت اساسی است ،زیرا خوانـدگان
در سراسر جریان رسیدگی ادعا نمودهاند که آن دو ،طبق حقوق ایران ،شریک محسوب میشدهاند و یـک شـرکت
نمیتواند اقدام به طرح دعوا نماید ،مگر آنکه شریک دیگر نیز به دعوا بپیوندد .خواندگان اظهار مینمایند که پیامد
این امر ،ممنوعیت هاوس از طرح ادعا در دیوان است .ایشان استدال میکنند که هاوس نمیتواند بدون معاپالن
()2
ادعایی را اقامه کند و طبق بیانیه حل و فصل دعاوی ،معاپالن اهلیتی نزد دیوان ندارد؛ زیرا تبعه ایاالت متحـده
نیست .بدینسان این مسأله کلی ،برای اولین بار توسر دیوان در حکم حاضر مطرح میشود.
 .2تاریخچه رسیدگی

مسایل مطروح راجع به مشارکت ،تاریخچه رسیدگی پرونده حاضر را از جنبههای مهمی تحت تأثیر قرار داده است.
در جلسه استماع مورخ سوم مارس  30( 3321اسفندماه  )3183دیوان داوری برای اولین بار اطالع یافـت کـه
هاوس و معاپالن ،عالوه بر اینکه موافقتنامه آرشیتکت را مشترکاً امضا کرده بودنـد ،رابطـه خـود را در مـدرکی
موسوم به «قرارداد تجارت مشترک» ( ) joint venture agreementسندیت بخشیده بودند .به علـت اهمیـت
روشن ساختن این رابطه ،دیوان به خواهان دستور داد نسخهای از قرارداد اخیرالذکر را ظرف سه هفته تسلیم نماید
و از خواندگان نیز دعوت کرد کـه در مـورد قـرارداد اظهـارنظر نماینـد .خواهـان در تـاریخ  32مـارس 33( 3321
اسفندماه  )3183قرارداد تجارت مشترک را به ثبت رساند .عمران تهران نظـراتش را طـی سـندی تحـت عنـوان
«پاسخ به دستور دیوان» در  02ووییه  03( 3321تیرماه  )3180ثبت کرد .معـذلک سـند مزبـور نـه فقـر حـاوی
اظهارنظر راجع به قرارداد تجارت مشترک بود ،بلکه حاوی مطالبی نیز بود که به گفته عمران تهران« :بـه منظـور
تبیین هرچه بیشتر بی اساس بودن ادعا و تناقضات متعدد در دعوای مطروحـه و مطالـب بیـان شـده خواهـان در
جلسه رسیدگی ...به استحضار ...میرسد» .خوانده ادله و مدارک جدیدی را نیز ضمیمه آن کـرده بـود .خواهـان در
مقابل ،ضمن ثبت نامه ای تقاضا کرد که پاسخ عمران تهران کالً نادیده گرفته شود ،زیرا از حد اظهارنظر راجع بـه
قرارداد تجارت مشترک که در دستور دیوان تجویز شده تجاوز نموده و اظهارات ماهوی جدیـدی را پـیش کشـیده
دیماه  )3103دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر راجعبه حل و فصل دعاوی توسر
 .2بیانیه مورخ  33وانویه  03( 3323
دولتین ایاالت متحده و جمهوری اسالمی ایران.
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که بسیاری از آنها دیرتر از موقع مطرح شده اند .خواهان تقاضا کرد که اگر دیـوان تصـمیم گیـرد پاسـخ عمـران
تهران را بررسی کند ،در آن صورت ،باید «پاسخ به یادداشت عمـران تهـران» را کـه ضـمیمه اسـت و بـهویـژه
سوگندنامه تئودور لیبمن را که پیوست «پاسخ» است ،مورد توجه قرار دهد .تصمیم دیوان راجع بـه ایـن موضـوع
شکلی ذیالً تشریح میشود.
بررسی متن قرارداد تجارت مشترک توسر دیوان ،سؤاالت بیشتری را مطرح ساخت .از این رو ،دیوان دستور
دیگری به شرح زیر صادر نمود:
بدینوسیله به خواهان دستور داده میشود که تا تاریخ  30آوریل  38( 3324فروردینماه  )3181الیحهای بـه
ثبت رسانده و در آن به سؤاالت ذیل پاسخ گوید:
 .3حقوق حاکم بر روابر فیمابین هاوس اینترنشنا اینکورپوریتد(«هاوس») و معـاپالن ا.گ «( .معـاپالن»)
که در اثر دو موافقتنامه زیر ایجاد شده است ،در صورتی که دو موافقتنامه مزبور تویماً در نظر گرفته شوند ،کدام
است:
(یک) موافقتنامه مهندس معمار مورخ  0دسامبر  34( 3322آذرماه  )3108به امضـای هـاوس و معـاپالن از
یک سو و شرکت سهامی نوسازی و عمران تهران از سوی دیگر ،و
(دو) «قرارداد تجارت مشترک» مورخ  32دسامبر  33( 3322آذرماه  .)3108آیا طبق قانون مزبور ،موافقتنامه
مورد اشاره یک شرکت مدنی ( )partnershipیا نوع دیگری از شرکت ( )associationایجاد کردهاند؟
 .0اگر طبق حقوق حاکم ،شرکتی به صورت مدنی یا به شکل دیگر ( )associationتشکیل شده باشد ،آیـا
هاوس طبق قانون مزبور یا طبق حقوق بینالملل این حق را دارد که ریساً جهـت خسـاراتی کـه حسـب ادعـا بـه
شرکت مدنی یا غیر آن وارد شده ،ادعایی در دیوان طرح نماید؟ و در صورتی که هاوس چنین حقی داشته باشد آیا
حق دارد که ریساً بابت  322درصد خسارات وارده به شرکت مدنی طرح ادعا کنـد ویـا ایـنکـه صـرفاً بـه نسـبت
خسارات وارده به هاوس ،حق طرح دعوا را دارد؟
الیحه خواهان در پاسخ به این دو دستور در سوم آوریل  34( 3324فروردینماه  )3181به ثبـت رسـید .طـی
دستور مورخ چهارم آوریل  30( 3324فروردینماه  )3181از خواندگان دعوت شد تا پاسخ خود به الیحه خواهان را
به ثبت رسانند.
عالوه بر الیحه خواهان ،دیوان داوری اظهاریهای از جانب نماینده رابر ایاالت متحـده دریافـت کـرد ،تحـت
عنوان تذکاریه ایاالت متحده در بابت صالحیت رسیدگی به ادعاهای اتباع ایاالت متحده که با افراد غیـر تبعـه در
شرکتها (ی مدنی) و مؤسسات مشارکت مینماید .نماینده رابر ایاالت متحده ضمن تسـلیم الیحـه خاطرنشـان
ساخت که دستور دیوان متضمن طرح مسائل تفسیری است که «کاربرد بالقوه وسیعی دارند» .نامبرده تقاضـا کـرد
که دیوان طبق تبصره  0ماده  30قواعد خود که مقرر میدارد :دیوان میتواند بـه دو دولـت اجـازه دهـد بـه ثبـت
اظهاریه هایی که احتماالً به اجرای وظایف دیوان یاری خواهد کرد  ،اقدام نمایند ،الیحه را بپـذیرد .دیـوان الیحـه
مزبور را پذیرفت و از خواندگان دعوت کرد که راجع به آن اظهارنظر کنند .سپس عمران تهران و دولت ایران ،هـر
دو پاسخهایی را در مورد این موضوع به ثبت رساندند.
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دوم) واقعیات و اظهارات

مبنای اصلی این ادعا موافقت آرشیتکت است که در  0دسامبر  34( 3322آذرماه  )3108در تهران منعقـد گردیـد.
خواهان مدعی است که عمران تهران یک نسخه از موافقتنامهای را که قـبالً در معاملـه دیگـری از آن اسـتفاده
کرده بود ،بهعنوان نمونه جهت تنظیم موافقتنامه آرشیتکت ارائه کرد .هاوس تغییرات و اصـالحاتی را پیشـنهاد و
روی پیش نویس مشخ ساخته و جهت تجدید تایپ به اسووبودا داد .خواهان ادعا مینماید که اسـووبودا هنگـام
تایپ مجدد سند ،مایل بود نام معاپالن را در آن در کند تا مشارکت نامبرده را بهویژه از لحاظ  30درصد که قـرار
بود توسر هاوس بدان پرداخت شود ،به نحوی پایهگذاری نماید .از این رو ،ادعا میشـود کـه وی (اسـووبودا) نـام
معاپالن را در مقدمه موافقتنامه آرشیتکت در کرد که با این تغییر ،در مقدمه قید شده است که موافقتنامه بین
شرکت سهامی نوسازی و عمران تهران که از این بعد مالک خوانده میشود ،هاوس اینترنشنا اینک ـ معـاپالن،
آرشیتکتها که بعد از این آرشیتکت خوانده میشوند ،منعقد میگردد .بنا به اظهار ،اسووبودا همچنین نام معاپالن
را بهعنوان طرفی که اخطاریهها و ابالغها را دریافت میکند و نیز طرف امضاکننده در پای سند موافقتنامه اضافه
نمود .در موافقتنامه آرشیتکت ،دیگر ذکری از معاپالن نمی شود .هاوس و عمـران تهـران نیـز مخـالفتی از نظـر
افزودن نام معاپالن با اسووبودا نکرده و سپس هر سه شرکت موافقتنامه آرشیتکت را امضا نمودند.
موافقتنامه آرشیتکت مقرر میداشت که آرشیتکت کلیه طـرح هـای معمـاری ،طراحـی محوطـه و خـدمات
مهندسی یک مجتمع مسکونی شامل حدود  0222دستگاه آپارتمان را که قرار بود توسـر عمـران تهـران سـاخته
شود ،ارائه نماید .عمران تهران موافقت کرد مبل  0،122،222دالر بابت حقالزحمـه ایـن خـدمات بـه آرشـیتکت
بپردازد .از این مبل  0/0درصد بابت مالیاتهای ایران کسر میگردید .قرار بود حقالزحمه آرشیتکت مطابق جدولی
پرداخت شود که به موجب آن پس از تسلیم مجموعه نهایی اسناد معماری و مهندسی قراردادی ،کـالً  22درصـد
حقالزحمه پرداخت میشد بعد از آن  32درصد دیگر از حقالزحمه ،پس از اشغا  02درصد از واحدهای مسکونی،
ساختمان های دولتی و منطقه تجاری مشمو پرووه ،قابل پرداخت میبود 32 .درصد آخر  32مـاه پـس از صـدور
گواهینامه تکمیل ساختمان توسر عمران تهران ،الزمالتأدیه میبود .موافقتنامه آرشیتکت صریحاً مقرر میداشـت
که کلیه این پرداختها باید به هاوس صورت گیرد .هیچگونه شرطی راجع به پرداخـت  30درصـد یـا هـر مبلـ
دیگری به معاپالن وجود نداشت .موافقتنامه مقرر میداشت که قوانین ایران حاکم بر آن است.
چند روز بعد ،هاوس و معاپالن قراردادی جهت سندیت بخشیدن به روابر خود منعقد ساختند .گرچـه تـاریخ
این قرارداد  32دسامبر  33( 3322آذرماه  )3108است ،با این حا  ،در آن قید شده که قرارداد عطـف بـه ماسـبق
گردیده از  02نوامبر  03( 3322آبانماه  ،)3108یعنی پیش از تاریخ موافقـتنامـه آرشـیتکت بـه مرحلـه اجـرا در
می آید .همکار لیبمن ،پیتر ونت ،بازرگانی که رئیس هیات مـدیره هـاوس بـود ،اوضـاع و احـوا مربوطـه را طـی
سوگندنامه و نیز در جلسه استماع تشریح کرد .وی گفت اسووبودا در حضور ونت ،پیشنویس سند را تهیه و شخصاً
آن را تایپ کرد .عنوان قرارداد «قرارداد تجارت مشترک» نامیده شد .دیوان داوری خاطر نشان میسازد که گرچه
این عنوان احتماالً حاکی از قصد ایجاد نوعی رابطه شراکتی ( )partnershipاست ،با این حا  ،متنی که به دنبا
آن آمده چندان گویای آن نوع روابطی که معموالً در موافقتنامـه شـرکت مـدنی مشـاهده مـیشـود نمـیباشـد.
بدینسان فی المثل هیچ شرطی راجع به تقسیم سود و زیان وجود ندارد .در قرارداد تجارت مشترک ذکر شـده کـه
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هدف از آن ،همکاری نزدیک در زمینه فعالیتهای زیر است:
(الف) برنامهریزی و طراحی معماری،
(ب) مهندسی،
( ) خدمات مدیریت،
(د) مدیریت ساختمان.
موافقت شده بود که با توجه به عالیق مشترک تجاری طرفین ،به هاوس اجازه و اختیار داده میشـود کـه از
کادر پرسنلی ،مواد و مصالح و تجارب سازماندهی معاپالن ،استفاده نماید .قرار بود معاپالن کمیسـیونی بـه میـزان
 30درصد کل قیمت هر قرارداد منعقد توسر هاوس که «ناشی از زمینههای فعالیت مصرح» در شرط مربـوط بـه
هدف موافقتنامه باشد ،دریافت دارد .موافقتنامه آرشیتکت از نوع قراردادی بود کـه  30درصـد کمیسـیون بـدان
تعلق میگرفت.
خواهان اظهار میدارد که پس از امضای موافقتنامه آرشیتکت ،عمران تهران ،شرکت سهامی گسترش شما
شهیاد («شما شهیاد») را تأسیس کرد تا بهعنوان «شرکت پرووه» یا «نماینده عامل» بر کار ساختمان و اجرای
پرووه نظارت نماید .شما شهیاد ،حسب ادعا ،متعلق به همان سهامداران و مسئولین عمران تهران و تحت کنتر
ایشان بوده است.
خواهان مدعی است در اوت  3322پس از آن که گلزار ،مدیر کل عمران تهران به هـاوس اطمینـان داد کـه
برای طراحی و کارهای معماری پرووه از خدمات هاوس همچنان استفاده خواهد شد ،کـارش را روی پـرووه آغـاز
کرد .موافقتنامه آرشیتکت ،کار را به سه مرحله جداگانه تقسیم میکرد .خواهان اظهار میدارد که کار مراحل او
و دوم را طبق برنامه تکمیل کرد ،کارش به تصویب عمران تهران رسید و پرداختهای الزم توسر شما شـهیاد
به وی صورت گرفت .خواهان میگوید که مرحله سوم نیز بهموقع تکمیل شده و به تصویب عمران تهران رسـید.
بهویژه وی مدعی است که  2اکتبر  30( 3322مهرماه  )3102نقشه های مرحله نهایی سوم را بـه عمـران تهـران
تسلیم کرد .خواهان مضافاً اظهار میدارد که این نقشهها به وسیله دو نفر از کارمندان مجاز عمران تهران تصویب
گردید و متعاقباً مبل  32،222،222ریا (یا  333،204/03دالر)( )3بابت مرحله سوم به هاوس پرداخت شد .مبلـ
 142،340/23دالر بقیه که حسب ادعا طبق موافقتنامه آرشیتکت واجباالدا است ،هنوز پرداخت نشده است.
خواهان ادعا میکند که دولت ایران ،مقامات و مدیران عمران تهران را اخـرا و مـدیران جدیـدی منصـوب
نمود و کنتر تصمیمگیریهای مدیریت عمران تهران را به دست گرفت و بهویژه از پرداخت وجه توسر عمـران
تهران به خواهان جلوگیری کرد .بالنتیجه ،خواهان استدال میکند که عمران تهران واحـد تحـت کنتـر دولـت
ایران در مفهوم بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی است .این اقدامات عیناً در مورد شما شـهیاد کـه بـه
نظر خواهان همراه با عمران تهران مشترکاً مسئو پرداخت به هاوس بود ،صورت گرفت .به هر تقـدیر ،خواهـان
مدعی است که دولت ایران مسئو خسارات است ،زیرا با ممانعت از پرداخت به خواهان تـوسر عمـران تهـران و
تماه  )3102تسلیمی به عمران تهران نوشت که مبل  3212221222ریـا پـس
 .3خواهان صورتحساب مورخ  4مه  34( 3323اردیبهش 
از تبدیل به  333،204/03دالر امریکا بال میشود.
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شمـا شهیاد در موافقتنامه آرشیتکت ،مـداخله مستلزم ضمان قـهری ( )tortiously interferedکرده است.
خواهان مبل  134،240/23دالر بابت بقیه مبل واجباالدا در هنگام تکمیل نقشهها مطالبه میکند .این مبل
معاد  482،222دالری است که باید بابت تکمیل نقشههای مرحله سوم پرداخت میشـد؛ منهـای 333،204/03
دالری که عمران تهران از این بابت پرداخته و  0/0درصد که بابت مالیاتهای ایران از آن کسر میشود .خواهان
همچنین مبل  414،222دالر بابت  02درصد باقیمانده حقالزحمه ،منهای  0/0درصد مالیات مطالبـه مـینمایـد.
کل اصل مبل مورد مطالبه  243،040/23دالر است .خواهان بهـره مبلـ  134،240/23دالر را از تـاریخ  2اکتبـر
 30( 3322مهرماه  )3102و بهره مبل  032،102دالر را از  2اکتبر  30( 3322مهرماه  ،)3103یعنی تـاریخی کـه
پیشبینی میشد  02درصد ساختمانها اشغا شود و بهره مبل  032،102دالر از  2مـارس  38( 3320اسـفندماه
 ،)3182یعنی تاریخی که حسب اظهار مابقی حقالزحمه باید پرداخت میشد ،مطالبه میکند .خواهان تقریباً مبلـ
 38،222دالر نیز بابت هزینههای نقدی و حقالوکاله معقو تقاضا مینماید.
عمران تهران ایراداتی در مورد صالحیت دیوان جهت رسیدگی به ادعای حاضر گرفته اسـت .اوالً وی اظهـار
میدارد که خواهان طرف قرارداد یک شرکت سهامی تأسیس یافته در دلهور به نام «هـاوس اینترنشـنا اینـک»
است و نه شرکت سهامی تأسیس شده در نیویورک ،به نام «هاوزینگ اند اربن سرویسـز اینترنشـنا اینـک» و از
آنجا که از او مارس  32( 3322اسفندماه  )3102شرکت تأسـیس یافتـه در دلـهور دیگـر وجـود نداشـته ،ادعـا
نمی تواند طبق شرط بیانیه حل و فصل دعاوی بهطور مستمر از تاریخ بروز تا  33وانویه  03( 3323دیماه )3103
متعلق به یک تبعه ایاالت متحده بوده باشد .ثانیاً عمران تهران اظهار میدارد که در هر حـا  ،طـرف مسـئو بـه
موجب موافقتنامه آرشیتکت ،عمران تهران نبوده ،بلکه شما شـهیاد اسـت و عمـران تهـران در موقـع امضـای
موافقتنامه مزبور تنها بهعنوان نماینده وی عمل کرده است.
در این زمینه ،عمران تهران به نامهای اشاره میکند که روز امضای موافقتنامـه آرشـیتکت توسـر لیـبمن و
اسووبودا ،به عمران تهران نوشته شده دایر بر آنکه «شرکت سهامی نوسازی و عمران تهران در قرارداد مـورخ 0
دسامبر  34( 3322آذرماه  )3108به عنوان نماینده شرکت سهامی گسترش شما شهیاد عمل مـیکنـد» .عمـران
تهران همچنین اظهار میدارد که سهامداران و مقامات شما شهیاد ،غیر از سهامداران و مـدیران عمـران تهـران
بودند .ثالثاً عمران تهران استدال میکند که چون طبق موافقتنامه ،اختالفات باید به داوری ارجاع شود و حقوق
ایران حاکم بر موافقتنامه میباشد ،بنابراین ،دیوان هیچ گونه صالحیتی ندارد .رابعاً عمران تهران منکـر آن اسـت
که واحد تحت کنتر دولت ایران میباشد.
باالخره خواندگان اظهار میدارند که حقوق ایران حاکم بر روابر ناشی از موافقتنامه آرشیتکت بوده و هاوس
و معاپالن با امضای آن موافقتنامه ،شرکتی ( )partnershipطبق قانون مدنی ایران تشکیل دادهاند .طبق اظهار
دولت ایران ،وضع آن شرکت «با موافقتنامه تجارت مشترک» بیشتر تأیید گردید .خواندگان استدال مـیکننـد
که هاوس بدون شریک خود نمی تواند ادعایی طرح کند و معاپالن در دعوای مطروحه در دیوان ،طرف نمیباشـد.
ایشان اظهار میدارند که بندهای  3و  0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،صالحیت رسیدگی به ادعای چنـین
شرکتی را به دیوان نمی دهد و دولتین در بیانیه مزبور قصد قائل شدن صـالحیت در ایـن مـورد نداشـتند و قبـو
ندارند که چنین ادعایی طبق قواعد حقوق بینالملل عرفی مسموع باشد .ایشان استدال مـیکننـد کـه بنـابراین،
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هاوس بهتنهایی نه میتواند بابت  322درصد خسارات ادعایی خود و نه بابت  20درصد سهمش ،ادعایی را طـرح
نماید .عمران تهران در مورد ماهیت ادعا ،اظهار میدارد که نقشههای تحویلی خواهان ،ناق  ،معیوب و غیرقابـل
استفاده بود و بعضی نقشهها بعد از تاریخ مقرر در موافقتنامه آرشیتکت تحویل شده و بعضی نیز ابداً تحویـل داده
نشدند .عمران تهران مضافاً اظهار میدارد که مطالعات اجرایی طرح «بدون رعایت اصو زندگی ایرانی و بدون در
نظر گرفتن ضوابر اسالمی در ساختمان» صورت گرفته است و طرحها و نقشههای تسلیمی به نحـو صـحیح بـه
تصویب نرسیده ،حا آنکه تصویب باید کتباً به عمل میآمد.
عمران تهران معتقد است که نتیجتاً هاوس به ناحق دارا شده است و بنابراین ،ادعـای متقـابلی علیـه هـاوس
مطرح و استرداد مبل  3،120،240/81دالری را که قبالً به موجب موافقتنامه آرشیتکت پرداخته ،مطالبه میکنـد.
وی همچنین مبل  202،222دالر بابت خساراتی که در نتیجه تأخیر در تکمیل کار موضوع قرارداد متحمـل شـده،
به عالوه هزینهها مطالبه میکند.
دولت ایران اظهار میدارد که عمران تهران یک شرکت سهامی مستقل است و تحت کنتر دولت نیسـت و
ادعا قابل توجه به دولت نمیباشد و ضمن تأیید سلب مالکیت از سهام یکی از سهامداران عمران تهران که حسب
اظهار ،صاحب  82درصد سهام شرکت بوده ،اظهار میدارد که از خود عمران تهـران سـلب مالکیـت ننمـوده و آن
شرکت را به هیچ نحو دیگری کنتر نکرده اسـت .دولـت همچنـین اظهـار مـیدارد کـه هـیچ اقـدامی در مـورد
سهامداران شما شهیاد که هنوز هم این شرکت مالک زمین مورد نظر برای سـاختمان پـرووه مـیباشـد معمـو
نداشته است.
راجع به اینکه کدام شرکت سهامی طرف موافقتنامه آرشیتکت و در نتیجه خواهان مناسب در ایـن پرونـده
است ،خواهان اظهار میدارد موافقتنامه مذکور توسر شرکت سهامی نیویورکی «هاوزینـگ انـد اربـن سـرویس
اینترنشنا اینک» امضا شده که  HAUSتحت عنوان رسمی خود در تاریخ  02نوامبر  2( 3322آذرماه  )3108به
منظور اجرای خدمات طراحی و معماری عمدتاً برای پرووههای ایران تشکیل داده بود .خواهان اظهار مـیدارد کـه
نام «هاوس» ترکیبی از حروف او کلمات هاوزینگ اند اربن سرویسز (در زبان انگلیسـی) اسـت و ایـن شـرکت
تحت آن نام ،مشغو کسب و کار بود و عمران تهران از این موضوع آگاهی داشت« .هـاوس اینترنشـنا اینـک»
شرکتی که چند ماه بعد در دلهور تشکیل شد ،طبق اظهار خواهان ،تنها «شرکتی برای حفظ نام» شرکت بود کـه
نه سهامی صادر و نه هرگز فعالیتی کرد و از او مارس  32( 3322اسـفندماه  )3102موجـودیتش خاتمـه یافـت.
بنابراین ،خواهان شرکت تأسیس یافته در نیویورک را خواهان مناسب میدانـد و اظهـار مـیدارد کـه آن شـرکت
ادعای حاضر را به نحو صحیح مطرح کرده است.
خواهان در پاسخ به اظهارات عمران تهران ،مبنی بر آنکه در موقع امضای موافقتنامه آرشیتکت بـهعنـوان
نماینده شما شهیاد عمل کرده ،اظهار میدارد که طبق موافقتنامه ،اساساً عمران تهران مسئو بوده و کماکـان
نیز مسئو می باشد .هرچند شما شهیاد به عنوان عامل وابسته عمران تهران چکهـایی در وجـه هـاوس صـادر
کرده ،خواهان اظهار میدارد که طبق نامه مورخ  0دسامبر  34( 3322آبانماه  )3108لیمبن کـه منظـور از آن نـه
بری الذمه کردن عمران تهران ،بلکه تأیید مسئولیت وی بوده ،شما شهیاد مشترکاً با عمران تهران مسـئو واقـع
شد.
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در مورد رابطه بین هاوس و معاپالن و حق هاوس جهت طرح ادعای خود ،خواهان بر این عقیـده اسـت کـه
طبق قوانین ایران ،معاپالن صرفاً عامل فروش یا پیمانکار مستقل هاوس بود و هاوس میتواند ادعای حاضر را به
نام خود اقامه نماید .طبق اظهار خواهان ،حقوق بینالملل نیز همین نظر را تأیید میکند .موضع اصلی هاوس ایـن
است که ولو رابطه مذکور ،رابطه عامل فروش یا یک شرکت بوده باشد ،هاوس میتواند بابـت تمـامی مبلـ ادعـا
کند؛ لکن اشاره میکند در صورتی که یک شرکت مدنی تشکیل یافته باشد ،مبل قابل استرداد به خواهان میتواند
محدود و متناسب با  20درصد سهم خود باشد.
دولت ایاالت متحده در الیحه خود اشعار میدارد اگر از نظر بحث بپذیریم که هـاوس طبـق قـوانین داخلـی
می توانسته عضو یک شرکت مدنی باشد ،در آن صورت ،صالحیت دیوان در پرونده حاضر باید با استناد بـه بیانیـه
حل و فصل دعاوی تعیین شود .دولت ایاالت متحده نتیجه میگیرد کـه بیانیـه حـل و فصـل دعـاوی بـه دیـوان
صالحیت رسیدگی به ادعای حاضر را اعطا کرده و صالحیت مذکور با وجود یک طرف غیرتبعه در قـرارداد تغییـر
نمیکند و این نتیجهگیری ،مطابق با و مورد تأیید حقوق بینالملل عرفی میباشد که بـه موجـب آن ،در مـواردی
مانند پرونده حاضر ،شریک امریکایی میتواند به نسبت سهم خود در شرکت مدنی ،خواسته را مطالبه کند.
خواهان اظهار میدارد که تعهدات قراردادی خود را تماماً اجرا کرده و بهویژه تمام نقشهها را بهموقع تسلیم و
شروط قرارداد را رعایت نموده و ادعاهای عمران تهران را مبنی بر اینکه نقشه ها ناق و غیرقابل استفاده بـوده،
یکایک رد می کند .نظر به اینکه عمران تهران نقشههای خواهان را تصـویب و طبـق قـرارداد ،وجـوهی بـه وی
پرداخت کرده و در آن موقع به کار خواهان ایرادی نگرفته ،به عقیده خواهان ،اکنون از حـق شـکایت نسـبت بـه
مبال پرداختی اعراض کرده است .به نظر خواهان ،در صورتی که هریک از کارها تکمیل نشده باشد ،این امـر بـه
علت قصد نقض پیشاپیش قرارداد ( )anticipatory breach of contractو مداخلـه مسـتلزم ضـمان قهـری
ایران در قرارداد بوده که کاری را برای خواهان غیرممکن ساخت .در نتیجه ،خواهان نمیپذیرد که مبنـایی جهـت
طرح ادعای متقابل وجود داشته باشد و درخواست رد آن را دارد.
سوم) دالیل صدور حکم
 .3موضوعات شکلی

همان طور که در فوق اشاره شد دیوان باید اکنون تصمیم بگیرد که آیا با درخواسـت مـورخ  02ووییـه 03( 3321
تیرماه  )3180خواهان ،مبنی بر عدم رسیدگی به «پاسخ عمران تهران به دستور دیـوان» موافقـت کنـد یـا خیـر.
روشن است که عمران تهران طی پاسخ مزبور ،صرفاً از اظهارنظر درباره موافقتنامه تجـارت مشـترک کـه مـورد
درخواست دیوان بود ،فراتر رفته و در عوض به سایر جنبههای پرونده ،منجمله ارائه مدارک مستند جدیـد پرداختـه
است .نحوه صحیح رسیدگی ایجاب میکند که این قبیل لوایح غیرمجاز ،بهویژه وقتی بعد از استماع ارائه میشوند،
پذیرفته نشوند؛ لکن در شرایر پرونده حاضر به نظر می رسد که قبو پاسـخ مـذکور توسـر دیـوان لطمـهای بـه
خواهان نمی زند .خواهان برای آماده کردن پاسخ خود فرصت کافی داشته و در واقـع ،از آن فرصـت نیـز اسـتفاده
کرده است .بنابراین ،پاسخ عمران تهران که در 02ووییه  03( 3321تیرماه  )3180به ثبت رسیده ،پذیرفته میشود
و به خاطر رعایت تساوی ،پاسخ خواهان نیز که در  2اوت  32( 3321مهرماه  )3180به ثبت رسید مورد قبو واقع
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میگردد.
 .2صالحیت
الف) هاوزینگ اند اربن سرویسز اینترنشنال اینک بهعنوان خواهان

سوابق پرونده در مورد اینکه کدام شرکت ـ هاوزینگ اند اربن اینترنشنا اینک که در نیویورک به ثبت رسیده یا
هاوس اینترنشنا اینک که در دلهور ثبت شده ـ خواهان مناسب میباشد ،روشن نیست .دادخواست و لوایح بعدی
و مدارکی که خواهان ثبت نموده تنها به صورتی غیردقیق هویت شرکتی که ادعای حاضر را طرح نمود مشـخ
کرده است .در دادخواست ،خواهان بهعنوان هاوس اینترنشنا اینک که حسب اظهار در نیویورک به ثبت رسـیده،
توصیف شده است .در موافقتنامه آرشیتکت که دعوا بر مبنای نقـض ادعـایی آن مطـرح شـده اسـت« ،هـاوس
اینترنشنا اینک ـ معاپالن ،آرشیتکتها» بهعنوان طرف موسوم به «آرشیتکت» نـام بـرده شـده و موافقـتنامـه
مزبور سوای افراد دیگر ،توسر تیودور لیبمن ،هاوس اینترنشنا اینک ،نیویورک ،ایاالت متحده« ،آرشیتکت» امضا
شده است .قرارداد تجارت مشترک بین معاپالن و هاوس اینترنشنا اینک ،هاوزینگ اند اربن سرویسز ،مهندسـان
و طراحان مجتمع های مسکونی منعقد گشته است .در نقشههایی که طبق موافقتنامه آرشیتکت تسلیم شده ،هر
دو نام «هاوزینگ اند اربن سرویسز اینترنشنا اینک» ،و «هاوس اینترنشنا اینک» مشاهده میشـود .در تمـام
مدت اجرای موافقتنامه آرشیتکت ،مکاتبات با عمـران تهـران و شـما شـهیاد گـاهی اوقـات توسـر «هـاوس
اینترنشنا اینک» امضا شده ،ولی در کاغذهایی با سربرگ شرکت ثبت شده در نیویورک بـا نـام کامـل و نشـانی
نیویورک نوشته شده است.
وکیل خواهان در جلسه استماع اظهار داشـت کـه خواهـان پرونـده حاضـر« ،هاوزینـگ انـد اربـن سرویسـز
اینترنشنا اینک» ،شرکت نیویورکی است که نام اختصاری آن  HAUSاسـت و معمـوالً تحـت عنـوان هـاوس
اینترنشنا اینک به آن اشاره شده است .نامبرده اضافه نمود شرکت دیگری که در دلهور بـه ثبـت رسـید بـه نـام
هاوس اینترنشنا اینک ،توسر لیبمن و جهت حفظ نام «هاوس» برای استفاده شخصی تشکیل شده بـود ،لکـن
اجازه داده شد از او مارس  32( 3322اسفندماه  )3102از بین برود.
پس از ارزیابی مدارکی که مسلماً از این نظر مبهم است ،دیوان متقاعد شده کـه موافقـتنامـه آرشـیتکت بـا
شرکت ثبت شده در نیویورک ،یعنی « هاوزینگ اند اربن سرویسز اینترنشنا اینک» منعقد گشته و ادعای مطروح
در پرونده حاضر را همان شرکت اقامه کرده است .طرفین این قراردادها بهکرات ،هم در موافقتنامـههـا و هـم در
مراودات بعدی خود عنوان «هاوس اینترنشنا اینک» را برای اشاره به شرکت نیویورکی به کار بردهانـد .شـرکت
ثبت شده در نیویورک ،تنها شرکتی بود که تاکنون سهمی منتشر کرده یا فعالیتی داشته است .عمران تهران مسلماً
میدانست با کدام شرکت معامله میکند .تحت این شرایر و با توجه به توضیحاتی که در جلسه استماع داده شده،
دیوان مقید به اصطالحاتی که عوام در این پرونده به کار بردهاند نیست .شـرکت ثبـت شـده در نیویـورک طـرف
موافقتنامه آرشیتکت بوده و صحیحاً در این پرونده خواهان میباشد.
جای تردید نیست که خواهان ،که اکثریت سهامش متعلق به یک تبعه ایاالت متحده بود طبـق بنـد  3مـاده
هفت بیانیه حل و فصل دعاوی تبعه ایاالت متحده میباشد.
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ب) خواندگان مناسب
الف الف) ادعای مطروح علیه عمران تهران

هاوس به خاطر نقض موافقتنامه آرشیتکت توسر عمران تهران که حسب اظهار وی یـک واحـد تحـت کنتـر
میباشد ،علیه آن اقامه دعوا میکند .عمران تهران انکار میکند که طرف آن موافقتنامه بوده و اظهار میدارد که
در موقع امضای قرارداد به عنوان نماینده شما شهیاد عمل کرده و بدین ترتیب ،شرکت یاد شـده طـرف قـرارداد
بوده است .عمران تهران در این زمینه به نامهای استناد میکند که حسب ادعا ،هاوس این مطلب را طی آن تأییده
کرده است .این نامه توسر لیبمن ،رئیس هاوس و اسووبودا به نمایندگی معاپالن خطاب بـه عمـران تهـران و در
تاریخ امضای موافقتنامه آرشیتکت نوشته شده است .در قسمت ذیربر نامه نوشـته شـده :اعـالم مـینمایـد کـه
شرکت سهامی نوسازی و عمران تهران در قرارداد مورخ  0دسـامبر  34( 3322آذرمـاه  )3108بـهعنـوان نماینـده
شرکت سهامی گسترش شما شهیاد عمل میکند و این اعالم «به منزله تأیید موضـوع توسـر هـر دو طـرف»
میباشد.
ابتدا باید توجه داشت که در موافقتنامه آرشیتکت از عمران تهران به عنوان یک طرف قرارداد نام برده شـده
و مدیرعامل عمران تهران قرارداد را امضا کرده است .در نبود هیچ قرینهای بر خالف آن ،باید پذیرفت که حقوق و
تعهدات موضوع قرارداد متوجه عمران تهران میباشد .خالف این اثبات علیالظاهر ( )prima facieاثبات نشـده
است .درست است که نامه مورخ  0دسامبر  34( 3322آذرماه  )3108به نکتهای خالف این امر اشاره میکند ،ولی
خواهان این مطلب را توضیح داده و با سوگندنامه چندین نفر که با موافقتنامه آرشیتکت و اجرای آن آشـنا بودنـد
تأیید شده که نامه مزبور به ابتکار هاوس و برای حصو اطمینان از آنکه شما شهیاد و عمران تهران هر دو بـه
موجب قرارداد مسئو باشند نوشته شده و منظور این نبوده است که عمران تهران از تعهداتش مبرا شود .در مدت
اجرای قرارداد ،هاوس نامهه ایی به عمران تهران و شما شهیاد نوشته است .عمران تهران شرکت بزرگی بود که
حسب اظهار حدود ده هزار نفر کارمند داشت و از اواخر سا  3324موجودیت و تعدادی شرکت فرعی داشت؛ حا
آنکه شما شهیاد را صاحبان عمران تهران تنها بهعنوان یک شرکت اجرایی پرووه که موافقتنامه آرشیتکت بـه
خاطر آن منعقد گردیده بود تشکیل دادند.
بنابراین ،هرچند کامالً امکان داشت و واقعاً قصد نیز بر این بود که بعضی از وظـایف و کارهـای مربـوط بـه
پرووه به شما شهیاد محو شود ،این امر به این مفهوم نبـود کـه شـما شـهیاد بعـد از امضـای موافقـتنامـه
آرشیتکت ،جا نشین طرف اصلی قرارداد ،یعنی عمران تهران شد .مؤید این نکته که عمـران تهـران خـود را طبـق
قرارداد در مقابل خواهان مسئو میشناخت ،تلکسی است به تاریخ  32مه  02( 3323اردیبهشـتمـاه  )3102کـه
عمران تهران در پاسخ به صورتحساب ارسالی هاوس حاوی مانده الزمالتأدیه ارسا و اعالم داشـته« :بـه اطـالع
میرساند در نتیجه پارهای تغییرات سازمانی در مدیریت شرکت ،ناگزیر از شما تقاضا میکنیم که لطفاً برای تصفیه
این حساب مهلت بیشتری به ما بدهید».
ب ب) عمران تهران یک «واحد تحت کنترل» میباشد

دیوان داوری قبالً در یک مورد نظر داده است که عمران تهران به مفهوم بند  1ماده هفـت بیانیـه حـل و فصـل
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دعاوی ،یک واحد تحت کنتر دولت ایران میباشد (رجوع شود به :دیـک آو دلـهور اینـک و سـایرین و شـرکت
ســهامی نوســازی و عمــران تهــران و ســایرین ،حکــم شــماره 328ـ ـ  000ـ ـ  ،1ص  08 ،30آوریــل 8 / 3320
اردیبهشتماه  .)3184خواهان این پرونده ،مدارکی تسلیم نموده که تأیید مینماید در  31نوامبر  01( 3323آبانماه
 )3102دولت از طریق وزارت مسکن و شهرسازی ،مدیرعاملی برای عمران تهران و همچنین اشخاص دیگـری را
در هیأت مدیره منصوب نمود و با تصویب قانونی که این انتصـابات بـه موجـب آن صـورت گرفـت از مـدیران و
متصدیان قبلی «سلب صالحیت» گردید .عمران تهران در سا  3323طی نامهای به وزارت امور خارجه جمهوری
اسالمی ایران تأیید نمود که «تحت مدیریت دولت و نظارت وزارت مسـکن و شهرسـازی» مـیباشـد و بـاالخره
خواهان نامهای به تاریخ سا  3323تسلیم نمود که در آن وزارت مسکن و شهرسازی خطاب بـه عمـران تهـران
میگوید« :مدیر یا مدیران منصوب دولت ،قائممقام قانونی مدیران اصلی شرکتها ...بوده و جهت اداره امور جاری
شرکت ها نیاز به تحصیل اجازه مخصوص مدیران یا صاحبان اسبق شرکتها ندارنـد» .ایـن مـدرک حـاکی از آن
است که عمران تهران یک واحد تحت کنتر دولت ایران و بنابراین ،در حیطه صالحیت دیوان میباشد.
ج ج) ادعای مطروح علیه دولت ایران

خواهان بدواً مدعی بود که عمران تهران به خاطر عدم پرداخت مبـالغی کـه بـه موجـب موافقـتنامـه آرشـیتکت
الزم التأدیه بوده ،مسئو است .بهعالوه ،خواهان اظهار داشته است که «حتی اگر مشخ شود که ایران مدیریت
عمران تهران را در کنتر نگرفته» ،خواهان به دلیل مداخله مستلزم ضمان قهری قـرارداد مسـتقیماً علیـه دولـت
ایران ادعا دارد .به نظر دیوان ،این ادعا ادعایی است تخییری نسبت به ادعای اصلی که علیه عمران تهران مطرح
گردید .دیوان معتقد است که دولت بر مبنای این تئوری تخییری مسئولیت ،بهدرستی خوانده نامیده شده است .اما
از آنجا که دیوان نظر داد عمران تهران یک واحد تحت کنتر است ،ادعـای مطـرح علیـه دولـت ایـران مـردود
شناخته میشود.
ج) حق خواهان در طرح ادعای خود
الف الف) موضع خواهان به موجب قرارداد موافقتنامه آرشیتکت و قرارداد تجارت مشتر

موضع اصلی صالحیت در پرونده حاضر ،حق اقامه دعوا ( )locus standiاست؛ بدین مفهوم که آیا هـاوس حـق
دارد ادعا را در دیوان مطرح نماید و در صورتی که حق دارد ،حدود آن کدام است .اولین مسألهای که در آن رابطه
باید مشخ گردد ماهیت رابطه حقوقی است که با موافقتنامه آرشیتکت و قرارداد تجارت مشترک بین هاوس و
معاپالن ایجاد شده است .به نظر دیوان باید موافقتنامه آرشیتکت و قرارداد تجـارت مشـترک را « تویمـاً در نظـر
گرفت»؛ زیرا یکی از اهداف قرارداد تجارت مشترک ،تعیین درصد سهم هریک از دو شرکت هاوس و معـاپالن از
حقالزحمهای بود که طبق موافقتنامه آرشیتکت دریافت میشد .ولو اینکه فقر هاوس و معاپالن طرفین قرارداد
تجارت مشترک می بودند نیز تغییری در این مواقعیت حاصل نمی شد .به این دلیل ،دیوان طی دسـتور فـوقالـذکر
خود از طرفین دعوت نمود در مورد این موضوع ،دو قرارداد را تویماً در نظر گرفته ،اظهارنظر کنند.
خواهان طی الی حه خود اظهار داشت که برای تعیین ماهیت رابطه بین هاوس و معاپالن بایـد دو قـرارداد را
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تویماً در نظر گرفت و دولت ایران اظهار داشت که قرارداد تجارت مشترک رابطهای را که موافقتنامـه آرشـیتکت
ایجاد کرده بود« ،تأیید» میکند .دلیلی نیست که قرارداد تجارت مشترک اصالت و صحت نداشـته باشـد و دیـوان
نیز آن را به همین صورت میپذیرد .در حقوق ایران که ذیالً تشریح میشود پیشبینـی شـده کـه رابطـه بـین دو
طرف می تواند با یک سند ایجاد و ضمن سند دیگری بیشتر تعریف شود (برای نمونه رجوع شود به :زیرنـویس 2
ذیل).
طرفین قبو دارند و از نظر دیوان نیز مبدی صحیح بحث آن است که حقوق ایران حـاکم بـر هـر دو قـرارداد
بوده و نتیجتاً حقوق ایران تعیینکننده رابطه بین هاوس و معاپالن است .طرفین همچنین میپذیرند که رابطه بین
هاوس و معاپالن ،یک رابطه مشارکت به موجب قانون تجارت ایران نیست .طبق قانون مزبور الزم است مشارکت
نزد دولت رسماً به ثبت رسیده و شرکت دارای یک نام مشخ باشد؛ حا آنکه هیچیک از این دو کار در مـورد
حاضر صورت نگرفته است .شرکتهای مدنی که به موجب قانون تجارت تشکیل میشوند واجـد یـک شخصـیت
حقوقی جداگانه هستند.
لکن عالوه بر قانون تجارت ،قانون مدنی ایران نیز امکان ایجاد شرکت مدنی را پیشبینی نموده است .چنین
«شرکتهای مدنی» یا «شرکتهای قانون مدنی» خصوصیتی کامالً متفاوت داشته ،شخصیت حقوقی جداگانهای
ندارند .طرفین در مورد این که رابطه بین هاوس و معاپالن ،طبق قانون مدنی ایران ،تشکیل یک شرکت مـدنی را
داده ،با یکدیگر موافق نیستند.
مقررات اساسی درباره «شرکتهای مدنی» یا «شرکتهای قانون مدنی» در موارد 023تا  828فصل هشـتم
قانون مدنی تعریف شده و تعریف کلی یک شرکت مدنی در ماده  023به صورت زیر آمده:
« شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه»)4(.
طبق اطالع دیوان ،به عقیده فقهای ایران ،دیون مدیون به اشخاص متعدد به مفهوم ماده  ،023ما مشترک
تلقی میشوند )5(.دیوان این استنباط منطقی از عبارت قانون را میپذیرد.
مسأله مهم در پرونده حاضر ،این است که آیا هاوس و معاپالن در موافقتنامـه آرشـیتکت و قـرارداد تجـارت
 .4دولت ایران ماده مزبور را ضمن نظرات خود که طبق دستور مورخ  32وانویه  02( 3324دیمـاه  )3180ثبـت نمـوده ،بـه شـرح زیـر
ترجمه کرده است:
»partnership means the combination of the rights of a number of proprietors in a single object in a joint manner«.
(Emphasis omitted).

منابع دیگر ترجمههایی به صورت زیر ارائه دادهاند:
»A partnership is defined as the combination of the rights of several proprietors in one single thing by way of
undivided shares.« (Translation by Musa Sabi, The Civil Code of Iran, 1973). »A partnership is defined as the
collection of the rights of several owners in a single object in a joint manner«. (Translation by G. H. Vafai,
Commercial Laws of the Middle East, Iran, Civil Code, 1982).

به نظر دیوان ،تفاوت میان این سه ترجمه مهم نیست.
 .5رجوع شود به :سید حسن امامی ،حقوق مدنی ،جلد  ،0ص  ،)3111( 303ناصر کاتوزیان ،حقوق مدنی :مشارکتها ،صـلح ،عطایـا ،ص
.)3180( 33
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مشترک قصد داشتند حقوق قراردادی از جمله حق دریافت را به صورت اشاعه (مشـترک و تقسـیم نشـده) داشـته
باشند؟()6
بررسی دو قرارداد نشان میدهد که قصدشان همین بوده است .اوالً موافقتنامه آرشیتکت صـراحتاً پـارهای از
حقوق را مشترکاً به هاوس و معاپالن ،تفویض میکند .قرارداد مزبور بین عمران تهران از یک طـرف و «هـاوس
اینترنشنا اینک ـ معاپالن ،آرشیتکتها» که بهعنوان «آرشیتکت» به ایشان اشاره شده ،از طـرف دیگـر ،منعقـد
شده است و بنابراین ،طبق آن قرارداد ،حقوق متعددی مانند حق ارجاع اختالفات به داوری و تعیین داوران و حـق
بازپرداخت هزینهها ،به «آرشیتکت» که هاوس و معاپالن مشترکاً به آن عنوان نامیده میشدند ،داده شـده اسـت.
صحیح است که زیر امضاهای طرفین در ذیل موافقـتنامـه ،عنـوان «آرشـیتکت» تنهـا زیـر امضـای لیـبمن بـه
نمایندگی از طرفهاوس ،مشاهده میشود ،لکن دیوان معتقد نیست که این امر میتواند تعریـف صـریح اصـطالح
«آرشیتکت» در متن قرارداد را نقض کند .اگر معاپالن ،جزء عنوان آرشیتکت محسوب نمیشد ،حقوق و تعهـداتی
به موجب آن قرارداد نمیداشت ،حا آنکه قرارداد را امضا کرده است.
ثانیاً به نظر دیوان ،قصد هاوس و معاپالن بر این بوده که حق مهم دریافت وجه را به صـورت اشـاعه واجـد
باشند .نمیتوان انکار کرد که در موافقتنامه آرشیتکت ،صریحاً قید شده که کلیه پرداختهای مربوط بـه خـدمات
در وجه هاوس صورت میگیرد و نه در وجه «آرشیتکت»؛ لکن این امر به این مفهوم نبود که هاوس منحصراً حق
دریافت آن مبال را داشته است .در جای دیگری از قرارداد ،صحبت از وظیفه عمران تهران «در جبران هزینههای
آرشیتکت» میشود و روشن است که نیت این بود که پرداختها بابت جبران خدماتی باشد که «آرشیتکت» ،یعنی
هاوس و معاپالن مشترکاً ارائه میدهند .خواهان خود برخی کارها و وظایفی را که معاپالن باید به موجب قـرارداد
انجام میداد و واقعاً نیز انجام داد ،توصیف کرده است .بنابراین ،منصفانه است اگر بپذیریم که معاپالن بـا امضـای
قرارداد ،حقی به صورت اشاعه نسبت به پرداختی به هاوس کسب نمود و ضمناً اینکـه منظـور از شـرط پرداخـت
وجه به هاوس ،صرفاً ایجاد مکانیزم مناسبی برای پرداخت بوده است.
قرارداد تجارت مشترک که در  32دسامبر  32( 3322مهرماه  )3108توسر هاوس و معاپالن امضـا شـد و از
تاریخ  02نوامبر  03( 3322آبانماه  )3108عطف به ماسبق شد و بنابراین ،موافقتنامـه آرشـیتکت را نیـز شـامل
میگردید ،این نتیجهگیری را تأیید میکند .عنوان قرارداد تجارت مشترک بهتنهایی اشاره بـه همـین جهـت دارد.
بهعالوه در قرارداد به «عالیق مشترک تجارتی» طرفین و اینکه ایشان توافـق کـرده بودنـد در امـوری از قبیـل
برنامه ریزی و طراحی معماری و مدیریت ساختمان با یکدیگر همکاری نزدیک داشـته باشـند اشـاره شـده اسـت.
مضافاً قرارداد مزبور روشن میسازد که وجوهی که به موجب قراردادها ،مانند موافقتنامه آرشیتکت وصو میشد،
مشترکاً به طرفین تعلق میگرفت؛ زیرا قرارداد سهم هر شریک را بابت اینگونه پرداختها تعیـین مـیکـرد .ایـن
واقعیت که وظایف هاوس و معاپالن در قرارداد تجارت مشترک متفاوت بوده به ایـن مفهـوم نیسـت کـه شـرکت
مدنی نمیتوانست وجود داشته باشد؛ زیرا شرکت هـای مـدنی ایرانـی منحصـر ًا محـدود بـه اجتمـاع اشـخاص در
 .6طرفین در لوایح خود بر اهمیت قصد تأکید کردهاند .برای نمونه دولت ایران در الیحه مورخ  4وانویه  34( 3320دیمـاه  )3181خـود
اشعار میدارد که «در تفسیر قراردادها الزم است سعی شود که قصد طرفین احراز گردد».
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حرفههای مشابه نیستند )7(.در نتیجه ،دیوان معتقد است که هاوس و معاپالن طبق قـانون ایـران ،یـک شـرکت
مدنی ایرانی تشکیل دادهاند )8(.مسألهای که باقی میماند این است که پیامدهای این نظر در رابطه با صـالحیت
دیوان نسبت به ادعا تعیین شود.
ب ب ـ حق خواهان جهت اقامه دعوا ()locus standi
قانون مدنی ایران مشخصاً به این مسأله که آیا یک شریک میتواند در غیاب شرکای دیگر برای وصـو «دیـون
مشترک» اقامه دعوا نماید یا خیر ،نمی پردازد .فقهای ایران تا حدودی در مورد این مسأله با یکدیگر اختالفنظـر
دارند ،لکن به نظر می رسد راجع به این قضیه که در صورت وجود شرکت مدنی ،دعـوا بایـد بـه نـام کلیـه شـرکا
بهعنوان مالکین مشاع تعقیب شود ،منابع متعددی وجود دارد )9(.چنین ادعایی ظاهراً توسر یکی از شرکا بهتنهایی
قابل طرح نیست مگر آنکه با اذن سایر شرکا باشد)10(.
در پرونده حاضر ،چنین اجازهای برای آنکه شریکی بتواند اقامه دعوا نماید در نامه مورخ  33نوامبر 02( 3323
آبانماه  )3182مشاهده میشود که ضمن آن ،معاپالن به هاوس اجازه داده است جهت مذاکره و حل و فصل کلیه
ادعاهای مطروح علیه خواندگان که از موافقتنامه آرشیتکت ناشی شده ،اقدام کند .لکن چون اذن برای مـذکرات
حل و فصل بوده و قبل از ثبت ادعای حاضر در دیوان اعطا شده ،بهتنهایی برای احراز حق خواهـان جهـت اقامـه
دعوا در دیوان کافی نیست.
با این حا  ،دیوان یک مرجع رسیدگی بینالمللی است که طبق معاهدهای تشکیل شده که اقامه ادعا توسـر
طرفهایی که تبعه یکی از دو کشور ایاالت متحده یا ایران نباشد را منع کرده است .بـدین ترتیـب ،در حـالی کـه
 .7دکتر امامی درباره شرایر مختلفی که طبق مواد  023تا  022شرکتهای مدنی ایجاد میشوند بهتفصیل شرح داده است .وی با ذکـر
نمونهای از زمانهای قدیم میگوید یکی از آن قبیل شرایر موقعی است که «دو یا چند نفر با یکدیگر قرار دهند که هرکـدام هرچـه بـه
وسیله عمل خود به دست آورد همگی در آن شریک باشند ،خواه عمل آنان از یک نوع باشد ،چنانکه همگی خیاطی بنمایند ،یا مختلـف،
چنانکه یک نجاری بنماید ،دیگری بنایی» .هرچند ممکن است «مقدار کار» اعضای چنین شرکتی «متساوی نباشد» ،شرکت «محقـق»
است؛ مشروط بر آنکه «خیاط ویا بنا و نجار سهمی از منفعت خود را برای مدت معینی به دیگری در مقابل سهمی از منفعت او در همان
مدت صلح نماید» (سید حسن امامی ،حقوق مدنی ،جلد  ،0ص  313ـ  .)3111( 312همچنین رجوع شود بـه :مـواد  023تـا  024قـانون
مدنی ایران.
 .8نظر به اینکه شرکت مدنی به نحوی که ذکر شد طبق قوانین ایران واجد شخصیت حقوقی مستقلی نیست ،همانطـور کـه خواهـان
میگوید ،ادعای حاضر مشمو بند  0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی که طرح ادعاهای غیرمسـتقیم توسـر «اشـخاص» حقـوقی را
پیشبینی کرده ،نمیشود.
 .9برای مثا رجوع شود به :سید حسن امامی ،حقوق مدنی ،جلد  ،0ص  ،)3111( 342میرزای قمی (متوفی به سا  3013هـ .ق) جامع
الشتات ،جلد  ،3ص  ،043عالمه حلی (متوفی به سا  828هـ .ق ).تذکره الفقها ،جلد  ،0ص  022و ص  .002برای منابع بیشتـر رجـوع
شود به :ناصر کاتوزیان ،حقوق مدنی :مشارکتها ،صلح ،عطایا ،ص  ،43زیرنویس .)3180( 3
 .10برای نمونه رجوع شود به :محقق ،شرایع االسالم ،جلد  ،0ص ( .)3142دولت ایران ضمن نظرات خود دربـاره ایـن موضـوع اشـعار
داشته که طبق قوانین ایران ،ادعای مربوط به شرکت مدنی میتواند به وسیله هر دو شریک یا یکی از دو شریک بـا اذن شـریک دیگـر،
بهعبارت دیگر به نمایندگی از سوی شرکت ،اقامه شود.
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دیوان میتواند بهعنوان «مبدی بررسی» به حقوق داخلی استناد نماید )11(،در مورد ایـن مسـأله بایـد بـه حقـوق
بینالملل نیز توجه داشته باشد)12(.
هرچند به نظر میرسد که طبق حقوق بینالملل قاعدتاً یک شریک نمیتواند تنها به نام خود اقامه دعـوایی را
که به شرکت مدنی تعلق دارد اقامه کند ،هر جا که دالیل یا شرایر خاصی ایجاب نموده« ،دیوانهای بـینالمللـی
در تفکیک عالیق شرکا و در مجاز داشتن» شـرکا بـه وصـو سـهم نسـبی خـود از مطالبـات شـرکت مشـکلی
نداشتهاند )13(.یکی از «شرایر خاصی» که بیش از هر چیز با این مفهوم مطابقت دارد ،موقعی است کـه ادعـای
شریک صرفاً بابت عالیق شخ خود که مستقل از ادعای شرکت و بهآسانی از آن قابل تشخی است ،باشد.
برای نمونه در دعوای رودن ( )Rudenکمیسیون دعاوی ایاالت متحده ـ پرو نظر داد که در شرکتی که بـه
تشخی کمیسیون ،امریکایی نبوده یکی از شرکای آن امریکایی و سایر شرکا غیر امریکایی بودند،
«تنها عالیق شخصی رودن در شرکت بهدرستی در این کمیسیون مطرح گردیده است»)14(.
کمیسیون دعاوی بریتانیا ـ مکزیک نیز بر همان اساس ،به ادعاهای مطروحه از طرف یکایک شرکا در دعوای
اسپیلین ( )Spillane Caseرسیدگی کرد)15(.
 .11رجـوع شـود بـه .Barcelona Traction Light & Power Co. Ltd. (Judgment), (1970) I. C. J. Reports 3, 37 :دیـوان
(بینالمللی دادگستری) در آن پرونده و نیز در مورد موضوعی نسبتاً مشابه ،یعنی حمایت دیپلماتیک سهامدارانی که حسب ادعـا در نیتجـه
عدم پرداخت مطالبات یک شرکت (با مسئولیت محدود) متضرر شده بودند ،متذکر گردید« :در این زمینه از حقوق بینالملل انتظار مـیرود
نهادهای قوانین داخلی را که نقش مهم و گستردهای در زمینه بینالمللی دارند به رسمیت شناسد .این امر لزوماً به ایـن معنـا نیسـت کـه
حقوق بینالملل بین نهادهای خود و نهادهای حقوق داخلی به مقایسه پردازد و یا اینکه قواعد حقوق بینالملـل را تـابع مقـوالت حقـوق
داخلی قرارد هد و تنها به این مفهوم است که حقوق بینالملل باید وجود شرکت را بهعنوان نهادی که کشـورها ،اساسـاً در قلمـرو تحـت
صالحیت داخلی خود ایجاد کردهاند به رسمیت شناسد .این خود مستلزم آن است که هرگـاه مسـائلی حقـوقی در مـورد حقـوق کشـورها
نسبت به رفتار با شرکتها و سهامداران بروز نماید و حقوق بینالملل خود قواعدی در مورد آن حقوق وضع نکرده باشد ،نـاگزیر بایـد بـه
مقررات مربوطه در حقوق داخلی رجوع شود.
....
اگر دیوان بدون توجه به نهادهای مربوطه حقوق داخلی ،راجع به دعوا تصمیم بگیرد ،به نحوی غیرقابل توجیه ،معضـالت حقـوقی ایجـاد
میکند (ایضاً ،ص  14ـ  11و ص .)12
 .12در این رابطه ،ماده  0بیانیه حل و فصل دعاوی مقرر میدارد:
هیأت داوری اتخاذ تصمیم درباره تمام موارد را براساس رعایت قانون انجام خواهد داد و مقررات حقوقی و اصو حقوق تجارت و حقـوق
بینالملل را به کار خواهد برد و در این مورد کاربردهای عرف بازرگانی ،مفاد قرارداد و تغییرات اوضاع و احوا را در نظر خواهد گرفت.
13. D.C. Ohly, A Functional Analysis of Claimant Eligibility, in International Law of State Responsibility for
Injuries to Aliens 291 (R. B. lillich) ed. 1983 .
14. Decision of 20 February 1870, as described in II J. B. Moore, International Arbitrations 1654 1898 .
کمیسیون موظف بود در مورد ادعاها براساس«عدالت و انصاف» تصمیم گیرد.
 .Case No. 108, reported in 5 G. Hackworth, Digest of International Law (1943) .15داور دعـاوی شـوفلت (Shufeldt
) Caseبه همان نتیجه رسیده ،نظر داد که حقوق بینالملل نباید مقید به چیزی جز «عدالت طبیعی» باشد.
Decision of 24 July 1930, 2 RIAA 1083, 1079- 98 (1930).

جر پنجم پادشاه انگلستان نیز که در دعوای السوپ ( )Alsop Claimبراساس«اصل انصاف و عدالت» داوری میکرد ،به همـین نتیجـه
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مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد پنجم

در عوای زیات ،بن کیران (( )Ziat, Ben Kiranانگلستان  /اسپانیا ،راجـع بـه دعـاوی مـراکش  /اسـپانیا)
ماکس هوبر نظر داد که:
«با وجود آنکه در بسیاری نظامهای حقوقی موجودیت مستقل مشارکتها پذیرفته شده ،اکثریـت قریـب بـه
اتفاق آرای دیوانهای داوری از نظر ترافعات بینالمللی پذیرفتهاند امکان دارد بین سهمی که هر شـریک آورده از
یک طرف ،در مقابل سهام خود شرکت از طرف دیگر ،تمایز قائل شد .حقوق بینالملل کـه در ایـن زمینـه عمـدتاً
مبتنی بر اصو انصاف است ،هیچ ضابطه رسمی برای حمایت یا عدم حمایت سیاسی از مصالح ملی که با عالیق
اشخاص واجد تابعیتهای مختلف در هم آمیخته باشد تعیین نکرده است .در این شرایر ....الزم [است] که ماهیت
هر مورد خاص سنجیده شود تا بتوان تعیین کرد آیا خسارت مورد بحث مستقیماً شخ را کـه ادعـا بـه نفـع وی
طرح شده متضرر ساخته یا آنکه آن شخ صـرف ًا بسـتانکار شـخ دیگـری بـود کـه مسـتقیم ًا متضـرر شـده
است»)16(.
این دعاوی معموالً متضمن مشارکت های مـدنی بـود کـه طبـق حقـوق داخلـی ذیـربر ،شخصـیت حقـوقی
جداگانه ای داشتند .منطق ممنوع دانستن ادعاهای انفردای چنین شـرکایی ،تـا حـدی ایـن اسـت کـه بـر خـالف
سهامداران شرکتها(ی سهامی) که معموالً نمیتوانند دعاوی شرکت را تعقیب نمایند ،یک شریک «آن طـور کـه
یک سهامدار از شرکت (سهامی) جدا است از شرکت (مدنی) ( )Societeکامالً مجزا نیست» )17(.چون این امـر
در مورد مشارکت های مدنی واجد شخصیت حقوقی مستقل صدق میکند ،به طریق اولی در مـورد شـرکتهـایی
مانند شرکت مدنی حاضر که واجد شخصیت حقوقی نیستند نیز صادق است.
مضافاً نظامهای حقوقی کشورهای مختلف ،در نحوه برداشت و تأکید خود بر امتیازاتی کـه دادگـاههـا از نظـر
انصاف در زمینه پیوستن اجباری اشخاص متعدد به جریان دادرسـی ()Compulsory plurality or joinder
دارند ،قابلیت انعطاف مشابهی نشان دادهاند .پروفسور ارنست جی .کوهن ( ) Ernst J. Cohnبعد از بررسی مفـاد
پارهای قوانین داخلی در این موضوع نتیجه گرفته است که« :جای تردید است که هر فرمولی که بتوانـد (در مـورد
پیوستن اجباری اشخاص متعدد) اتخاذ شود ،در واقع ،چیزی جز این باشد که از دادگاههـا خواسـته شـود اختیـارات
خود را هم با توجه به شرایر هر مورد خاصی که تحت رسیدگی است و هم براساس تجربیاتی که در دادگاههـا از
دعاوی گذشته کسب نمودهاند ،اعما کنند ...گاهی ضرورت مسلم ایجاب میکند که به هم پیوستن کلیه کسـانی
که به مفهوم اخ یک قاعده حقوقی باید در دعوا به هم بپیوندند استثنا قائل شد .بنابراین ،میتوان انتظار داشت
که بخش رو به تزایدی در این زمینه به اختیار و تشخی قضات واگذار شود که با الهام از قواعد عملی یـا کـم و
رسید2RIAA 355, 360 (1911). .
16. Claim No 25, 2 RIAA 729-30 (1924) (translation form 8 M. Whiteman, Digest of International Law 1283
(1967).

17. E. Jimenez de Arechaga, Diplomatic Protection of Shareholders in International Law, 4 philippine
International Law Journal 71, 87 (1965).
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بیش از سوابق قضایی منعطف تصمیم گیرند)18(.

با اعما این ضوابر در پرونده حاضر ،دیوان مالحظه میکند که حق هاوس نسبت به مبالغی که حسب ادعـا
از عمران تهران طلبکار است ،از حقوق شریک وی به سهولت قابل تشخی و تفکیک است .بنابراین ،حق هاوس
بهطور انفرادی متعلق به او است و هیچگونه خطر پرداخت خسارت مضاعف یا لطمـه بـه حقـوق معـاپالن ،یعنـی
شریک غایب وجود ندارد ،زیرا وی حق دارد در مرجع دیگری بابت  30درصد سهم خـود از مبـال پرداخـت نشـده
ادعایی ،اقامه دعوا کند .دیوان همچنین متذکر می گردد که دلیلـی کـه غالبـ ًا در مـورد قابلیـت تفکیـک ادعاهـای
شخصی یک شریک ذکر میشود ـ مبنی بر اینکه در غیر این صورت به علت عدم اهلیت شریک خـارجی ،خـود
شریک از طرح دعوا در یک مرجع بینالمللی منع خواهد شدـ( )19در چارچوب شرایر تابعیت مندر در بیانیه حل
و فصل دعاوی صدق میکند .بدین ترتیب ،دیوان معتقد است که حقوق بینالملل در شرایر خاص این پرونده ،به
هاوس اجازه میدهد بابت سهم خود از مبال تسویه نشده اقامه دعوا نماید .همانطور که طرفین و دولتین هـم تـا
حدی اذعان دارند ،هاوس نمی تواند بابت تمامی مبل مورد ادعا ،ادعاهایی طرح نماید .خود خواهان نیـز اسـتدال
کرده است که اگر محرز شد که شرکت مدنی تشکیل شده ،سهم هاوس از خواسته به عالیق نسبی وی کـه 20
درصد بود محدود میشود .بهعالوه ،منابعی که قبالً ذکر شد ـ و تمام آنها به خواهان شریک اجازه میدادنـد بـه
نسبت سهمش اقامه دعوا کند ـ حاکی از توافق نظر وسیعی است ،مبنی بر اینکه وقتی ادعاهـای شـرکای منفـرد
بابت عالیق شخصی ایشان مجاز شناخته میشود ،آن ادعاها به تناسب میزان عالیق ،محدود خواهد شد.
بدین ترتیب ،دیوان صالحیت رسیدگی به آن میزان از ادعاهای هاوس را که برابر  20درصد مبال واجباالدا
به موجب موافقتنامه آرشیتکت است ،دارد.
د( قید انتخاب مرجع رسیدگی

عمران تهران اظهار میدارد که قید انتخاب مرجع رسیدگی در موافقتنامه آرشیتکت ،اختالفات را به داوری ارجاع
میدهد و قیدی که مقرر میدارد حقوق ایران حاکم بر موافقتنامه است ،این ادعـا را از صـالحیت دیـوان خـار
مینماید .لکن این دو قید مشخصاً مقرر نمیکنند که هرگونه اخـتالف ناشـی از قـرارداد بایـد تنهـا در صـالحیت
دادگاههای صالح ایران باشد .بنابراین ،طبق بیانیه حل و فصل دعاوی ،دیوان با وجود قیود ،از اعما صالحیت بـر
ادعاهای ناشی از موافقتنامه آرشیتکت منع نشده است.

18. E. J. Chon, parties, in XVI International Encyclopedia of Comparative Law (Civil Procedure) 45 (M.
Cappelletti ed 1976).

 .19بنا بر نوشته «رالستون» موضوعات مربوط به مشارکت بهکرات مطرح شده و غالباً دعاوی یـک شـریک بابـت سـهم مشـاعش در
موضوع دعوا در صورتی که شرکای وی در شرکت مدنی به دلیل تابعیت خود یا علل دیگر ،حق طـرح ادعاهـای خـود را نـزد کمیسـیون
نداشتهاند ،مسموع دانسته شده است».
J. Ralston, The Law and Procedure of International Tribunals 139 (1926).
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ج) ادعاهایی که «پابرجا» نیستند

این سؤا در مورد یک قسمت از ادعا مطرح است که آیا به مفهوم بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،ادعـا
در  33وانویه  03( 3323دیماه  )3103پابرجا بود یا خیر .هرچند طرفین به بحث درباره این موضوع نپرداختهانـد،
دیوان همیشه باید از صالحیت خود اطمینان حاصل نماید و بنابراین ،اینک به بررسی موضوع میپردازد.
به خاطر داریم که در موافقتنامه آرشیتکت مقرر شـده بـود کـه موعـد آخـرین پرداخـت ،یعنـی  32درصـد
حقالزحمه ،تا  32ماه بعد از صدور گواهی پایان ساختمان ذیربر توسر عمران تهران فرا نمیرسید .گرچـه هرگـز
چنین گواهیای صادر نشده ،معهذا خواهان بر این اساس که طبق پیش بینی ،ساختمان ظرف سه سـا از تسـلیم
نقشههای نهایی ،یعنی اکتبر  3323تکمیل میشد و  32درصد نهایی در مارس  3320قابل پرداخت میبود ،ایـن
مبل را مطالبه میکند)20(.
به موجب ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،صالحیت دیوان به ادعاهایی که در  33وانویه  03( 3323دیماه
 )3103پابرجا بودهاند محدود شده است .هرچند خواهان بهاختصار و بهطور سطحی اظهار نموده که عمران تهـران
قبل از  33وانویه  03( 3323دیماه  )3103قصد داشت قرارداد را پیشاپیش نقـض نمایـد ،آن اظهـارات تنهـا بـه
صورت تخییری در مقام دفاع در برابر یکی از ادعاهای متقابل مطرح شد و در رابطه با ادعای  32درصد پرداخـت
نهایی ،مطرح و توضیح داده نشده و اثبات نگردید .برعکس ،بین لوایح خواهان در مورد  32درصد پرداخت نهایی و
ادعاهای مبتنی بر پیش بینی نقض پیشاپیش قرارداد ،قبل از  33وانویه  03( 3323دیمـاه  )3103کـامالً تنـاقض
وجود دارد .آخرین الیحه خواهان درباره ماهیت که در  2اوت  32( 3321مردادماه  )3180به ثبت رسـید و حـاوی
جدو مفصلی از خالصه مبال ادعاهای وی بود ،بهتر از هر چیز ایـن مطلـب را اثبـات مـیکنـد .جـدو مزبـور،
تاریخهایی را که حسب ادعای خواهان موعد پرداخت هریک از اقساط بوده ،نشان میدهد .بـدین ترتیـب ،جـدو
نشان میدهد که تاریخ پرداخت «مابقی مبل پرداختی بابت مرحله سوم  2اکتبر  30( 3322مهرماه  )3102و تاریخ
تأدیه مبلغی که باید در موقع اشغا  02درصد ساختمانها پرداخت میشـد اکتبـر  3322بـوده اسـت» .در مـورد
پرداخت آخرین  32درصد در جدو صرف ًا قیـد شـده کـه مبلغـی کـه موعـد پرداخـت آن  32مـاه بعـد از اشـغا
ساختمانها است ،از ماه مارس  3320باید پرداخت شود که بدین ترتیـب ،مـدتهـا بعـد از  33وانویـه 03( 3323
دیماه  )3103مقرر در بیانیه حل و فصل دعاوی بوده است.
بر این اساس ،دیوان نتیجه میگیرد که ادعای مطروح بابت آخرین  32درصد به مفهوم بند  3مـاده دو بیانیـه
حل و فصل دعاوی در  33وانویه  03( 3323دیماه  )3103پابرجا نبـوده و در نتیجـه خـار از حیطـه صـالحیت
دیوان میباشد.
 .2ماهیت

همانطور که در فوق بحث شد ،دیـوان صـالحیت رسـیدگی بـه ادعـای  20درصـد از کلیـه مطالبـات موضـوع
 .20اگر بپذیریم که طبق اظهار خواهان ،زمان پیشبینی شده برای تکمیل ساختمان اکتبر  3323بود ،این  32درصد فیالواقع تا مارس
میبود.
 3321واجباالدا ن 
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موافقتنامه آرشیتکت را که در تاریخ  33وانویه  03( 3323دیماه  )3103پابرجا بوده ،دارد .برای تعیـین ایـنکـه
ادعای حاضر موجه است ،ابتدا باید نحوه اجرای موافقتنامه توسر خواهان و سپس اجزای مختلـف ادعـا را مـورد
بررسی قرارد داد.
الف) نحوه اجرای موافقتنامه آرشیتکت توسط خواهان

طرفین راجع به این نکته اختالفی ندارند که خواهان تا پایان مرحله دوم ،تعهدات خود را به موجب قـرارداد انجـام
داده و حقالزحمه الزم را دریافت کرده است .اختالف طرفین درباره نحوه اجرای قرارداد توسر خواهـان در مـورد
مرحله سوم است .خواهان اظهار میدارد که کلیه طرحها و نقشههای مقرر را تسـلیم نمـوده و عمـران تهـران آن
قسمت از کار را تصویب کرده است .عمران تهران ادعا میکند که قسمتی از نقشهها اصالً تحویل نشده ،قسـمتی
هم که تحویل شده با تأخیر زیاد و ناق بوده و با مشخصات مطابقت نداشته و مهمتر از همه آنکه بـه تصـویب
نرسیده است.
دیوان متقاعد شده است که خواهان اساساً نقشههای مرحله سوم را عمدتاً بهموقع به عمـران تهـران تسـلیم
کرده و عمران تهران آنها را تصویب نموده است .خواهان سوگندنامهای از جان بری که در آن تـاریخ آرشـیتکت
مسئو خواهان در ایران بوده تسلیم نموده ،حاکی از آنکه نامبرده شخصاً در  2اکتبـر  30( 3322مهرمـاه )3102
نقشهها را به عمران تهران تحویل داده است .مضافاً هاوس طی نامهای که در  4دسامبر  31( 3322آذرماه )3102
به شما شهیاد نوشته ،اظهار داشته است که نقشهها تا پایان اکتبر به تصویب رسیده بودند .دیوان متذکر میشـود
که در موافقتنامه آرشیتکت قید نشده که نقشه های تسلیمی توسر هاوس باید کتباً به تصویب رسـند و در عـین
حا  ،مدرک روشنی حاکی از آنکه عمران تهران نقشههای مرحله دوم را هم دریافت و هم تصویب کرده ،وجـود
داد .این مدرک به صورت پرداخت قسمتی از حقالزحمه توسر عمران تهران بابت نقشهها نیز به صـورت مبادلـه
تلکسهایی بین هاوس و عمران تهران است که تصویب نقشهها توسر عمران تهران را مضافاً نشان میدهند.
در مورد پرداخت قسمتی از حقالزحمه ،مدارک حاکی از آن است که شـما شـهیاد در دسـامبر  3322مبلـ
 3212221222ریا به خواهان پرداخت و خواهان وصو آن را بهعنوان پرداخت قسـمتی از  482،222دالری کـه
بعد از تسلیم نقشههای مرحله سوم باید پرداخت میشد طی نامه مورخ  4دسـامبر  31( 3322آذرمـاه  )3102خـود
تأیید کرد .بنابراین ،این مبل که ظاهراً کل وجهی بود که عمران تهران میتوانست در آن تـاریخ بپـردازد و عـدم
اعتراض به نقشههای تسلیمی میتواند به منزله تصویب نقشهها تلقی شود بهویژه وقتی که تویم بـا تلکـسهـای
متبادله بین هاوس و عمران تهران که گویای تصویب نقشهها است ،در نظر گرفته شود.
مبادله تلکسها در  4مه  4( 3323اردیبهشتماه  )3102آغاز شد که هاوس تلکسـی حـاوی «صورتحسـاب»
برای عمران تهران ارسا داشت .در تلکس قید گردیده که اسناد نهایی قرارداد (نقشههای مرحله سوم) به عمـران
تهران تسلیم گردیده و به تصویب وی رسیده است .در تلکس مبل  482،222دالری که بابت تسلیم این نقشههـا
واجباالدا بوده ،وصو مبل  32،222،222ریا (که معاد  333،204/03دالر میشد) بابت قسمتی ازحقالزحمـه
و پرداخت مابقی مبل بدهی مطالبه شـده اسـت .عطـف بـه ایـن تلکـس ،عمـران تهـران در  32مـه 02( 3323
اردیبهشتماه  )3102تلکسی به هاوس مخابره و به وی اطالع داد کـه «بـه علـت برخـی تغییـرات سـازمانی در
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مدیریت شرکت ناگزیریم از شما درخواست کنیم برای تصفیه این حساب مهلت بیشتری به ما بدهید» .در تلکس
عمران تهران ،نه ایرادی به نقشهها گرفته شده و نه اظهارات هاوس در تلکس قبلی وی ،مبنی بر آنکـه عمـران
تهران نقشهها را پذیرفته بوده مورد اعتراض واقع شده است .مضافاً آنکه تـا قبـل از شـروع جریـان رسـیدگی در
دیوان ،عمران تهران هرگز ادعا نکرده بود که نقشه ها را دریافت و تصویب نکرده است .با توجه به این مـدارک و
در نبود هر اعتراض دیگری از ناحیه عمران تهران ،دیوان معتقد است که خواهان در اوایل اکتبر  3322نقشههـای
مرحله سوم را تسلیم نمود و آن نقشهها در اواخر آن ماه به تصویب عمران تهران رسیده است.
تکلیف ادعای عمران تهران ،مبنی بر آنکه نقشهها مطابق با مشخصات نبوده را دیوان با نتیجـهگیـری خـود
مبنی بر آنکه عمران تهران آن نقشهها را تصویب کرده بود ،روشن کرده است؛ مضافاً آنکه خواهان پاسـخهـای
مفصل و قانعکنندهای به یکایک ادعاهای عمران تهران در این مورد داده است.
ب) مبلغ بدهی بابت نقشههای مرحله سوم

به موجب پاراگراف  0ماده  4موافقتنامه آرشیتکت قـرار بـود  02درصـد کـل حـقالزحمـه توافـق شـده ،یعنـی
 0،122،222دالر ،بعد از تصویب اسناد مرحله سوم توسر عمران تهران پرداخت شود .موافقتنامه همچنـین قیـد
میکند که  4/0درصد کل حقالزحمه بابت انجام «کارهای برقکشی» توسر هاوس  ،پرداخت مـیشـود .بعـد از
امضای موافقتنامه ،عمران تهران به هاوس اطالع داد که مایل است کارهای برقی پرووه را ریسـاً انجـام دهـد و
هاوس با این امر موافقت کرد .بر این اساس ،از هریک از اقساط پرداختی عمران تهران بابت قـرارداد ،بـه میـزان
 4/0درصد کاسته می شد؛ لکن خواهان از مبل ادعای خود بابت مرحله سوم این درصد را کسر نکرده ،ظـاهراً بـه
این دلیل که آخراالمر خود مقداری ـ ولی البته نه کلیه ـ کارهای برقکشی پرووه را که حسب ادعا عمران تهـران
انجام نداده بود ،انجام داد .لکن قبل از این دعوا ،خواهان تصدیق کرده بود که باید از مبل تصـفیه نشـده ،رقمـی
بابت کارهای برقی کسر شود .خواهان بعد از تکمیل و تسلیم کار خود در نامه مورخ  4دسـامبر  31( 3322آذرمـاه
 )3102اظهار داشت که بعد از تصویب نقشهها  02درصد کل حقالزحمه منهای رقمی که متناسباً بابـت کارهـای
برقکشی باید کسر شود ـ طلب وی میباشد .خواهان که در آن موقع از دریافت  4/0درصد بابـت کارهـای برقـی
صرفنظر نکرده ،اینک نمیتواند از آن بابت ادعایی داشته باشد .بنابراین ،از  02درصد کل حقالزحمهای کـه بایـد
بعد از تصویب نقشههای مرحله دوم پرداخت میشد باید به میزان  4/0درصد کسر شود که بر این اسـاس ،مبلـ
 413،122دالر باقی میماند.
مضافاً همانطور که خواهان خود تصدیق میکند ،بابت مالیـاتهـای ایـران  0/0درصـد از هریـک از وجـوه
پرداختی به موجب قرارداد کسر می شد و بنابراین ،همین درصد باید از مبالغی که اکنـون واجـباالدا اسـت ،کسـر
شود .بدین ترتیب ،مبلغی که بعد از تصویب نقشههای مرحله سوم باید پرداخت میشد 430،312/02 ،دالر است.
عمران تهران مبل  32،222،222ریا از بدهی را پرداخته است .در قرارداد پیشبینی شده بود که پرداختهـا
به دالر امریکا صورت گیرد .خواهان با استفاده از نرخ تبدیل  24ریا به ازای هر دالر مبل پرداختی 32،222،222
ریا به رقم  333،204/03دالر رسیده است و همین نرخ را نیز در تلکس مورخ  4مـه  34( 3323اردیبهشـتمـاه
 )3102خود در مورد صورتحساب قراردادی که برای عمران تهران ارسا داشت به کار برده است .عمـران تهـران
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به نرخ تبدیل مورد استفاده خواهان اعتراض نکرده است .بنابراین ،دیوان محاسبات خواهان را مبنـی بـر ایـنکـه
عمران تهران مبلغی معاد  204،333/03دالر بابت مبل الزمالتأدیه بعد از تسلیم نقشههای مرحله سوم پرداختـه،
میپذیرد .با کسر رقم مزبور 030،024/03دالر باقی میباشد ک پرداخت نشده اسـت .بـا توجـه بـه نتیجـهگیـری
دیوان ،مبنی بر آنکه خواهان فقر نسبت به  20درصد مبلغی که تاکنون طبق موافقتنامه آرشیتکت طلبکار است
استحقاق دارد ،دیوان مقرر مینماید که خواهان حق دارد بابت باقیمانده حقالزحمه قابـل پرداخـت بعـد از تسـلیم
نقشههای مرحله سوم ،مبل  002،333/02دالر دریافت کند.
ج) مبلغ الزمالتأدیه بعد از اشغال  01درصد واحدهای مسکونی

طبق پاراگرف  0ماده  4موافقتنامه آرشیتکت ،قرار بود  32درصد کل حقالزحمه توافق شـده ،یعنـی 0،122،222
دالر بعد از اشغا  02درصد از واحدهای مسکونی و ساختمانهای دولتی و منطقه تجارتی کـه نقشـههـای آنهـا
طبق قرارداد تحویل میشد ،پرداخت گردد .خواهان اظهار داشته است که پیشبینی شده بود تقریباً دو سا بعـد از
شروع ساختمان 02 ،درصد ساختمانها اشغا شود .قرار بود کار ساختمان بعد از تسلیم نقشههای مرحله سوم کـه
در اواخر اکتبر  3322صورت گرفت ،آغاز شود .بنابراین ،مدت دو سا در اکتبر  3322به پایان مـیرسـید .عمـران
تهران ایرادی به این پیشبینی زمانی نگرفته است .در مورد طرحها و نقشهها ،خواهان کلیه تعهدات قراردادی خود
را با تسلیم نقشههای مرحله سوم در اکتبر  3322انجام داد .بنابراین ،استحقاق  32درصد دیگر از کل حقالزحمـه
را میداشت؛ هرچند که طبق موافقتنامه آرشیتکت ،موعد پرداخت مبل اخیرالذکر تا اکتبر  3322فـرا نمـیرسـید.
بنابراین ،خواهان در آن تاریخ ،مبل  0121222دالر منهای سه فقره کسوری که در زیر بحث میشود طلبکار بود.
اولین رقمی که باید از  012،222دالر کسر شود  4/0درصد مربوط به کارهای برقکشی اسـت کـه در فـوق
ذکر شد و مبل بدهی را به  033،802دالر کاهش میدهد .مبل دیگری نیز باید به موجب پاراگراف  0مـاده یـک
موافقتنامه آرشیتکت کسر شود که مقرر می داشت مهندس مسئو باید در تمام طو مدت قرارداد در تهـران یـا
محل دیگری برای مشاوره در دسترس عمران تهران باشد .از آنجا که عمران تهران در صورت ادامـه پـرووه بـه
نحو پیش بینی شده ،حق داشت از چنین خدمتی استفاده کند و احتماالً چنین خدمتی را درخواسـت نیـز مـیکـرد،
بنابراین ،بابت خدمتی که خواهان مجبور به ارائه آن نگردیده باید مبلغی کسر شود .به نظـر دیـوان مبلـ 02،222
دالر رقم معقولی جهت تعدیل مبل قرارداد بابت این خدمات میباشد کـه در نتیجـه ،مبلـ بـدهی  802،383دالر
میشود .این رقم ،بعد از کسر رقم سوم ،یعنی  0/0درصد بابت مالیاتهای مربوط به رقم  382،133/00دالر بـال
میگردد.
با توجه به تشخی دیوان ،مبنی بر آنکه خواهان تنها نسبت به  20درصد از هرگونه مبل الزمالتأدیـه بابـت
موافقتنامه آرشیتکت استحقاق دارد ،دیوان مقرر میدارد که خواهان بابت باقیمانده حقالزحمهای که بایـد بعـد از
اکتبر  3322پرداخت میشد حق دارد مبل  318،023/18دالر دریافت کند .همانطـور کـه در قسـمت سـوم ،بنـد
«3هـ» مشخ گردید ادعای خواهان بابت آخرین  32درصد حقالزحمه موضوع موافقتنامه آرشیتکت در تاریخ
 33وانویه  03( 3323دیماه  )3103پابرجا نبوده و بنابراین ،از حیطه صالحیت دیوان خار است.
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د) کل اصل مبلغ حکم

بنا بر تحلیل و محاسبات فوق ،دیوان مقرر میدارد که خواهان حق دارد کالً مبلـ  122،080/31دالر بابـت حـق
خود از  20درصد پرداختهای واجباالدای موضوع موافقتنامه آرشیتکت از عمران تهران دریافت نمایـد .دیـوان
متذکر میگردد که این مبل شامل هیچگونه وجهی که معاپالن احتماالً به موجب موافقتنامـه مزبـور بـا قـرارداد
تجارت مشترک طلبکار است ،نمیشود.
هـ) ادعاهای متقابل

همان طور که در فوق بحث شد ،عمران دو ادعای متقابل مطرح مینماید .عمران تهران بر مبنای این فـرض کـه
نقشه های تسلیمی خواهان ناق بوده ،استدال میکند که خواهان با مبالغی که به موجب موافقتنامه آرشیتکت
دریافت نموده به ناحق دارا شده است .در نتیجه ،عمران تهران استرداد مبلـ  3،120،240/81دالری را کـه قـبالً
طبق قرارداد به خواهان پرداخته است مطالبه میکند .عمران تهران همچنـین مبلـ  202،222دالر بابـت جبـران
خسارات ناشی از تأخیرهایی که در تکمیل کار موضوع قرارداد رخ داده ،ادعا میکند.
با نتیجهگیریهای دیوان در فوق (بخش سوم بند « 0الف») ،مبنی بر اینکه خواهان بهموقع و بهطور کامـل
تعهدات قراردادی خود را انجام داده ،پاسخ این موضوعات داده شده است .بنـابراین ،ادعاهـای متقابـل در ماهیـت
مردود شناخته میشوند.
و) بهره

دیوان داوری منطقی تشخی میدهد که بهرهای به نرخ  32درصد در سا نسبت به اصل مبال مورد حکم بـه
خواهان پرداخت شود .با توجه به نتیجهگیریهای دیوان در مورد موعد پرداخت این مبال  ،باید از او نوامبر 3322
( 32آبــانمــاه  )3102بهــره مبل ـ  002،333/02دالر و از او نــوامبر  32( 3322آبــانمــاه  )3108بهــره مبل ـ
 318،023/18دالر محاسبه و پرداخت شود.
ز) هزینهها

دیوان معتقد است که مبل  32،022دالر رقم معقولی است که عمران تهران باید بابـت هزینـههـای خواهـان بـه
نامبرده بپردازد.
چهارم) حکم

به دالیل مشروح در فوق ،دیوان داوری به شرح زیر تصمیم میگیرد:
 .3خوانده ،شرکت سهامی نوسازی عمران تهران ،ملزم است که مبل سیصد و هشتاد و هفت هزار و دویست
و شصت و دو دالر و نود و سه سنت ( 122،080/31دالر امریکا) به عالوه بهره ساده نسبت به مبل 002،333/02
دالر به نرخ  32درصد در سا (براساس  180روز) از او نوامبر  32( 3322آبانماه  )3102تا تاریخی که کـارگزار
امانی دستور پرداخت مبل حکم از حساب تضمینی را به بانک امین صادر مینماید و بهره سـاده نسـبت بـه مبلـ
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 318،023/18دالر به نرخ  32درصـد در سـا (براسـاس  180روز) از او نـوامبر 32( 3322آبـانمـاه  )3103تـا
تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت مبل حکم از حساب تضمینی را به بانک امین صادر مینماید ،به عـالوه
هزینههای داوری به مبل  32،022دالر به خواهان ،هاوزینگ اند اربن سرویسز اینترنشنا اینک ،بابت خدماتی که
انجام داده است ،بپردازد.
تعهد فوق با پرداخت از حساب تضمینی مفتوح به موجب بیانیه مـورخ  33وانویـه  03( 3323دیمـاه )3103
دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهد شد.
 .0مابقی ادعاها و ادعاهای متقابل مردود اعالم میشوند.
بدینوسیله حکم حاضر جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میگردد.
الهه ،به تاریخ  22نوامبر  3880برابر با اول آذرماه 3164
گونار الگرگرن ـ رئیس شعبه یک
به نام خدا
کوروش حسینعاملی
نظر مخالف
هوارد ام .هولتز من

موافق کامل با حکم ،غیر از دو مورد زیر که صرفاً به منظور حصو اکثریت ،رای موافق داده شد:
( )3حکم به پرداخت فقر  32درصد بهره (رجوع شود به :نظر جداگانه اینجانب در پرونده اینترنشنا اسکولز
سرویسز اینکورپوریتد و شرکت ملی صنایع مس ایران حکم شماره 330ـ333ــ ،3ص 4ــ 32 ،0اکتبـر 32/3320
مهر ماه ،)3184و
( )0حکم به پرداخت تنها مبل  321022دالر بابت هزینهها (رجوع شود به :نظر جداگانـه اینجانـب در پرونـده
سیلوانیا تکنیکا سیستمز اینکورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران ،حکم شـماره 322ــ84ــ 02 ،3ووئـن 8/3320
تیرماه .)3184

پرونده شماره 212ـ شعبه دو
حکم شماره 202ـ212ـ2
خواهان :میدل ایست منیجمنت اند کانستراکشن کورپوریشن
خوانده :دولت جمهوری اسالمی ایران
حکم

حاضران
از جانب خواهان :آقای کنراد اف .گالیکسون ،وکیل و نماینده مجاز

آقای جک کیلبورن ،آقای مایکل بهروش ،آقای دلپ جانسون ،آقای داریل کان
از جانب خوانده :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده رابر جمهوری اسالمی ایران
آقای سهراب ربیعی ،دستیار نماینده رابر
آقای اکبر شیرازی ،مشاور حقوقی نماینده رابر
آقای علی اصغر عصاری ،نماینده حقوقی وزارت راه و ترابری
آقای اردشیر بهمنی ،نماینده فنی وزارت راه و ترابری
سایر حاضران :آقای دانیل ام .پرایس ،قائممقام نماینده رابر ایاالت متحده امریکا
خانم لوسی اف .رید ،مشاورر نماینده رابر
اول) واقعیات و اظهارات طرفین

 .3خواهان ،مید ایست منیجمنت اند کانستراکشن کورپوریشن («ممکـو») ،شـرکتی کـه تحـت قـوانین ایـاالت
کالیفرنیای ایاالت متحده امریکا تشکیل یافته ،در  30وانویه  00( 3320دیماه  )3182دادخواستش را علیه دولـت
ایران به ثبت رساند .ادعا بابت خساراتی به میزان  08،330،222دالر امریکا و مبتنی بر پنج فقره قـرارداد جداگانـه
است که یکی از آنها ،حسب ادعا بین اینترنشنا مارکینگ اند دیستریبیوتینگ کـامپنی («ایمـدیکو») و شـرکت
تعاونی کارکنان وزارت راه و ترابری («تعاونی مسکن») و بقیه بین ممکو و چهار نفـر ایرانـی منعقـد شـده اسـت.
خواهان طی الیحه نهایی مـورخ  12وانویـه  32( 3324بهمـنمـاه  )3180خـود ،چهـار فقـره ادعـای مبتنـی بـر
قراردادهای منعقده با افراد ایرانی را مسترد نموده و فقر ادعای او خود را که ضمناً به  84میلیـون دالر افـزایش
یافته بود دنبا کرد.
 .2اساس ادعای مزبور دو فقره قرارداد است .یکی از قراردادها ظاهراً بین ایمدیکو و تعاونی مسکن و دیگری
بین ممکو و ایمدیکو منعقد شده است .خواهان در انتخاب تئوری مشخصی کـه ادعـایش را بـر آن اسـتوار سـازد،
روش ثابتی نداشته است ،لکن طی استماع مورخ  12اکتبر  2( 3320آبانماه  )3184ادعای خود را بهعنوان ادعای
غیرمستقیم ،مبتنی بر ادعای مستقیم ایمدیکو علیه تعاونی مسکن و بر مبنای اینکه کلیه سـهام ایمـدیکو حسـب
ادعا در طو مدت ذیربر از وانویه  03( 3323دیماه  )3102در اختیار خواهان بوده اسـت ،مطـرح کـرد .قـرارداد
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مورد استناد خواهان در  34سپتامبر  01( 3322شهریورماه  )3108بین ایمدیکو و تعاونی مسکن منعقد شده اسـت.
در قرارداد ساختمان یک پرووه عظیم احداث مسکن برای تعاونی مسکن پیشبینی شده بود.
 .1خواهان اظهار میدارد که تعاونی مسکن کـامالً تحـت کنتـر وزارت راه و ترابـری («وزارت راه») بـوده
است؛ زیرا وزیر شخصاً در تأیید و تصویب پرووه دست داشته است .خواهان اظهارات خود را به نحو دیگری عنوان
میکند ،بدین قرار که طبق اساسنامه تعاونی مسکن ،وزارت تعاون و امور روستاها آنچنان بـر تصـمیمات تعـاونی
مسکن مسلر بود که تعاونی یاد شده را باید تحت کنتر وزارت تعاون و امور روستاها و لذا یک واحد تحت کنتر
شناخت.
 .4خواهان مضافاً اظهار میدارد که وزارتخانه یاد شده به حدی در این پرووه دخالت داشته که میتوان گفت
قرارداد عمالً ( )de factoبا وزارت راه منعقد شده ویا اینکه طبق اصل شخصیت ثانوی ( )alter egoیـا قاعـده
عاملیت ،وزارتخانه حداقل مسوو تعهدات تعاونی مسکن میباشد.
 .0خواندگان ،وزارت راه و تعاونی مسکن ،اساساً معتقدند که دیوان صالحیت رسیدگی به دعوا را نـدارد؛ چـه
تعاونی مسکن شرکتی خصوصی و غیردولتی است و اساسنامه خاص خود را دارد و نه نماینده وزارت راه است و نه
عامل آن و نه واحدی است تحت کنتر آن وزارتخانه .آنان مضافاً بر این نظرند که ایمدیکو یک شرکت خصوصی
ایرانی است و ممکو از اقامه ادعای غیرمستقیم از جانب یک شرکت ایرانی در این دیوان ممنوع میباشد.
 .6آخرین مدرک خواهان در  12وانویه  32( 3324بهمنماه  )3184و آخرین مدارک وزارت راه در  12ووییـه
 2( 3324مردادماه  )3181و مدارک تعاونی مسکن در  12سپتامبر  2( 3321مهرماه  )3180دریافت گردیده اسـت.
بدواً قرار بود جلسه استماعی در روزهای  33و  30دسامبر  02( 3324و  03آذرماه  )3181تشکیل شود و سـرانجام
قرار شد که استماع در روزهای  12و  13اکتبر  2( 3320و  3آبانماه  )3184برگزار گـردد .در  02اکتبـر 8( 3320
آبانماه  )3184وزارت راه الیحهای (مشتمل بر  10صفحه) همراه با تعـدادی سـند و مـدرک بـه ثبـت رسـاند .در
استماع روز  12اکتبر  2( 3320آبانماه  )3184خواهان اسناد مختلفی با تاریخهایی بین  3382و  3323ارائـه کـرد
که پیدا بود وی همیشه آنها را در اختیار داشته و اصالً بهعنوان مدرک معارض اسناد ثبتی وزارت راه در 02اکتبـر
 8( 3320آبانماه  )3184ضروری نبوده ،بلکه به مسائل اثبات تابعیت و انتقا سهام ایمدیکو بـه خواهـان مربـوط
میشد.
 .2در جلسه استماع مورخ  12اکتبر  2( 3320آبانماه  )3184دیـوان اسـتدالالت هـر دو طـرف را در مـورد
موضوعات مربوط به صالحیت استماع کرد .دیوان چنین پیشبینی کرده بـود کـه طـرفین در  13اکتبـر 3( 3320
آبانماه  ) 3184استدالالتشان را درخصوص ماهیت دعوا اقامه خواهند کرد .دیوان پس از ختم استماع مربـوط بـه
موضوعات صالحیتی به شور پرداخت .به طوری که در زیر بحث خواهد شد دیوان نتیجـه گرفـت کـه صـالحیت
رسیدگی به دعوا را ندارد .لذا با توجه به اوضاع و احوا این امر و ادامه استماع طبق برنامه ،دیوان لزومی به ادامه
رسیدگی ندید .از این رو ،رئیس شعبه در آغاز جلسه استماع روز  13اکتبر  3( 3320آبـانمـاه  )3184طـرفین را از
مضمون حکم دیوان آگاه ساخت و ختم استماع را اعالم کرد.
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دوم) دالیل حکم
الف) لوایح غیرمجاز

 .8آخرین مدرک مجازی که در مورد ماهیت دعوای پرونده حاضر تسلیم شـده ،الیحـه خوانـده ،وزارت راه (سـند
شماره  ،)24بود که در  12ووییه  2( 3324مردادماه  )3181به ثبت رسید .با این حا  ،همان خوانده دو روز پیش از
استماع یادداشت حین استماعی تسلیم و خواهان نیز ضمن استماع اسناد و مدارک مختلفی را ارائه نمود .کلیه ایـن
لوایح و مدارک لحظات آخر ،بسیار دیرتر از موعد تسلیم شدهاند .با توجه به چهل و پنج ماه فاصله زمانی از هنگـام
ثبت ادعا و پانزده ماه وقت از تاریخ ثبت آخرین الیحه در ووییه  3324تا تاریخ برگزاری استماع ،قابل قبو نیست
که طرفین در ارائه کامل استدالالت و ادله و مدارکشان این چنین تأخیر روا دارند .دیوان نمیتواند چنـین مـدارک
دیرتر از موعدی را بدون این که به حقوق طرف یا اطراف دیگر پرونده و به جریان منصفانه و منظم رسیدگی لطمه
زند ،بپذیرد .بنابراین ،کلیه مدارک و اسناد مزبور به علت ثبت دیر از وقت رد میشوند.
ب) صالحیت

 .8گرچه ادله و مدارک حاکی است که وزیر راه و ترابری به موفقیت اقدامات ایمدیکو جهت تهیـه مسـکن بـرای
کارکنان وزارتخانه طبق قرارداد مورد بحث در پرونده حاضر عالقهمند بوده ،بـا ایـن حـا  ،مـدارک مزبـور بسـیار
ضعیف تر از آن است که ثابت کند که وزارت راه ،خواه مستقیماً و خواه از طریق رابطه نمایندگی با تعاونی مسـکن
طرف قرارداد بوده است .حضور وزیر راه در جلسه مدیران تعاونی مسکن و نماینده ایمدیکو و بازدید وزیر از محـل
آتی پرووه ،اعمالی هستند که بیشتر مربوط به عالقه و پشتیبانی می شوند تا به تعهد قانونی .تعاونی مسکن طرف
قرارداد منعقد با ایمدیکو بوده ،نه وزارت راه و هیچ دلیلی نیست که نشان دهد تعاونی بهعنـوان عامـل وزارتخانـه
عمل میکرده و یا وزارتخانه ،شخصیت ثانوی تعاونی مسکن بوده است .مطمئناً ایمدیکو میدانسته که عقد قرارداد
با تعاونی مسکن ،مساوی با انعقاد قرارداد با وزارتخانه نیست.
 .31بهعالوه ،ادله و مدارک نشان نمیدهد که تعاونی مسکن تحت کنتر وزارت راه ویا دولـت ایـران بـوده
است .هرچند ممکن بوده که در صورت مخالفت وزیر ،تعاونی مسکن در عقد قرارداد با پیمانکار ساختمان تردید به
خود راه دهد ،ولی ادله و مدارک حاکی است که مقامات تعاونی مسکن در مذاکرات شرکت کرده و هـیچ مـدرکی
نیست که نشان دهد مقامات مزبور طبق دستور وزیر عمل میکردهاند .نـه اساسـنامه تعـاونی مسـکن ،نـه ادلـه و
مدارک استنادی خواهان ،نشان نمیدهدکه بین تعاونی مسکن و وزارت راه آنگونه پیوندی کـه حـاکی از کنتـر
وزارتخانه بر تعاونی مسکن باشد وجود داشته است .به نظر میآید که زمین پرووه بهطور خصوصی خریداری شـده
و قرار بود بودجه از محل وامهایی که دولت در اعطای آنها دستی نداشت ،تأمین گردد؛ هرچند که شـرکت بیمـه
ایران در تضمین پرداخت وامها دخیل بود .اگر بتوان مطلبی در این زمینه گفت ایـن اسـت کـه ظـاهراً در پرونـده
حاضر کنتر تعاونی مسکن توسر سازمان دولتی ذیـربر ضـعیف تـر از مـورد شـرکت تعـاونی مسـکن افسـران
واندارمری است که در آن شعبه سه نظر داد که تعاونی مزبور تحت کنتر واندارمری نبوده است (رجوع شـود بـه:
امریکن هاوزینگ اینترنشنا اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران و سایرین ،حکم شماره 332ــ333ــ،1
 33مارس  03 / 3324اسفندماه .)3180
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 .33خواهان همچنین استدال می نماید که تعاونی مسکن تحت کنتر دولت بـوده ،زیـرا اساسـنامه تعـاونی
مذکور در چند جا از وزارت تعاون و امور روستاها نام میبرد .هیچگونه دلیل و مدرکی دایر بـر ایـنکـه وزارتخانـه
مذکور چیست ،وظایف و مسئولیتهای آن کدام است و آیا اصالً در پرووه مورد بحث در اینجا دخالـت داشـته یـا
خیر ارائه نشده است .به هر تقدیر ،اشارات مندر در اساسنامه تعاونی مسکن که مورد استناد خوانده است ،طـوری
نیست که حاکی از کنتر فعالیتها و تصمیمات تعاونی یاد شده باشد ،بلکه به نظر میآید که نقش وزارتخانه یـاد
شده منحصراً به مواردی بوده که تعاونی دچار مشکالت جدی میشده است.
 .32دیوان پس از بررسی مدارک کتبی و شهادت شهود در اسـتماع پرونـده ،نتیجـه مـیگیـرد کـه خواهـان
نتوانسته است ثابت کند که تعاونی مسکن در مفهوم بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی در کنتـر دولـت
ایران بوده است .لذا ادعای مبتنی بر قرارداد منعقده با تعاونی مسکن ،ادعا علیه ایران طبق تعریف ماده مزبور نبوده
و بنابراین ،در حیطه صالحیت دیوان نمیباشد.
 .31بنا بر این تصمیم ،الزم نیست که دیوان تاریخ به وجود آمدن ادعا ،استمرار تابعیت خواهان در فاصله بین
آن تاریخ تا تاریخ رسمیت یافتن بیانیه حل و فصل دعاوی ویا تعلق ایمدیکو به خواهان و کنتر آن توسر وی در
تاریخ بروز ادعا را تعیین نماید.
 .34در مورد ادعاهای شماره  0تا  0مربوط به قراردادهای منعقده با افراد خصوصی ،خواهان طی الیحه مورخ
 12وانویه  32( 3324بهمنماه  )3180خود (سند شماره  )82اظهار داشته کـه وی دلیلـی بـرای اثبـات صـالحیت
دیوان ندارد و رد آن دعاوی توسر دیوان را میپذیرد .خوانده ایراد نگرفته و اظهار نموده است که ادعاهـای مـورد
بحث در حیطه صالحیت دیوان نمیباشد .دیوان نیز با این نظر موافق است.
سوم) هزینهها

 .30هر طرف هزینههای داوری خویش را متقبل خواهد شد.
چهارم) حکم

 .36به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حکم صادر میکند:
 .32بدینوسیله الیحه قبل از جلسه استماع (سند شماره  )32خوانده ،وزارت راه و ترابـری ،کـه در  02اکتبـر
 8( 3320آبانماه  )3184ثبت گردیده و اسناد مختلف تسلیمی خواهان در استماع ،به علـت ثبـت دیـر از موعـد و
ایراد لطمه به حقوق طرف یا طرفین متقابل و جریان صحیح و منظم رسیدگی رد میشوند32 .
 .38بدینوسیله ادعاهای مطروح به علت فقد صالحیت مردود شناخته میشوند.
 .38هریک از طرفین هزینههای داوری خود در این پرونده را تقبل خواهد کرد.
الهه ،به تاریخ  20نوامبر  3880برابر با  4آذرماه 3164
روبرت برینر ،رئیس شعبه
به نام خدا
حمید بهرامی ـ احمدی

جورج اچ .آلدریچ

پرونده شماره 211ـ شعبه دو
حکم شماره 201ـ211ـ2
خواهان :لیال دانش ارفع محمود
خوانده :جمهوری اسالمی ایران

حاضران
از طرف خواهان :آقای ا .الن هنشا

واترفا  ،ایکانومیدیس ،کالدو اند هنشا
پی .سی .توسان اریزونا وکیل
از طرف خوانده :آقای محمدکریم اشراق ،قائممقام نماینده رابر جمهوری اسالمی ایران
استاد  .نیاکی ،آقای م .خاور ،مشاور حقوقی نماینده رابر جمهوری اسالمی ایران
سایر حاضران :آقای آرتور دبلیو رواین ،نماینده رابر ایاالت متحده امریکا
اول) جریان رسیدگی

 .3بانو لیال دانش ارفع محمود (که منبعد «خواهان» نامیده میشود) که حسب اظهار از تاریخ  02اوت 03( 3323
مردادماه  )3102شهروند اکتسابی ایاالت متحده امریکا بوده ،در تاریخ  30وانویه  00( 3320دیماه  )3183ادعـای
حاضر را در دیوان به ثبت رسانده و ضمن آن بابت سلب مالکیت ادعایی از سه چهـارم سـهم مشـاعش در ملکـی
واقع در خار تهران ،مطالبه غرامت کرده است.
 .2جمهوری اسالمی ایران (که منبعد «خوانده» نامیده مـیشـود) در  32ووئـن  02( 3320خردادمـاه )3183
دفاعیهای ثبت و صالحیت دیوان داوری جهت رسیدگی به این ادعا را به این دلیل که خواهان تبعه ایران بـوده و
طبق قوانین ایران هرگز تابعیت ایرانی خود را ترک نکرده است ،رد نمود .خواهان متعاقباً لـوایحی شـامل مـدارک
مستند به ثبت رسانده و طی آنها موضوعات مربوط به صالحیت ،سلب مالکیت و ارزیابی را مورد بررسی قرار داد،
در حالی که خوانده تقریباً فقر به موضوع صالحیت پرداخته است.
 .1در تاریخ  0نوامبر  34( 3320آبانماه  )3183جلسه استماعی تشـکیل شـد کـه خواهـان طـی آن ادعـای
شهادت نمود .هر دو طرف لوایح بعد از استماع خود را تسلیم کردهاند.
 .4با توجه به این که طرفین موضوع تابعیت را به اندازه کافی بررسی کرده بودند ،دیوان داوری که به ترتیـب
مقرر در بند یک ماده  31قواعد خود تشکیل یافته ،نتیجه میگیرد که بدون آنکه نیازی به تشکیل جلسه اسـتماع
دیگری باشد ،میتواند بر مبنای مدارک تسلیمی در مورد صالحیت خود تصمیم اتخاذ نماید.
دوم) واقعیات

 .0خواهان طی مدت ذیربر از تاریخ بروز ادعا تا  33وانویه  03( 3323دیماه  )3103یعنی تاریخ نافذ شدن بیانیه
حل و فصل دعاوی ،هم به موجب قوانین داخلی ایران و هم قوانین داخلی ایاالت متحده ،تبعه هر دو کشور بـوده
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است .وی در تاریخ دوم مـارس  33( 3304اسـفندماه  )3121از والـدین ایرانـی در کشـور فرانسـه متولـد شـده و
شناسنامه ایرانی نامبرده به شماره  32224در  04آوریل  4( 3313اردیبهشتماه  )3132در تهران صادر شده است.
بحثی نیست که نامبرده در موقع تولد ،تبعه ایران بوده و به عالوه هرگز به مفهوم قوانین داخلی ایران که حاکم بر
این قبیل موضوعات است ،آن تابعیت را ترک نکرده است.
 .6خواهان در اوت  3383در تهران با هرمز محمود که استاد دانشگاه اریزونا است ،ازدوا و یک ماه بعد بـه
توسان در ایاالت اریزونا نقل مکان نمود .آقای محمود ،اصالً ایرانی بوده و در آوریل  3302تابعیت ایاالت متحـده
را کسب نمود .خواهان طبق سوگندنامهای که به ثبت رسانده ،از آن وقت تا به حا بهعنوان یک خانهدار با همسر
خود در شهر توسان اقامت داشته اسـت .خواهـان در  0آوریـل  38( 3323فـروردینمـاه  )3102از اداره مهـاجرت
ایاالت متحده تقاضای تابعیت کرد .نامبرده در  02اوت  03( 3323مردادماه  )3102به موجـب درخواسـت شـماره
 2130در دادگاه بخش ایاالت متحده در توسان به تابعیت ایاالت متحـده در آمـد .در تـاریخ  8نـوامبر 30( 3323
آبانماه  )3102گذرنامه امریکایی گرفت و در انتخابات سا  3322ایاالت متحده ریی داد.
 .2مادر خواهان ،هیلدا دانش ارفع ،در تاریخ  2ووئن  32( 3322خردادماه  )3143در تهران فوت کرد .دادگاه
بخش تهران به موجب ریی مورخ  8دسامبر  30( 3322آذرماه  )3143خود ،نامبرده و پدر وی ،سرلشکر حسن
دانش ارفع را وارث منحصر متوفا شناخت .طبق قوانین ایران در مورد وراثت بدون وصیتنامه ،خواهان سه
چهارم سهم مشاع ،و پدر وی ،سرلشکر ارفع یک چهارم سهم مشاع ملک متوفا را به ارث بردند.
 .8مادر خواهان ،در موقع فوت ،ملکی به مساحت  003،832متر مربع در الرک نزدیکـی تهـران داشـت کـه
سند مالکیت آن در  12ووییه  2( 3312مردادماه  )3138به ثبت رسیده بود .بعداً قسمتی از زمین ،وقـف آرامگـاهی
گردید و قسمت دیگری ظاهراً برای پرداخت مالیات بر ارث به فروش رسید و بقیه ملک که  341،332متـر مربـع
بود به خواهان و پدر وی رسید.
 .8مدارک خواهان حاکی است که الرک عمدتاً یک ملک مزروعی و دارای چند بنـا و نیـز یـک خانـه بـوده
است .ملک مزبور حقابه قابل توجهی از نهر دارآباد داشت.
 .31در فاصله بین اوایل سا  3320و  2اکتبر  30( 3322مهرماه  )3102خواهان و پدر وی  3قطعه از ملـک
مزبور را که بال بر  31،248/10متر مربع میشد به فروش رساندند و باقیمانده شامل  303،402/80متر مربع زمین
و اعیانی بود.
 .33خواهان اظهار میدارد که اشخاصی وابسته به کمیته انقالب محـل در مـارس  /آوریـل  3322در الرک
سکونت گزیدند و اعضای خانواده خواهان را وادار به ترک الرک نمودند .طبق اظهـار ،خلـع یـد ادعـایی بعـداً بـه
تصویب اعضای کمیته رسیده است .بنا بر توضیحات خواهان ،حق استفاده وی از ملکش سلب و عوایدش از محل
دامداری و تأمین شیر برای تهران قطع گردید .خوانده سلب مالکیت از مستقل مزبور را انکار کرده است.
 .32خواهان ادعای حاضر را به منظور وصو غرامت از خوانده ،بابت سلب مالکیـت ادعـایی از سـه چهـارم
سهم خود در مستغلی به ارزش  1،322،023/82دالر امریکا یا  002،304،282ریا مطرح نموده است.
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مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد پنجم

سوم) موضوع صالحیت
الف) قانون قابل اعمال

 .31دیوان عمومی در پرونده شماره «الف»  ،32تصمیم شماره 10ـ «الف»32ـ دیوان عمومی ( 38آوریـل 3324
 32 /فروردینماه  )3181نظر داد که « ...صالحیت رسیدگی به دعاوی دارندگان تابعیت مضـاعف (اتبـاع ایـران و
ایاالت متحده ) علیه ایران را در مواردی که تابعیت غالب و مؤثر خواهان طی دوره ذیربر ،یعنی از تاریخ ایجاد ادعا
تا  33وانویه  03( 3323دیماه  )3103تابعیت ایاالت متحده بوده است ...دارد ».دیوان برای اینکه ضابطه مزبـور
را اعما نماید ،نتیجه گرفت که باید کلیه عوامل ذیربر را که شامل «محل اقامت معمولی ،کانون عالیق و منافع،
پیوندهای خانوادگی ،مشارکت در زندگی عمومی و سایر شواهد دلبستگی میباشد ،در نظر گیـرد» (همـان مأخـذ،
صفحه  33/02متن فارسی).
ب) اعمال قانون در مورد واقعیات این پرونده

 .34موضوعی که در دیوان مطرح میباشد این است که آیا تابعیت غالب و مؤثر خواهان طی مدت ذیربر ،یعنی از
آغاز به وجود آمدن ادعای ظاهری (در مـارس ـ آوریـل  )3322تـا  33وانویـه  03( 3323دیمـاه  )3103تابعیـت
ایاالت متحده بوده است یا خیر.
 .30دیوان عمومی در تصمیم خود در پرونده «الف» 32ضمن نقل تصـمیم متخـذه در پرونـده نوتـهبـوهم از
همان قاعدهای که  ...به تجنس «پیوندهای واقعی مستحکمتر شخ ذیربر بـا یکـی از دولتهـای متبـوع او »...
میپرداخت ،تبعیت کرد  )Liechtenstein v. Guatemala, 1955 I.C.J.) 4,P.22این جستجو برای یافتن
پیوندهای واقعی مستحکم تر به این مفهوم است که هرگاه یکی از دو تابعیت ،واقعـی و مـؤثر باشـد ،دیـوان بایـد
تابعیت غالب را مشخ کند.
دیوان در اعما این ضابطه تعیین ارتباطهای غالب خواهان باید ارتباطهای وی با ایاالت متحده و ایران را در
گذشته و حا و بعد از تاریخ بروز ادعا بررسی کند.
 .36مدارک موجود در دیوان در مورد فعالیت خواهان طی دوره ذیربر ،حاکی است که نـامبرده در انتخابـات
سا  3322ایاالت متحده ریی داده و همچنان با شوهر خود در اریزونا زنـدگی کـرده اسـت .مـدت ذیربطـی کـه
خواهان طی آن ،تبعه ایاالت متحده بوده ،زمانی بسیار کوتاه و مصادف با انقـالب ایـران بـوده و مسـلماً طـی آن
مدت ،تماسهای وی با ایران محدود بوده است.
 .32به طور کلی ،مدارک مؤید تابعیت غالب ایاالت متحده خواهان عبارتند از کسـب تابعیـت در اوت ،3323
ازداو با یک تبعه اکتسابی ایاالت متحده از سا  3383و اقامت از سا  3383در ایاالت متحده با شـوهرش کـه
شغل دائم داشته است.
 .38واقعیات مؤید این نظر که تابعیت غالب خواهان ایرانی بوده ،عبارتند از آنکه خواهان طـی  00سـا او
عمر خود منحصراً تابعیت ایرانی داشته و تنها پس از نه سا یا بیشتر اقامت در ایاالت متحده ،تقاضـای تابعیـت
آن کشور را کرده (علیرغم آنکه طبق قوانین ایاالت متحده می توانسته بسی قبل ازآن تاریخ تقاضـا کنـد) و تنهـا
هشت ماه قبل از تاریخ بروز ادعا تبعه ایاالت متحده شده و تا قبل از تاریخ بروز ادعا ،عالیـق مهـم خـانوداگی در
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ایران ،خاصه در مورد ملک مورد اختالف در پرونده حاضر را حفظ کرده است.
 .38در رابطه با ملک ،خواهان تنها بهعنوان یک تبعه ایران میتوانست در سا  3322ملک مزبور را به ارث
برد و بهعنوان مالک همچنان از منافع آن بهرهمند شود و تا پاییز سا  ،3322معامالتی روی ملـک انجـام دهـد.
خواهان بعد از کسب تابعیت ایاالت متحده تا تاریخ سلب مالکیت ادعایی کماکان عالیق خـود را در ملـک مزبـور
حفظ کرد.
 .21قوانین تابعیت ایران ،تابعیت مضاعف را به رسمیت نمیشناسند .مواد  328و  333قـانون مـدنی ایـران،
اشخاصی را که تبعه ایران محسوب می شوند تعریف میکند ،در حالی کـه مـاده  322شـرایطی کـه یـک ایرانـی
میتواند ترک تابعیت کند را مشخ مینماید.
 .23طبق ماده  322قانون مدنی ،اتباع ایرانی که ترک تابعیت میکنند باید قبالً تعهد نمایند که «ظرف یـک
سا از تاریخ ترک تابعیت ،حقوق خود را بر اموا غیرمنقو که در ایران دارا میباشند ویا ممکن است بالوراثه دارا
شوند  ...به نحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند» .عدم رعایت مفاد ماده فوقالذکر به مدعیالعموم محل حـق
میدهد طبق مفاد ماده  323قانون مدنی کلیه اموا غیرمنقوله شخ را به فروش رسانده و پس از وضع مخار
فروش ،قیمت آن را به او بدهد .ماده  323شامل مواردی مانند مورد خواهان نیز که تابعیـت دومـی کسـب کـرده،
لکن برای ترک تابعیت ایرانی خود کوششی به عمل نیاورده است ،میشود.
 .22بنابراین ،طبق قوانین ایران ،خواهان میتوانسته بعد از به دست آوردن تابعیـت اکتسـابی ،ملـک خـود را
فقر به مدت یک سا حفظ کند .در تاریخ سلب مالکیت ادعایی ،یک سـا مزبـور منقضـی نشـده بـود و بـدین
ترتیب ،این سؤا که آیا استفاده از حقوق مالکیت نامبرده برخالف قوانین ایران بوده یا خیر مطرح نمیگردد تـا در
آن باره تصمیم گرفته شود .خواهان تا تاریخ سلب مالکیت ادعایی همچنان از مالکیت منافع خود در الرک بهـره-
مند شده است.
 .21مضافاً نظر به آنکه خواهان تا کسب تابعیت خود در ،3323منحصراً تبعه ایران بوده و قانوناً میتوانسـته
تا اوت  ،3322مالک ملک خود در ایران باشد ،نمی توان ادعا کرد که نامبرده از یک تابعیـت ،اسـتفاده تقلـبآمیـز
کرده است.
 .24در اوضاع و احوا پرونده حاضر که مدت ذیربر آن قـدر کوتـاه و ادلـه مربـوط بـه مـدتهـای مختلـف
میباشد ،این سؤا برای دیوان مطرح می شود که عوامل مهم را چگونه بسنجد و به واقعیت تابعیـت خواهـان ،در
شرایطی که وی قبل از تقاضای تابعیت ،مدت مدیدی صبر کرده ،چه اندازه اهمیت قائل شود؟ تابعیتی که از روی
میل و اراده کسب می شود ،امری است که یک فرض قانونی قوی ایجـاد مـیکنـد و بـهسـادگی قابـل رد نیسـت
(مقایسـه شـود بـا Jennings, R.,"General Course on Principles of International Law",
 )Recueil des Coures, 121, 1976 / II, P. 459لکن وقتی شـخ عمـداً تصـمیم مـیگیـرد موضـوع
اکتساب تابعیت را به تعویق اندازد و ضمناً در همان مدت هم توانسته است به لحاظ تابعیـت دیگـر خـود از ملـک
مورد اختالف بهره برداری نماید و با نداشتن تابعیت اخیر ،چنین استفادهای میسر نمیشده است ،بـار آن طـرف در
ارائه ادله اثبات دعوا سنگینتر است.
 .20خواهان که با شوهر خود در اریزونا زندگی میکرده و حسب ادعا کامالً تحـت تکفـل وی بـوده اسـت،
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عالیق محکم خانوادگی خود را در ایران حفظ کرده و از این واقعیت که تا سا  3323تبعه امریکا نشده ،اسـتفاده
کرده است .خواهان بدان وسیله توانسته است از تابعیت ایرانی خود که به وی اجازه میداد از حقوق خود بهعنـوان
مالک ملکی که در  3322از مادرش به ارث برده بود ،بهرهمند شود ،استفاده کند.
 .26با توجه به کلیه موضوعات فوق الذکر ،خواهان نتوانسته است دیوان را متقاعد کند کـه تابعیـت غالـب و
مؤثر وی طی مدتهای ذیربر ،تابعیت ایاالت متحده بوده است.
چهارم) هزینهها

 .22هریک از طرفین مسئو پرداخت هزینههای داوری خود میباشد.
پنجم) حکم

به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حکم صادر میکند:
 .3ادعا به دالیل عدم صالحیت مردود است.
 .0هریک از طرفین مسئو پرداخت هزینههای داوری خود است.
الهه ،به تاریخ نوامبر  3880برابر با آبانماه 3164
روبرت برینر ،رئیس شعبه
به نام خدا
جورج اچ .آلدریچ

حمید بهرامی
بهجهت مردود بودن این نوع
دعاوی با رد این پرونده موافقم

پرونده شماره  11ـ شعبه یک
حکم شماره 201ـ11ـ3
خواهان :فرست تراول کورپوریشن (که تحت نام «ترانسپورتیشن کانسالتنتس اینترنشنال» فعالیـت
تجارتی میکند)
خواندگان :دولت جمهوری اسالمی ایران و شرکت هواپیمایی ملی ایران (هواپیمایی ملی)
حکم

حاضران
از طرف خواهان :آقای سی .اس .هرد ،آقای آر .کالین ،وکالی خواهان

آقای دی .آر .هاو ،آقای  .آ .یوبروث ،نمایندگان خواهان
از طرف خوانده :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده رابر جمهوری اسالمی ایران
دکتر سید خلیل خلیلیان ،مشاور نماینده رابر
آقای محسن آزاده ،دستیار نماینده رابر
آقای محمدرضا عسگری ،وکیل هواپیمایی ملی
آقای سی .منصوریان مشاور هواپیمایی ملی
سایر حاضران :آقای دانیل پرایس ،قائممقام نماینده رابر ایاالت متحده امریکا
آقای  .آلوارز ،مشاور نماینده رابر
اول) واقعیات و اظهارات طرفین

در تاریخ  38نوامبر  00( 3323آبانماه  )3184ترانسپورتیشن کانسالتنتس اینترنشنا (تی.سـی.آی) دادخواسـتی را
در دیوان داوری به ثبت رسانده ،تقاضا کرد مبل  0،310،204دالر به عالوه بهره و هزینهها ،بابت حقالزحمههایی
که حسب ادعا به موجب یک موافقتنامه بازاریـابی مـورخ او مـه  33( 3328اردیبهشـتمـاه  )3100فـیمـابین
تی.سی.آی .و هواپیمایی ملی واجب االدا است به وی پرداخت شود .در آن زمان تی.سی.آی .شـرکتی بـود کـه در
زمینه تأمین خدمات مشورتی برای صنعت مسافربری اشتغا داشت.
دولت جمهوری اسالمی ایران الیحه دفاعیهای ثبت نکرد ،ولی اظهار داشت چون ادعا مبتنی بر قرارداد است،
لذا متوجه آن نیست؛ هرچند که بنا به استدال تی.سی.آی .از آنجا که دولت مالک منحصر به فرد هواپیمایی ملی
می باشد ،لذا باید دولت و هواپیمایی ملی را منفرداً و متضامناً مسئو شناخت .موضوع فوق طی دستوری که دیوان
داوری در تاریخ  0دسامبر  33( 3320آذرماه  )3183به ثبت رساند ،به ماهیت پرونده منضم گردید.
ولی هواپیمایی ملی الیحه دفاعیه ای ثبت کرد که طی آن به تابعیـت امریکـایی تی.سـی.آی .و اهلیـت وی
برای اقامه دعوا اعتراض کرده و ماهیت دعوا را نیز مورد تردید قرار داد .طرفین لوایح و مدارک کتبی بیشتـری را
به نحو مقرر به ثبت رسانیدند.
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در تاریخ  33اکتبر  02( 3320مهرماه  )3183جلسه استماع مقـدماتی و در تـاریخ  0ووییـه  33( 3320تیرمـاه
 )3184جلسه استماع شفاهی توسر دیوان تشکیل شد .در جلسه اخیرالذکر ،دیوان استدالالت و شـهادت شـفاهی
طرفین را استماع کرد.
هدف از موافقت بین طرفین که موضوع دعوای حاضر میباشد ،یعنی «موافقتنامه» در ماده یک موافقتنامه
به شرح زیر توصیف شده است« :پیش بردن و تأمین ،توسعه و افـزایش اساسـی و برجسـته در تجـارت و درآمـد
هواپیمایی ملی تا حداکثر امکان در مناطق مورد قرارداد به کمترین نسبت ممکن هزینه به درآمد( »....بـه نقـل از
متن فارسی موافقتنامه) .طرفین در این زمینه همعقیدهاند که موافقتنامه فوق از لحاظ مفهوم با نـوع اسـتاندارد
موافقتنامه عمومینمایندگی فروش «یاتـا» ( ) IATAتفـاوت اساسـی دارد .در ایـن مـورد ،رابطـه بـین طـرفین
نمایندگی نبوده ،بلکه مشورتی بوده است .به منظور نیل به هدف تعیین شده تی.سی.آی .مـیبایسـت یـک رشـته
«خدمات ،تسهیالت ،وظایف و پرسنلی» را که در قسمت های «ا» تـا «جـی» مـاده  0ذکـر شـده تـأمین نمایـد،
منجمله ایجاد دفاتر ترویج فروش بلیت های مسافرتی ،تأمین تعداد کافی پرسنل واحد شرایر و کارامد برای ترویج
و جلب فعالیت و درآمد جدید شامل خدمات حداقل تعداد معینی از فروشندگان حرفهای تمام وقت ،تهیه برنامههای
ساالنه بازاریابی و اجرای آن بعد از تصویب توسر هواپیمایی ملی ،توسعه و ترویج مسافرتهایی که شامل هزینـه
بلیت و هتل و غیره میباشد و انواع دیگر خدمات ترویجی .موافقتنامه در تاریخ  30مه  00( 3328اردیبهشتمـاه
 )3100به مورد اجرا گذارده شده و قرار بود به مدت پنج سا به قوت خود باقی باشد ،مگر اینکه قبل از انقضـای
آن مدت ،توسر هواپیمایی ملی و بر طبق شرایر مذکور در ماده  32فسخ گردد .تنها متن انگلیسـی موافقـتنامـه
امضا شده است.
در ماده پنج موافقتنامه ،پیشبینیهایی برای حقالزحمه به عمل آمده و تفسیر آن در دعوای حاضر ضـروری
است .ماده فوق مقرر میدارد:
«3ـ میزان حقالزحمه
به عنوان جبران کامل کلیه خدمات ،وظـایف ،وسـایل و امکانـات ،شایسـتگی و لیاقـت تی.سـی.آی .کـه بـه
هواپیمایی ملی ارائه میشود ،هواپیمایی ملی به قرار زیر به تی.سی.آی .پرداخت خواهد نمود:
( )3حقالزحمه ماهیانهای به مبل  1،822دالر (سه هزار و ششصد دالر)،
(بی) حقالزحمه اضافه ای چنانچه قابل محاسبه باشد برابر با  1درصد (سه درصد) از درآمد حاصـله از منـاطق
نامبرده در این موافقتنامه که بیشتر از درآمد پایهای باشد که موافقت گردیده اسـت .بـه منظـور محاسـبه مبلـ
اضافی قابل پرداخت از پایه موافقت شده ( 1،022،222سه میلیون و دویست هزار دالر) خواهد بود».
در ضمیمه «ا» موافقتنامه ،صورت «مناطق قرارداد» که می بایستی تحت پوشش موافقتنامـه قـرار گیـرد،
ذکر شده است.
موافقتنامه بین طرفین همچنان به اعتبار خود باقی ماند تا اینکه توسر هواپیمایی ملی فسخ گردید.
در تاریخ  12وانویه  32( 3323بهمنماه  )3102آقای بهمن نصیری ،مدیر منطقهای هواپیمایی ملی در امریکا،
نامهای با عبارات زیر بهعنوان آقای دونالد هاو ،رئیس وقتی تی.سی.آی .نوشت:
«آقای هاو عزیز
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بر طبق مواد  34و  32موافقتنامه مورخ او مه  33( 3328اردیبهشتماه  )3100فیمابین شرکت هواپیمایی
ملی ایران (هواپیمایی ملی) و ترانسپورتیشن کانسالتنتس اینترنشنا با توجـه بـه مسـائل ناشـی از اوضـاع فعلـی
سیاسی در ایران ،هواپیمایی ملی بدینوسیله موافقتنامه او مه ( 3328اردیبهشتماه  )3100را فسخ مینمایـد و
تاریخ اجرای فسخ ،او فوریه  30( 3323بهمنماه  )3102خواهد بود.
ما از کوششهایی که ترانسپورتیشن کانسالتنتس اینترنشنا در گذشته از جانـب هواپیمـایی ملـی بـه عمـل
آورده قدردانی میکنیم.
ارادتمند (امضا) بهمن نصیری ،مدیر منطقه امریکا»
در تمام مدت موافقتنامه ،حقالزحمه ماهانه موضوع ماده پنج « 3الف» مرتباً پرداخت شـد .از طـرف دیگـر،
کمیسیون تشویقی قابل پرداخت به موجب ماده پنج ( 3ب) فقر بر مبنای اطالعات مربوط به درآمـد کـه تنهـا در
دسترس هواپیمایی ملی بود ،قابل محاسبه بود .در تاریخ  38نوامبر  00( 3323آبانمـاه  )3102تی.سـی.آی .طـی
نامهای به عنوان دفتر هواپیمایی ملی در نیویورک ،ارقامی را که از یک کارمنـد هواپیمـایی ملـی راجـع بـه درآمـد
شرکت فوق در مناطق مشمو موافقتنامه طی مدت  30مه  00( 3328اردیبهشتماه  )3100لغایـت  13دسـامبر
 32( 3322دیماه  )3102به دست آورده بود ،ارائه داد و مبل  204،310،0دالر که همان میزان ادعای فعلی است
بابت کمیسیون تشویقی ،مطالبه نمود .به نظر می رسد که این اولین موردی است که کمیسیون تشویقی بـر طبـق
ماده پنج ( 3ب) موافقتنامه کتباً مطالبه شده است ،هرچند تی.سی.آی .اظهار میدارد که گه گاه شـفاهاً تقاضـای
دریافت ارقام درآمد هواپیمایی ملی را میکرده است.
پایه موافقت شده ماهانه یا ساالنه

ادعای مورخ  38نوامبر  00( 3323آبانماه  )3102بر مبنای این فـرض کـه «پایـه موافقـت شـده»  1/0میلیـون
دالری یک رقم ساالنه بوده ،محاسبه شده است و این تفسیری است که تی.سی.آی .در سراسر جریـان رسـیدگی
حفظ نموده است.
در مقابل ،هواپیمایی ملی استدال میکند کـه منظـور از مبلـ  1/0میلیـون دالر ،یـک پایـه ماهانـه بـوده و
می بایست از درآمد مربوطه ماهانه کسر گردد تا مبلغی را که بر مبنای آن ،حـقالزحمـه  1درصـد قابـل پرداخـت
است ،به دست دهد.
هر دو طرف در تأیید نظرات مربوطه خود استدالالت و مدارکی ،هم به صـورت کتبـی و هـم شـفاهی ،ارائـه
دادهاند .تی.سی.آی .به سهم خود ادعا میکند که تفاهم و منظور طرفین در طو مذاکراتی که منجـر بـه امضـای
قرارداد شد ،این بود که «پایه» ،یک رقم ساالنه است .تی.سی.آی .ادعا میکند که هواپیمایی ملـی شـرط « پایـه
موافقت شده» را به صورت اصالحیه پیش نویسـی کـه تی.سـی.آی .بـدو ًا پیشـنهاد کـرده بـود گنجانیـد و آقـای
شامیل زاده که در آن وقت مدیر مسئو بازاریابی و فروش هواپیمایی ملی در شما امریکـا بـود بـه تی.سـی.آی.
توضیح داد که منظور از «پایه موافقت شده» این است که میزان درآمد ساالنه حاصل از بلیتهـای تخفیـفداری
که توسر هواپیمایی ملی به دانشجویان و مقامات دولتی ایران فروخته شده و به نظـر هواپیمـایی ملـی مناسـبتی
نداشت که تی.سی.آی .نسبت به این قبیل بلیتها حقالزحمه دریافت دارد ،منظور گردد .تی.سی.آی .ادعا میکنـد
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که بنا به دالیل اقتصادی هیچگاه با این قبیل پایه ماهانه موافقت نمـیکـرد ،زیـرا در آن صـورت ،قبـل از آنکـه
تی.سی.آی .استحقاق دریافت هرگونه حقالزحمهای را پیدا کند ،درآمد هواپیمایی ملی می بایسـت تـا میـزان 822
درصد در سا افزایش یابد که دستیابی به این رقم خار از ظرفیت هواپیمایی بود .تی.سـی.آی .ضـمناً بـه رویـه
عمومی صنعت هواپیمایی استناد می کند که بنا به ادعای وی ،با توجه بـه مشـکالت و تـأخیراتی کـه معمـوالً در
گردآوری اطالعات مربوط به درآمد از شرکت هواپیمایی وجود دارد ،محاسبه کمیسیون تشویقی به صورت سـاالنه
یا سه ماهه مرجح است.
هواپیمایی ملی مدعی است که تفاهم بر این بوده که «پایه موافقـت شـده»  1/0میلیـون دالری ،یـک پایـه
ماهانه باشد .شرکت فوق استدال میکند که قبالً و پیش از (انعقاد) موافقتنامـه بـا تی.سـی.آی .درآمـد سـاالنه
مسافری آن ،دو برابر میزان پایه بوده و نیز اینکه هواپیمایی ملی نمیتوانست قبـل از آنکـه تی.سـی.آی .حتـی
شروع به اجرای تعهدات خود نماید ،به طور اتوماتیک و بالفاصله برای تی.سی.آی .تضمین درآمد کند .هواپیمـایی
ملی همچنین مدعی است که روش معمولی صنعت هواپیمایی این است که کمیسیون تشـویقی براسـاس ماهانـه
محاسبه میشود و نیز اینکه شرط حقالزحمه ماهانه مندر در بند « 3الـف» همـان مـاده پـنج موافقـتنامـه بـا
تی.سی.آی ،خود دلیل بر این تفسیر است که کمیسیون تشویقی نیز می بایست براساس ماهانـه محاسـبه گـردد و
باالخره این که خود این واقعیت که قبل از نوامبر  3323تی.سی.آی .هیچگاه چنین کمیسـیونی را مطالبـه نکـرده،
نشان میدهد که تی.سی.آی .میدانسته که منظور ،ماهانه بوده و صرفاً دسترسی بدان هیچگاه حاصل نشده است.
«در آمد واقعی حاصله»

دومین موضوع مورد اختالف بین طرفین در مورد تفسیر موافقتنامه ،مربوط میشود به مفهومی که باید برای
عبارت «درآمد واقعی حاصله» که در ماده پنج «3ب» ذکر شده و مبنای کمیسیون قابل پرداخت موضوع آن مـاده
را تعریف میکند ،قائل شد.
تی.سی.آی .مدعی است که درآمدهایی که می بایست منظور گردد باید درآمد ناخال (حاصل از فروش بلیت)
مسافری که در سوابق خود هواپیمایی ملی منعکس است بوده و کسوری نسبت به آن وضع نشود .تی.سی.آی .در
تأیید این مسأله به مفهوم طبیعی شرایر قرارداد و نیز به این واقعیت که تخفیـفهـا قـبالً بـا در عبـارت «پایـه
موافقت شده» منظور شده بود و باالخره به رویه صنعت هواپیمایی که معموالً این قبیل کسور صریحاً ذکر میشود
استناد میکند .بالعکس ،هواپیمایی ملی استدال مینماید که «در آمـد واقعـی حاصـله» عبـارت اسـت از درآمـد
ناخال پس از وضع بعضی کسور شناخته شده .هواپیمایی ملی ایران این کسور را به شرح زیر بر میشمرد:
فروش بلیت تخفیفدار به دانشجویان و کارمندان دولت ایران ،فروش بلیتهای هواپیمایی ملی توسـر سـایر
خطوط هواپیمایی یا آوانسهای مسـافری («اینتـرالین») ،فـروش بلیـت توسـر هواپیمـایی ملـی بـا اسـتفاده از
صندلیهای سایر خطوط هوایی ،مبال مسترد شده به مسافرین ،بلیتهایی که بر طبق دستور دولت ایران فروختـه
شده ،کمک مالی دولت برای اینکه دانشجویان بتوانند با استفاده از تخفیف در قیمت بلیت مسافرت کنند و مالیات
وصولی (روی بهای بلیتها) که به دولت ایاالت متحده پرداخت شده است.
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میزان استحقاق نسبت به کمیسیون

سومین موضوع مورد اختالف در تفسیر به وجود محدودیتهای ضمنی نسبت به منابع درآمدی مربـوط مـیشـود
که از آن ،تی.سی.آی .استحقاق تحصیل کمیسیون خود را میداشت .هواپیمایی ملـی ادعـا مـیکنـد کـه منظـور
طرفین در هنگام مذاکره درباره موافقتنامه این بوده که حق العمل فقر از محل درآمدهایی قابل پرداخت خواهـد
بود که در نتیجه مساعی تی.سی.آی .و در مناطقی که قبالً تحت پوشش دفتر منطقـهای هواپیمـایی ملـی نبـوده،
ایجاد شده باشد و ضمناً درآمد چهار دفتر منطقهای هوایپمایی ملی میبایستی از این محاسبات مستثنا شوند.
تی.سی.آی .استدال میکند که چنین محدودیتهایی در کار نبوده و حقالعمل از محل درآمـدهای حاصـله
در سرتاسر «منطقه موافقتنامه» بر طبق تعریف مندر در ضمیمه «ا» موافقتنامه قابل پرداخت بوده ،صرفنظر از
اینکه کوشش های چه کسی موجب ایجاد آن در آمد گردیده باشد .تی.سی.آی .در تأیید استدال خویش به خـود
عبارت موافقتنامه و نیز این واقعیت اشاره مینماید که چون تی.سی.آی ،.برخالف سایر نمایندگان فروش «یاتا»،
(سازمان بینالمللی حمل و نقل هوایی) بلیتهای هواپیمایی ملی را در اختیار نداشـت و مسـاعی آن روی فـروش
مستقیم بلیت متمرکز نبود ،لذا تشخی میزان درآمدی که در نتیجـه مسـاعی تی.سـی.آی .حاصـل شـده باشـد،
غیرممکن میبود.
اجرای موافقتنامه

گذشته از موضوعات مربوط به تفسیر صحیح موافقتنامه ،هواپیمایی ملی همچنین استدال نموده که تی.سی.آی.
به علت وجود کاستیهایی در انجام تعهدات قراردادیاش ،استحقاق دریافت حـقالزحمـه مـورد مطالبـه را نـدارد.
هواپیمایی ملی منکر آن است که تی.سی.آی .هیچیک از وظایف خاصی را که بر طبق ماده  0موافقتنامه ملزم به
انجام آن بوده ،اجرا کرده باشد و ضمناً ادعا میکند که هرگونه افزایش کسب و کار و درآمـد هواپیمـایی در طـو
مدت موافقتنامه ،محصو کوششهای بازاریابی خود هواپیمایی بوده و در واقع ،انگیزه فسخ موافقـتنامـه ،عـدم
رضایت از طرز کار تی.سی.آی .بوده است.
تی.سی.آی .اظهار میدارد که کلیه تعهدات خود را به نحوی که مورد رضایت هواپیمایی ملی بوده ایفا نمـوده،
بجز در م واردی (از قبیل ارائه برنامه ساالنه بازاریابی) که هواپیمایی ملی صراحتاً وی را از اجرای آن معذور داشـته
است ،تی.سی.آی .استدال میکند که درآمد هواپیمایی ملی در طو مدت موافقتنامه  022درصد افزایش یافت.
«حقالزحمه» ماهانه بر طبق ماده پنج ا «الف» در طو آن مدت پرداخت شد .تا قبل از ثبـت الیحـه دفاعیـه در
جریان دعوا ،هیچ شکایتی دریافت نشد و باالخره اینکه نهتنها در نامه فسخ هیچگونه عدم رضایتی ابراز نگردیده،
بلکه هواپیمایی اظهار قدردانی نیز از خدمات تی.سی.آی .نموده است.
ارقامی را که تی.سی.آی .برای محاسبه کمیسیون خود بدان استناد میکند در سا  3323و بهطور غیررسمی
از آقای شامیل زاده ،بعد از آن که وی دیگر در استخدام هواپیمایی ملی نبود ،به دست آورد .ایـن امـر مـورد قبـو
است که میزان استحقاق نسبت به کمیسیون فقر از ارقامی که خود هواپیمایی گـردآوری و ارائـه مـیکـرد قابـل
احتساب بود؛ زیرا فقر هواپیمایی ملی به اطالعات مربوط به درآمد مسافری دسترسی داشت ،ولی در طی جریـان
رسیدگی ،هواپیمایی ملی یک سلسله ارقام درآمد تجدیدنظر و تعدیل شده مربوط به دورهای که موافقـتنامـه بـه
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قوت خود باقی بود را تسلیم نمود .طبق این ارقام ،درآمد ناخال در طو مـدت همـان دوره ،مبلـ 22،422،318
دالربوده )1(،در حالی که ارقامی که قبالً تی.سی.آی .بدان استناد میکرد مبل  23،802،422دالر بوده است.
دوم) دالیل حکم
 .3صالحیت
الف) تابعیت و اهلیت خواهان

بر طبق مدارکی که به دیوان تسلیم گردیده ،در تاریخی که ادعا حسب اظهـار ایجـاد شـده ،یعنـی فوریـه ،3323
تی.سی.آی .یک شرکت فرعی صد درصد متعلق به فرسـت تـراو کورپوریشـن («اف.تی.سـی») ،یـک شـرکت
کالیفرنیایی بود .براساس مدارک تسلیمی ،دیوان متقاعد شده است که از زمـان بـروز ادعـا تـا تـاریخ بیانیـههـای
الجزیزه ،یعنی  33وانویه  03( 3323دیماه  )3103اشخاص حقیقی اتباع ایاالت متحده پیوسته مالک بـیش از 02
درصد سهام سرمایه ای.اف.تی.سی .بودند ،هرچند کـه در طـو مـدت ،تغییـرات مختلفـی در سـازمان شـرکت و
مالکیت اف.تی.سی .به وقوع پیوست.
مدارک و شواهد ثبت شده در دیوان نشان میدهد که در جریان تجدید سازمان شـرکت کـه در  13دسـامبر
 32( 3322دیماه  )3103به وقوع پیوست ،تی.سی.آی .کلیه داراییها و بدهیهای خود را به اف.تی.سـی .منتقـل
نمود و از آن پس شرکت اخیرالذکر تی.سی.آی .را بهعنوان یک واحد خود اداره نمود .با وجودی که بعداً یعنـی در
ووییه  ،3320اسم و سایر داراییهای تی.سی.آی .به ( .Alford Leisure Enterprises, INCشرکت آلفـرد
لژر انترپرایزز) فروخته شد ،ولی واضح است که دعوای حاضر تی.سی.آی .مشخصاً از آن فروش مستثنا گردید .لـذا
واحد حقوقی واقعی که در حا حاضر صاحب دعوا میباشد (یعنی اف.تی.سی ).را باید بـهعنـوان خواهـان قلمـداد
نمود که بدان وسیله از شرکت موجود که در حا حاضر موسوم به تی.سی.آی .بوده و متعلق به آلفرد لژرانتز پرایزز
میباشد ،متمایز گردد .این توضیح ،با نظر دیوان عمومی در تصمیم مورخ  2دسامبر  32( 3320آذرماه  )3183در مورد امتناع از
ثبت ادعای آ.ام.اف .اورسیز کورپوریشن (تصمیم شماره  ، DEC 17- Ref 20- FTتجدید چاپ در 1Iran U.S. C.T.R.
 )P. 392مطابقت دارد.
ب) دولت جمهوری اسالمی ایران بهعنوان خوانده

خواهان از دولت جمهوری اسالمی ایران بهعنوان خوانده نام برده و مدعی اسـت چـون کـه دولـت ایـران مالـک
منحصر به فرد یک شرکت دولتی است ،لذا بهطور تبعی مسئو قصور ادعایی در مورد پرداخت وجـوه الزمالتأدیـه
به موجب موافقتنامه میباشد .دولت در الیحه دفاعیه خود استدال نموده که این ادعا صرفاً قراردادی بوده و لـذا
نمیتوان آن را متوجه دولت دانست .هیچکدام از طرفین توضیحات مشروحی درباره این موضوع ندادهاند .از آنجـا
 .1تی.سی.آی .فقر بابت دورهای که به  13دسامبر  32( 3322دیماه  )3102منتهی میشود مطالبه حقالزحمه مینماید .با وجودی کـه
موافقتنامه برای یک ماه بعد از آ ن نیز به قوت خود باقی ماند ،در زمان ثبت ادعا ارقام درآمـد مربـوط بـه بعـد از پایـان سـا  3322در
دسترس نبود.
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که در این پرونده مبل حکم از طریق پرداخت از محل حساب تضـمینی تـأمین خواهـد شـد ،لـذا دیـوان لزومـی
نمی بیند درباره اینکه آیا صرفاً هواپیمایی ملی مسئو است یا اینکه دولت نیز شریک تعهدات میباشـد تصـمیم
گیرد.
 .2ماهیت
«پایه موافقت شده»

موضوعی که بیش از هر چیز دیگر در پرونده فعلی منشأ اختالف میباشد ،این است که آیا منظور از مبلـ «پایـه
موافقت شده»  1/0میلیون دالری ،مندر در ماده پنج «3ب» موافقت نامـه ،یـک رقـم سـاالنه اسـت یـا ماهانـه.
استدالالت مربوطه تی.سی.آی .و هواپیمایی ملی درباره این موضوع فوقاً ذکر شده است .از صورت ظـاهر دومـین
جمله ماده پنج «3ب» میتوان حداقل هریک از دو مفهومی را که طرفین ارائه دادهاند استنباط نمود .جمله فوق به
شرح زیر است:
«به منظور محاسبه مبل اضافی قابل پرداخت در زیر ،پایه موافقت شده( 1،022،222 ،سه میلیـون و دویسـت
هزار) دالر خواهد بود ».در خود عبارت قراردادی ابهام وجود دارد .اکنون که دیوان با این ابهام مواجه شده میتواند
به بعضی اوضاع و احوا جانبی متوسل گردد که در موارد مجمل و غیر قاطع بودن عبارت قرارداد بهعنوان راهنما
و کمک راهنما در امر تفسیر شناخته شدهاند.
عرف بازرگانی یک چنین مبلغی است که طرفین درباره آن بهتفصیل بحث کـرده و هرکـدام از آنهـا ضـمن
ارائه نمونههای مختلف ،کوشیدهاند نتیجهگیریهای گوناگونی به عمل آورند .به هر حا  ،به نظر دیوان نمـیرسـد
که روش صنعت هواپیمایی در مورد کمیسیون تشویقی ( )override commissionsتا آن حـد معـین و ثابـت
باشد که بتواند چندان رهنمودی به دست دهد .این امر مخصوصاً از آن لحاظ مصداق دارد که هـم تی.سـی.آی .و
هم هواپیمایی ملی خواستهاند با کوشش بسیار توضیح دهند که مفهوم موافقـتنامـه آنهـا بـا مفهـوم نماینـدگی
عمومی فروش تفاوت داشته ،بلکه یک موافقتنامـه تـرویج فـروش ( )sales promotion agreementبـوده
است.
طرز رفتار طرفین و روش بعدی آنها در اجرای موافقتنامه نیز غالباً منبع مهم دیگری برای شواهد و مدارک
است .در مورد پرونده فعلی ،هواپیمایی ملی استدال کرده که چون در طو قرارداد تا نـوامبر  ،3323تی.سـی.آی.
هیچگاه تقاضای حقالزحمه تشویقی نکرده ،لذا از آن طرز رفتار میتوان استنباط کرد که تی.سی.آی .پذیرفته کـه
حقالزحمهای به وی تعلق نمیگیرد .لکن در این استنباط یک موضوع اساسی نادیده انگاشته شده ،بدین معنا کـه
تی.سی.آی .نمیدانسته که احیاناً حقالزحمهای به وی تعلق میگرفته تا آنکه هواپیمایی ملی ارقام درآمد خـود را
ارائه داده و براساس آن ،انجام محاسبات امکانپذیر گردید .منبع دیگری برای کسب این اطالعات وجود نداشـت.
تی.سی.آی .ادعا کرده که شفاهاً تقاضای ارقام فوق را نموده و آماده بود که تأخیرهایی را کـه الجـرم هواپیمـایی
ملی ضمن جریان گردآوری اطالعات با آن مواجه میشد ،بپذیرد؛ ولی به مجرد آنکه تی.سی.آی .ارقام فوق را در
اختیار داشت ،سریعاً تقاضای پرداخت حقالزحمه نمود.
لذا وظیفه ای که دیوان با آن مواجه است ،این است که منظور هریک از طرفین را از عبارات موافقتنامـه در
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زمان امضای آن مورد بررسی قرار میدهد تا امکان وجود یک منظور مشترک را مشخ نموده یا دستکم بـرای
کلمات ،اثر و مفهومی قائل شود که با منطقی ترین نحو با منظور و زمینه قرارداد تطبـق نمایـد .در مـواردی نظیـر
پرونده حاضر که خود قرارداد کتبی مبهم است ،میتوان به مدارک شفاهی و کتبی توسل جست.
تی.سی.آی .شواهد و مدارک راجع به این نکته را به صورت سوگندنامه آقای ریچارد سارجنت ارائه داده که در
سا  3328رئیس هیأت مدیره تی.سی.آی .بود و درباره موافقتنامه مذاکره و آن را منعقـد کـرد .آقـای سـارجنت
شخصاً نیز در جلسه استماع شهادت داد .هواپیمایی ملی سوگندنامه و متعاقباً نامهای از آقای گیـو وزیـری تسـلیم
کرد که به عنوان مدیرعامل هواپیمایی ملی در امریکای شمالی تا سپتامبر  ،3328مسئو انعقاد موافقتنامه بـود و
در مذاکرات نهایی که منجر به امضای آن شد ،شرکت داشت و آن را امضا نمود .آقای وزیری نیز شخصاً در جلسه
استماع گواهی داد .هواپیمایی ملی مدرکی نیز به صورت سوگندنامه و شهادت شفاهی آقای هوشنگ تجدد تسلیم
کرد که در مقام معاون مدیرعامل وقت هواپیمایی ملی ،قرارداد را برای امضا تصویب کرد؛ هرچنـد کـه نقشـی در
مذاکرات قبلی با تی.سی.آی .ایفا ننمود.
آقای سارجنت شهادت داد که از زمان انعقاد اولین قرارداد در سا  3320به منظور بر قراری رابطه بازاریـابی،
وی منحصراً با آقای شامیلزاده که به عنوان مجرای ارتباطی بین تی.سی.آی .و مقام مسئو هواپیمایی ملی انجام
و ظیفه می نمود ،سر و کار داشته است .در تـاریخ  38ووییـه  00( 3320تیرمـاه  )3104آقـای سـارجنت پیشـنهاد
مطروح تی.سی.آی .را در مورد شکل یک موافقتنامه با هواپیمایی ملی به ضمیمه نامهای برای آقای شـامیلزاده
ارسا نمود .پیشنهاد مربوط به حقالزحمه به صورت عبارات زیر است:
«هشت ـ حقالزحمه
در قبا خدمات تصریح شده ،منجمله خدمات کامل ،دفـاتر فـروش و بازاریـابی و دفـاتر فـروش و بازاریـابی
اضافی ،تی.سی.آی .حقالزحمه ماهانهای به مبل ـ 1،822/دالر دریافت خواهد نمود.
عالوه بر آن ،یک کمیسیون تشویقی برابر با  1درصد درآمد ناخال دالری حاصله از مسـافرین و ناشـی از
منطقه مسئولیت تی.سی.آی .براساس سه ماه پرداخت خواهد شد .طرفین درباره مناطق مسئولیت متقابالً و صریحاً
توافق خواهند نمود .ما به نحو بارزی قادر خواهیم بود که افزایش چشـمگیری در درآمـد حاصـل از منـاطق ویـژه
نشان دهیم ،بهطوری که کمسیون تشویقی را توجیه نماید».
آقای سارجنت شهادت داد که هواپیمایی ملی بعد از مذاکرات بیشتر ،پیشنویس قراردادی را تسلیم نمود کـه
بسیار شبیه پیشنهاد تی.سی.آی .در مورد حقالزحمه بود ،به استثنای یک اخـتالف مهـم و آن ایـنکـه بـه جـای
پیشبینی  1درصد کمیسیون از درآمد ناخال حاصل از مسافرین ،حاوی فرمولی بود که عیناً در ماده پنج «3ب»
قرارداد نهایی گنجانیده شد و روش «پایه موافقت شده»  1/0میلیـون دالری را مطـرح نمـود .آقـای سـارجنت در
سوگندنامه خود اظهار داشت که علت طرح این روش ،به نحو زیر برای وی تشریح شد:
«آقای شامیل زاده در جریان ادامه مذاکرات فوق به من اطالع داد که هواپیمایی ملـی مـیخواهـد رقـم پایـه
ساالنه به مبل  1،022،222دالر را در محاسبات حقالزحمه ها منظور نماید .وی پیشـنهاد نمـود کـه تی.سـی.آی.
استحقاق دریافت  1درصد کمیسیون از درآمدها ،عالوه بر مبل پایه ساالنه حاصله از مناطق مشمو موافقتنامـه
را خواهد داشت .آقای شامیلزاده توضیحاً اظهار داشت که مبل  1/0میلیون دالر نشاندهنده درآمد هواپیمایی ملی
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از فروش بلیت هاییاست که با تخفیف قابل مالحظه به دانشجویان و مأمورین دولت ایران در سا  3320فروخته
شده است .هواپیمایی ملی تصور نمیکند که تی.سی.آی .استحقاق دریافت کمیسیون از محل این قبیل درآمدها را
داشته باشد».
آقای سارجنت در جلسه استماع اظهار داشت که تی.سی.آی .این تغییر را بر مبنـای تشـخی خـود در امـور
تجاری پذیرفت.
چنین به نظر می رسد که پیش نویس تجدیدنظر شده در جلسهای که در آوریل سا  3328در دفتر هواپیمایی
ملی در نیویورک برگزار شد .مطرح گردید .آقای سارجنت همراه نماینده دیگری از تی.سـی.آی .در جلسـه حضـور
یافت .عالوه بر آقای شامیل زاده ،آقای گیو وزیری ،مقام دیگری از هواپیمایی ملی موسوم به آقای فاتح و عضـوی
از اداره حقوقی به نام آقای نیک آیین ،به نمایندگی هواپیمایی ملی در جلسه فوق شـرکت کردنـد .خـاطرهای کـه
آقای سارجنت از جلسه فوق دارد این است که یک نفر از «مقامات هواپیمایی ملی» (و مشخ نمیکند کدامیک
از آنها) شفاهاً تفاهمی را که وی قبالً داشته تأیید کرد ،مبنی بر اینکه رقم  1/0میلیون دالری یک پایـه سـاالنه
بوده تا فروش بلیتهای با تخفیف را شامل شود و نیز اینکه کسور دیگری منظور نخواهد شد.
به نظر میرسد که تا تاریخ جلسه فوق ،راجع به عناصر اصلی موافقتنامه تصمیم گیری شده بـود .نـه آقـای
سارجنت و نه آقای وزیری اشاره ای حاکی از انجام هرگونه مـذاکره مشـروح یـا اساسـی در جلسـه آوریـل 3328
ننمودند.
آقای وزیری تاریخچه عملیات هواپیمایی ملی در ایاالت متحده را برای دیوان تشـریح کـرد .تـا سـا 3320
هواپیمایی ملی چهار دفتر فروش در نیویورک ،لوس آنجلس ،هیوستون و شیکاگو داشت .مقارن افتتـاح پروازهـای
روزانه به تهران ،چنین تصمیم گرفته شد کـه از متخصصـین بازاریـابی کمـک گرفتـه شـود و آقـای شـامیلزاده
مذاکراتی را با تی.سی.آی .آغاز نمود .در مورد مندرجات خود موافقتنامه باید گفت که اسـتنباط آقـای وزیـری در
مورد مبنا و منطق رقم پایه  1/0میلیون دالری با برداشت آقـای سـارجنت تفـاوت بسـیاری داشـته و دارد .آقـای
وزیری در جلسه استماع تشریح کرد که چگونه مرکز اصلی شرکت هواپیمـایی در تهـران ،سـهمیه یـا رقـم مـورد
هدفی را که هر منطقه باید ضمن فعالیت ساالنه خود بدان دست یابد تعیین مینمود .این سهمیهها از ارقام فروش
سا قبل استخرا و روندهای اقتصادی و ظرفیت پیشبینی شده در تعیین آنها منظور میگردیـد .آقـای وزیـری
اظهار داشت که سهمیه امریکای شمالی که در سا  3320برای سا بعد تعیـین شـد  10میلیـون دالر بـود .وی
توضیح داد که با تقسیم این رقم به  ،30آن را به اهداف ماهانه تفکیک کرد و با این فرض که هواپیمایی ملی قادر
خواهد بود با استخدام کارمندان جدید و صرفنظر از به کار گرفتن مشاورین خارجی به میزان فروش خود بیفزایـد،
 32درصد به ارقام ماهانه می افزود .این نحوه برآورد ،رقم ماهانه  1/0میلیون دالری را بهعنوان رقم مورد هدف به
دست داد که طبق گفته وی ،هواپیمایی ملی می بایست بدان نایل میشد .طبق توضیحات آقای وزیری ،رقم پایـه
 1/0میلیون دالر بهعنوان کسور ماهانه در نظر گرفته شده بود تا دقیقاً رقم فوق را منعکس نماید .وی تکذیب کرد
که پایه فوق ارتباطی با فروش بلیتهای تخفیفدار سا قبل داشته یا اینکه اصوالً رقم ساالنه بوده است.
با وجودی که آقای وزیری معتقد بود که تی.سی.آی .از نحوه استخرا و چگونگی «پایه موافقت شده» ،یعنی
پیشنهادی که هواپیمایی ملی مطرح کرده بود ،آگاهی داشت ،ولی در جلسه استماع تصدیق کرد که شخصاً دربـاره
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خود پایه یا مبنای سهمیه ،با آقای سارجنت مذاکرهای نکرده است .وی الزم نمیدانست که آقای سارجنت چیـزی
درباره سهمیه بداند ،زیرا این موضوع به عملیات هواپیمایی ملی مربوط میشد و ارتباطی به تی.سـی.آی .نداشـت،
آقای تجدد در شهادت خود طی جلسه استماع ،نحوه استنباط و برداشـت آقـای وزیـری دربـاره انتظـارات داخلـی
هواپیمایی ملی را مورد تأیید قرار داد؛ ولی او نیز این موضوع را به تی.سی.آی .اطالع نـداده بـود .لـذا از تجزیـه و
تحلیل دیوان از ماوقع چنین بر میآید که کامالً ممکن است استنباط طرفین از «پایه موافقت شده» در زمانی کـه
موافقتنامه بین آن ها به امضا رسید ،متفاوت بوده باشد (و این تفسیر با شهادت سارجنت ،وزیری و تجدد مطابقت
دارد) .برعهده دیوان است که تصمیم بگیرد کدامیک از تفسیرات متضاد از لحاظ قرارداد الزامآور است.
آقای سارجنت در جلسه استماع اظهار داشت در حـالی کـه پایـه سـاالنه  1/0میلیـون دالری منطقـاً از نظـر
تجاری قابل قبو بود ،ولی رقم ماهانه  1/0میلیون دالری نمیتوانست این چنین باشد ،زیرا در غیر ایـن صـورت،
بدان معنا میبود که در آمد هواپیمایی ملی میبایستی تا  12/4میلیون دالر در سا افـزایش یابـد .قبـل از آنکـه
تی.سی.آی .استحقاق دریافت هر مقدار کمیسیونی را عالوه بر حقالزحمه ماهانه داشته باشد ،آقای سارجنت قبـل
از جلسه ماه آوریل بهروشنی چنین استنباط کرده بود که بایـد موافقـتنامـه سـاالنه خواهـد بـود و ایـن اسـتنباط
بهوضوح از مذاکراتی ایجاد شده بود که وی با آقای شامیلزاده از طرف هواپیمایی ملی انجام داده بـود .ایـن نظـر
می توانست کامالً معقو باشد و مدارک نیز ظاهراً تأیید میکند که مطلبی در جلسه آوریل اظهار نشد کـه موجـب
شود وی در صحت آن نظر تردید نماید .لذا بر مبنای این نظر بود که تی.سی.آی .قرارداد را منعقد نمود.
کارمند خود هواپیمایی ملی این اعتقاد را در تی.سی.آی .به وجود آورده بود که پایه فوق ،ساالنه بـوده اسـت.
آقای وزیری موکداً اظهار داشت که وی مطالبی نگفت که نظر و اعتقـاد تی.سـی.آی .را تغییـر دهـد ،زیـرا کـه او
موضوع میزان فروش مورد انتظار شرکت را امری داخلی تلقی میکرد .در چنین حـالتی ،هواپیمـایی ملـی را بایـد
ملزم و مقید به تفسیری دانست که خود در تی.سی.آی .القا کرده بود و آن تفسیر بالمعارض نیز باقی ماند و ظاهراً
استنباط و درک کامالً معقولی از خود کلمات نیز بوده است .دیوان از دو تفسیر متفاوت ارائه شـده ،ملـزم اسـت از
تفسیری جانبداری نماید که به طرف دیگر اعالم و مورد قبو وی واقع گردیده است (رجوع شـود بـهCorbin :
).)on Contracts vol. 3. § 537, at pp. 51-51(1960
عالوه بر آن ،هواپیمایی ملی طرفی بوده که ماده پنج «3ب» موافقـتنامـه را پیشـنهاد و پـیشنـویس آن را
تنظیم نموده است .بدین ترتیب و در نهایت امر ،این نتیجه مورد تأیید قاعده تبعـی تفسـیر موسـوم بـه contra
( proferentemبه ضرر تدوینکننده) میباشد که در مواردی مصداق پیدا میکنـد کـه بعـد از اسـتفاده از کلیـه
روشهای معمولی تفسیر ،هنوز درباره این که کدامیک از مفاهیم را باید به مورد اجرا گذارد ،شـک و تردیـد وجـود
داشته باشد .کوربن این قاعده را به طریق زیر بیان میکند:
« ...اگر روشن باشد که طرفین مساعی خود را برای انعقاد قرارداد معتبری به کار بردهاند و شـک و تردیـد
باقیمانده درباره تفسیر صحیح صرفاً این باشد که کدامیک از دو مفهوم ممکـن و معقـو را بایـد انتخـاب
نمود ،در آن صورت ،دادگاه تفسیری را قبو خواهد کرد که تأخیر حقوقی آن کمتر به نفع طرفی است که
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ب) میزان استحقاق و نسبت به حقالزحمه

ماده پنج «3ب» موافقتنامه مقرر میدارد که حقالزحمه  1درصد باید براساس «درآمد واقعی حاصـله از منـاطق
نامبرده زیر» محاسبه گردد و محدودیت دیگری درباره منابع درآمدی که میبایستی در نظر گرفته شود قائل نشده
است .عبارت «مناطق نامبرده زیر» را باید مترادف با «منابع قراردادی» موصوف در ماده دو «الـف» موافقـتنامـه
که در ضمیمه «الف» در شده است تلقی نمود .هیچ دلیلی وجود ندارد که نشان دهد تی.سـی.آی .حـق نداشـته
است که این قبیل درآمدها را منظور نماید .میزان محدودیت تلویحی در تعریف «در آمدهای واقعی حاصله» ذیـالً
مورد بحث قرار گرفته است.
ج) مفهوم «درآمدهای واقعی حاصله»

این نکته شایان توجه است که در حالی که عبارت پیشـنهادی تی.سـی.آی .در مـورد حـقالزحمـه از «کمیسـیون
تشویقی  1درصد از درآمد حاصله از (فروش بلیت به) مسافرین که در مناطق تحت مسئولیت تی.سـی.آی .ایجـاد
شده است» صحبت می کند؛ ولی عبارتی که هواپیمایی ملی جانشین آن ساخته و در موافقتنامه نهایی گنجانیـده
شده ،با آن عبارت تا اندازهای تفاوت دارد .طبق ماده پنج «3ب» حقالزحمه « ...بر مبنای  1درصد (سـه درصـد)
درآمد واقعی حاصله از مناطق نامبرده در این موافقتنامه که مازاد بر پایه موافقت شده باشد ،محاسبه میگردد».
چنین به نظر دیوان میرسد که باید بین «درآمد ناخال » و «درآمد واقعـی حاصـله» ،وجـه تمـایزی وجـود
داشته و عبارت اخیرالذکر مفهوم محدودتری داشته باشد.
بنابراین ،در ارزیابی استحقاق نسبت به حق الزحمه و با منظور داشتن ارقام موجود درآمـد ناخـال بـهعنـوان
نقطه شروع ،باید انواع کسور پیشنهادی هواپیمایی ملی را با این معیار سنجید که آیا درآمد مورد نظر «درآمد واقعی
حاصله» در منطقه مشمو قرارداد بوده است یا نه و این روشی است که دیوان در نظر دارد به کـار گیـرد .دربـاره
خود ارقام ،همانطوری که قبالً خاطر نشان گردید ،بین اطالعاتی که تی.سی.آی .بهعنوان اساس ادعایش به کـار
برد و ارقامی که هواپیمایی ملی در جریان رسیدگی حاضر ارائه داده ،اختالفاتی وجـود دارد .بـا توجـه بـه ایـنکـه
تفاوت ها نسبتاً کوچک بوده و ارقام چندان مورد اختالف نیست و نظر به اینکه در هر حـا  ،تی.سـی.آی ،.بـرای
محاسبه حق الزحمه خود ،باید به ارقام درآمدی که توسر هواپیمایی ملی ارائه شده تکیه کنـد ،لـذا دیـوان آخـرین
ارقام هواپیمایی ملی را به عنوان مبنای صحیحی برای محاسبه میزان استحقاق تی.سی.آی .نسبت به حقالزحمـه
می پذیرد .بنابراین ،رقم درآمـد ناخـال حاصـله از (فـروش بلیـت بـه) مسـافرین بـرای دوره  30مـه 00( 3328
اردیبهشتماه  )3100تا  13دسامبر  32( 3322دیماه  22،422،318 )3102دالر در نظر گرفته میشود.
 .2دیوان ضمناً خاطر نشان میسازد که هواپیمایی ملی هیچگونه مدرک مسـتندی دربـاره سـهمیه  10میلیـون دالری سـا  3328کـه
براساس آن ،بنا به گفته وی ،مبل پایه محاسبه گردیده ارائه نداده است .درآمد ناخال حاصل از فروش بلیت بـه مسـافرین در امریکـای
شمالی ،برای سا  3320یعنی سا قبل از تعیین سهمیه ،حدوداً به  33میلیون دالر و در سا  3328به  38میلیون دالر بال گردید.
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کسوری که بنا به ادعای هواپیمایی ملی مشمو حقالزحمه نیست به شرح زیر میباشد:
 .3وجوه مسترد شده به مسافرین

وجوهی که طی دوره مورد بحث ،بنا به دالیـل گونـاگون بـه مسـافرین مسـترد شـده ،بـال بـر  1،220،432دالر
میباشد« .یاتا» چنین مبلغی را «درآمد» محسوب نمیکند و روشن است که این مبل  ،درآمد واقعی حاصله نبوده و
باید کسر گردد.
 .2فروش (بلیت های هواپیمایی ملی توسط سایر خطوط هوایی) «اینترالین»

منظور از فروش اینترالین ،عبارت از بلیتهایی است که برطبق موافقتنامه چندجانبه «یاتا» ،یک مؤسسه حمل و
نقل هوایی در مسیر مؤسسه دیگر میفروشد .هواپیمایی ملی ادعا میکند که طی دوره مورد بحث ،فروش حاصـل
توسر سایر خطوط هواپیمایی با استفاده از صندلیهای آن شـرکت ،بـال بـر  0،213،332دالر بـوده اسـت .تنهـا
مسألهای که در مقابل دیوان مطرح است این است که آیا مبل فوق ،درآمد حاصله در منطقه مشمو موافقتنامـه
می باشد یا خیر و اگر چنین است ،میزان آن چقدر است .لذا چندان مناسبتی ندارد تذکر دهیم کـه بـر طبـق نظـام
«یاتا» ،کمیسیون تشویقی معموالً در مورد فروشهای اینترالین قابل پرداخت نیست ،مگر اینکه در موافقتنامـه
بین دو خر هوایی مربوطه مخصوصاً قید شده باشد .بررسی ارقامی که تی.سی.آی .به صورت گزارش ماهانه خود
هواپیمایی ملی تحت عنوان «خالصه فعالیتهای فروش شما امریکا» ارائه داده ،نشان میدهد که ارقام فـروش
اینترالین برای هرکدام از چهار دفتر فروش منطقهای ،احتماالً برحسب اینکـه وجـوه فـوق بـه حسـاب بسـتانکار
کدامیک گذارده شده ،مشخ و در جمع کل منظور گردیده است .به عقیده دیوان ،وجـوه فـوق را بایـد «درآمـد
واقعی حاصله» در منطقه مشمو موافقتنامه قلمداد نمود.
 .1فروش بلیت سایر خطوط هوایی

در مقابل با مورد فوق و با اعما اصل منطقی ،بلیتهایی را که هواپیمایی ملی با استفاده از صـندلی هواپیمـایی
سایر مؤسسات فروخته ،یعنی عکس فروشهای اینترالین ،نمیتوان درآمد حاصله توسر هواپیمایی ملی به حساب
آورد .لذا مبل  2،082،224دالر را باید از مبل ناخال کسر نمود.
با توجه به فقدان هرگونه مدارکی ،دا بر اینکه هواپیمایی ملی احیاناً حقالعملی دریافت داشته ،به عقیده دیـوان
میتوان این موضوع را نادیده گرفت.
 .4فروش بلیتهای تخفیفدار به دانشجویان و کارمندان دولت

مطابق مقررات ویژه وضع شده توسر دولت ایران ،هواپیمایی ملی مجبور بوده به دانشجویان ایرانی و کارمنـدان
دولت که بین ایران و ایاالت متحده مسافرت میکردند ،با تخفیف قابل مالحظـهای تـا میـزان  80درصـد بلیـت
بفروشد تا قسمت مهمی از این درآمد را به طرف خطوط هواپیمایی ایران جلب نماید .رقمی کـه هواپیمـایی ملـی
بابت درآمد خال حاصله از فروش این گونه بلیتها طی دوره مورد بحـث ارائـه کـرده ،مبلـ  00،834،220دالر
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بوده است .ولی این رقم نشاندهنده فروش در منطقه موافقتنامه شما امریکا بوده و هواپیمایی ملی درآمد فـوق
را هرچند با تخفیف در آن منطقه دریافت کرده است .بنابراین ،مبنایی برای کسر آن از درآمد ناخال وجود ندارد.
 .0کمکهای دولت

طبق مقررات «یاتا» و سازمان هوانوردی ایاالت متحده ،هواپیمایی ملی نمیتوانسته تخفیفی بیشتر از  42درصد
اعطا نماید .به منظور جبران مابهالتفاوت  42درصدی که یاتا مجاز دانسته و  82درصد و  80درصد تخفیفی که بـه
دانشجویان داده شده ،خود دولت ایران مبلغی اضافی بابت فروش بلیتهای دانشجویی پرداخـت نمـوده اسـت .در
روش های حسابداری داخلـی هواپیمـایی ملـی ،درآمـد فـوق بـه دفـاتر امریکـای شـمالی نسـبت داده شـده و در
گزارشهای ارسالی به دفتر مرکزی تهران این درآمد جزئی از مبل فروش بلیت به مسافرین منظور گردیده اسـت.
مبل پرداختی توسر دولت از این بابت برای دوره موافقتنامه به  32،283،283دالر بال شده است .ولـی از لـوایح
هواپیمایی ملی چنین بر می آید که مبل پرداختی توسر دولت به صورت کمک مالی مستقیم به هواپیمایی ملی در
تهران بوده؛ هرچند که منظور آن جبران تخفیفهای فروش در منطقه مشمو موافقتنامه بوده است .کمک مالی
دولت را بنا بر ماهیت آن ،نمیتوان بهعنوان «درآمد واقعی حاصله» در منطقه مشمو موافقتنامه به حساب آورد.
لذا مبل  32،283،283دالر را باید کسر نمود.
 .6فروش بلیت به دولت

عالوه بر بلیتهایی که طبق برنامه فوق الذکر در امریکای شمالی فروخته شده ،بلیتهایی نیز مستقیماً بـه دولـت
ایران ،بابت نقل و انتقا کارمندان دولت که برای انجام مأموریت مسـافرت مـیکننـد فروختـه شـده اسـت .ایـن
معامالت ،طبق دستوراتی که به هواپیمایی ملی در تهران داده شده ،صورت پذیرفته و به نظر نمیرسد هـیچگونـه
ارتباطی با فعالیتهای تی.سی.آی .یا هواپیمایی ملی در خود منطقه مشمو موافقتنامه داشـته باشـد .لـذا مبلـ
 1،312،083دالر دیگر را نیز باید از این بابت کسر نمود.
 .2مالیاتها

هواپیمایی ملی مجبور بوده مالیات غیرمستقیم نقل و انتقا (مسافر) را به صورت قسمتی از قیمت بلیت ،وصو و
آن را به مقامات مالیاتی ایاالت متحده بپردازد ،این مبل در طو مدت موافقتنامه به  022،332دالر بال گردیـد.
از آنجا که مبل فوق را نمیتوان به عنوان درآمد واقعی حاصله به حساب آورد ،لذا باید آن را از رقم درآمد ناخال
کسر نمود.
د) علمیات تی.سی.آی.

در مورد ادعای هواپیمایی ملی (که قبل از شروع جریان رسیدگی در دیوان هیچگاه طرح نشـده یـا دسـتکـم بـه
تی.سی.آی .ابالغ نگردیده است) ،مبنی بر این که عملیات تی.سی.آی .فاقـد کـارایی بـوده ،دیـوان نـاگزیر چنـین
نتیجهگیری میکند که هیچ گونه مدرکی در تأیید این ادعا وجود ندارد یا مدرک اندکی وجود دارد .جانشـین آقـای
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وزیری نوشته است که وی درصدد بود که موافقتنامه را به علت رضایتبخش نبودن طرز اجرای آن فسـخ نمایـد؛
ولی این امر در مکاتباتی که بین هواپیمایی ملی و تی.سی.آی .مبادله شده ،منعکس نگردیده اسـت .بـرای ایـران
آسان بود که در هر زمانی که صالح بداند به موافقتنامه خاتمه دهد و حـق ایـن کـار را نیـز داشـته؛ ولـی از آن
استفاده ننموده است و مضافاً اینکه کلمات تشکرآمیز مندر در نامه مربوط به فسـخ موافقـتنامـه کـه سـرانجام
ارسا شد را باید به عنوان خالف هرگونه مدرک و دلیل مغایر آن تلقی نمود .باالخره اینکه تی.سـی.آی .مـدارک
قابل مالحظهای درباره اجرای تعهد خود تسلیم نموده است.
هـ) محاسبه حقالزحمه

با استفاده از کسور فوق ،رقم خال زیر به دست میآید که از آن رقم «پایه موافقت شده»  1/0میلیـون دالری را
باید متناسباً و در طو تمام مدت موافقتنامه تفریق نمود.
 22،422،318دالر
در آمد خال
کسر میشود:
 1،220،432دالر
مبل مسترد شده به مسافرین
 2،082،224دالر
فروش بلیت سایر خطوط هوایی
 32،283،283دالر
کمکهای دولت

 083،1،312دالر
فروش بلیت به دولت
 022،332دالر
مالیات
 04،832،412دالر
 01،280،028دالر
=
«در آمد واقعی حاصله» در طو مدت موافقتنامه
کسر میشود :پایه  1/0میلیون دالر
 2،422،222دالر
=
در سا به تناسب
 40،480،028دالر
به دست میآید :در آمد مشمو حقالزحمه
حقالزحمه از قرار  1درصد بر مبنای
 3،181،220دالر
=
مبل  40،480،028دالر
بنابراین ،دیوان بر این نظر است که تی.سی.آی .استحقاق دارد مبل  3،181،220دالر حقالزحمه برای مـدتی
که از  30مه  00( 3328اردیبهشتماه  )3100شروع و در  13دسامبر  32( 3322دیماه  )3102خاتمه مـیپـذیرد،
دریافت نماید.
سوم) بهره

این شعبه در حکم خود در پرونده سیلوانیا تکنیکا سیستمز اینک و دولت جمهوری اسالمی ایران (حکم شـماره
322ـ84ـ ،3مورخ  02ووئن  8/3320تیرماه  )3184قصد خود را مبنی بر تعیین و اعما یک روش ثابت در مـورد
اعطای بهره در پروندههای مطروحه نزد آن اعالم نمود .در مواردی که نرخ بهـره در قـرارداد منعقـد صـریحاً قیـد
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نشده باشد ،خرمشی دیوان این است که نرخ بهره را تقریباً بر مبنای مبلغی محاسبه کند که اگر محکومٌله وجوه را
در اختیار میداشت ،از طریق نوعی سرمایه گذاری تجاری متداو در کشور خود میتوانست بـه آن میـزان منتفـع
شود .سپردههای شش ماهه در ایاالت متحده از این قبیل سرمایهگذاری است که میانگین نرخهای بهره آنهـا را
میتوان با مراجعه به منابع موثق رسمی به دست آورد.
در مورد پرونده سیلوانیا ،دیوان نرخ بهره ای را اعما نمود که تقریباً برابر با میانگین نـرخ بهـره سـپردههـای
شش ماهه برای دوره مربوط در آن پرونده ،یعنی سا  3323تا  3324بود .نـرخ بهـره بـه کـار بـرده شـده در آن
پرونده  30درصد بود .در مورد پرونده حاضر ،دوره مربوطه کمی دیرتر شروع شد ـ زیرا نامـه مربـوط بـه مطالبـه
حقالزحمه در نوامبر  3323ارسا گردید ـ و همچنین دیرتر خاتمه مییابد؛ زیرا این حکم چند ماه دیرتـر از حکـم
پرونده سیلوانیا صادر میشود و بنابراین ،باید تغییراتی را که در نرخ بهره از آن زمان اتفاق افتاده ،مـنعکس نمایـد.
میانگین نرخ بهرهای که از آغاز سا  3322تا تاریخ صدور این حکم در مورد سپردهای شش ماهه پرداخت شـده،
تقریباً  33/0درصد می باشد و این همان نرخی است که دیوان در مورد این پرونده اعما میکند)3(.
چهار) هزینهها

به همین نحو ،این شعبه در حکم صادره در پرونده سیلوانیا ،مالحظات کلی و نیز عوامل مربوط به هر پرونده مجزا
را که باید در مورد تعیین حدود و میزان معقو هزینه هـای نماینـدگی و دسـتیاری حقـوقی مـورد توجـه قـرار داد
برشمرد .در پرونده حاضر ،تی.سی.آی .کالً  020،222دالر ادعای هزینه کرده است .با در نظر گرفتن اینکه تمامی
مبل مورد ادعا اعطا نشده و نیز با توجه به سایر شرایر مربوطه پرونده ،دیوان چنین نظر میدهد که مبل 32،222
دالر رقم معقولی است.
پنج) حکم

بنا به مراتب فوق ،دیوان حکمی به شرح زیر صادر میکند:
خوانده ،شرکت هواپیمایی ملی ایران ،متعهد است که مبل  3،181،220دالر امریکا ،به اضافه بهرهای به نـرخ
 33/0درصد در سا بابت فاصله از او وانویه  33( 3322دیماه  )3102تا تاریخی که کـارگزار امـانی بـه بانـک
امین دستور پرداخت از محل حساب تضمینی را بدهد ،بـه اضـافه هزینـههـای داوری بـه مبلـ  32،222دالر بـه
خواهان ،فرست تراو کورپوریشن (که تحـت عنـوان ترانسپورتیشـن کانسـالتنتس اینترنشـنا  ،فعالیـت تجـارتی
میکند) بپردازد.
این تعهد با پرداخت از محل حساب تضمینی که طبق بند  2بیانیه عمومی مورخ  33وانویه  03( 3323دیماه
 )3103دولت دموکراتیک و مردمی الجزایر افتتاح شده ایفا خواهد شد.

 .3دیوان از آخرین نرخ منتشر شده که در اختیار دارد ،استفاده و نرخ اعطایی را تا یک چهارم درصد به صورت نقصانی یا اضـافی تعـدیل
میکند.

150



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

بدینوسیله این حکم جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان داوری تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  1دسامبر  32( 3880آذرماه )3164
کارلـ هاینس بوکشتیگل ـ رئیس یک شعبه
به نام خدا
محسن مصطفوی
نظر مخالف
هوارد ام .هولتزمن

موافق کامل با حکم ،با این استثنا که در مورد پرداخت  32،222دالر هزینه ،این موافقت صرفاً به منظـور حصـو
اکثریت بوده است (رجوع شود به :نظر جداگانه من در پرونده سیلوانیا تکنیکا سیستمز اینـک و دولـت جمهـوری
اسالمی ایران ،حکم شماره 322ـ84ـ 02 ،3ووئن  8/3320تیرماه .)3184

پرونده شماره  11ـ شعبه یک
حکم شماره 201ـ11ـ3
خواهان :فرست تراول کورپوریشن (که تحت نام « ترانسپورتیشن کانسالتنتس اینترنشنال» فعالیت
تجارتی میکند)
خواندگان :دولت جمهوری اسالمی ایران و شرکت هواپیمایی ملی ایران (ایرانایر)
تاریخ3164/8/28 :
نظر مخالف محسن مصطفوی
عضو دیوان داوری

باید با تأسف بسیار با ریی صادره در پرونده  14مخالفت کنم؛ زیرا در این ریی صراحت الفـاظ و عـرف مسـلم
تجاری و منطق سالم مورد تردید قرار میگیرد و با روگردانی از حقایق ،محور پرونده بر روی یکی دو نکته جزئـی
که مؤثر در اساس موضوع نیست ،گذارده می شود .باید متأسف بود؛ زیرا پاکدالنی سالیان متمادی کوشیدهاند تا بـا
تأسیس اصو داوری ،منطق و عدالت را در قسمتی از روابر بینالملل استوار سازند و من اکنون بهوضوح میبینم
که این هدف عالی سخت در مخاطره است .برای رعایت اختصار از شرح پرونده خودداری میکنم و جهت اطـالع
از محتویات پرونده به مقدمات ریی اکثریت حواله میدهم و پس از تحلیـل ماهیـت پرونـده ضـمن ابـراز دالیـل
مخالفت خود با نظر اکثریت عاقبت نظر خویش را بیان خواهم کرد.
الف) صالحیت

 .3این دیوان که یک دادگاه بینالمللی و با صالحیت محدود میباشد باید بدواً مبانی صالحیت خـود را بـهدقـت
بررسی و احراز کند ،حا آن که در این پرونده ابهامات بسیاری هست که دیوان از آنهـا بـهسـرعت گذشـته ویـا
اصوالً متعرض آنها نشده است .دادخواست توسر تی.سی.آی .به عنوان بخش اف.تی.سی .تسلیم میشـود .ادعـا
شده است که تی.سی.آی .در دسامبر  3322منحل و اموا و حقوق آن به اف.تی.سی .منتقـل گردیـد و خـود بـه
صورت بخشی از اف.تی.سی .درآمد .لذا دیوان در بند  0دستور مورخ  03نـوامبر  3320خـود بـه خواهـان دسـتور
میدهد که توضیحات بیشتری درخصوص اینکه تی.سی.آی .بخشی از اف.تی.سی« .با یک وضعیت مسـتقل در
داخل آن کورپوریشن بوده و اینکه طبق قوانین ایاالت متحده کورپوریشن مزبور حق طرح دعوا به نام خود را دارا
بوده است» بدهد؛ لکن پاسخ مورخ او فوریه  3321خواهان متضمن هیچ نکته تازهای نیسـت کـه کـه خواسـت
دیوان را تأمین نماید .برعکس نشان میدهد که تی .سی .آی .منحل نشده و هنـوز بـه صـورت یـک شخصـیت
حقوقی وجود دارد .معهذا اکثریت بدون آن که در تصمیم خویش متعرض این نکته شوند ،خود را بـا ایـن موضـوع
آشنا نکرده از کنار آن میگذرند و این مسأله را ناگفته می گذراند که آیا اف.تی.سی .با اینکه تی.سی.آی .خود بـه
صورت یک شخصیت حقوقی وجود دارد ،طبق ضوابر مقرر در بیانیه حل و فصل اختالفـات مـیتوانـد بـهعنـوان
خواهان در این دیوان طرح ادعا نماید یا خیر.
در صورتی که به موجب دالیل و مدارکی که در پرونده ارائه شده (الیحه  03آوریل  3320مستند شماره یـک
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گواهی دفتر امور خارجه ایاالت کالیفرنیا مورخ  1آوریل  )3320تی.سی.آی .مؤسسهای است که به موجـب قـانون
کالیفرنیا تأسیس یافته و هم اکنون نیز وجود دارد و بنابراین ،خود باید طرح دعوی نماید؛ امـا هنـوز ایـن نکتـه در
پرونده روشن نیست که چرا تی.سی.آی .که خود می توانسته است طرح دعـوا نمایـد ،دعـوا را نـه مسـتقالً ،بلکـه
به عنوان بخشی از اف.تی.سی .مطرح نموده است و اکثریت بدون توجه به این نکات و لزوم روشن کردن آن کـه
به موجب دستور مورخ  03نوامبر  3320ضروری دانسته شده است سریعاً قضایا را با یک جمله خاتمه داده و خـود
را صالح به رسیدگی دانسته است.
 .2پذیرش اف.تی.سی .به عنوان خواهان و ترتیبی که اکثریت در این خصوص اتخاذ نموده با ضوابر منـدر
در بند  0ماده  2بیانیه حل و فصل اختالفات سازگار نیست؛ زیرا اف.تی.سی .در صورتی میتوانست در این پرونده
خواهان واقع شود که تی.سی.آی .بهعنوان یک شرکت تابعه نمیتوانست خود مستقالً دعوایی در این دیوان مطرح
نماید .با توجه به گواهی های تأسیس شرکت که در پرونده ارائه شده ،تی.سی.آی .خود میتوانسته است طرح دعوا
نماید .بنابراین ،قبو د عوا از طرف شرکت مادر به لحاظ خرو موضوع از شمو بند  0ماده  2بیانیه حل و فصـل
اختالفات صحیح نیست .در تصمیم اکثریت دیوان ،جهت احراز صالحیت ،هیچ توجیهی در این خصوص مالحظـه
نمی کنیم .اکثریت حکم بند  0ماده  2بیانیه حل و فصل اختالفـات را یکسـره ندیـده مـیگیـرد و اف.تی.سـی .را
خواهان تلقی میکند.
ب) ماهیت دعوا

 .1اساس اختالف در ماده  0قرارداد وجود دارد .متن این ماده به شرح زیر است:
ماده 0ـ حقالزحمه
میزان حقالزحمه()1
به عنوان جبران کامل کلیه خدمات ،وظایف ،وسایل و امکانات ،شایستگی و لیاقت تی.سی.آی .که به ایرانایر
ارائه میشود ،ایرانایر به قرار زیر به تی.سی.آی .پرداخت خواهد نمود:
الف) حقالزحمه ماهیانهای به مبل  1،822دالر در ماه (سه هزار و ششصد دالر) ،ب) حـقالزحمـه اضـافیای
چنانچه قابل محاسبه باشد برابر با  1درصد (سه درصد) از در آمد حاصله از مناطق نامبرده در این موافقتنامه که
بیشتر از درآمد پایه ای باشد که موافقت گردیده است .به منظور محاسبه مبل اضافی قابل پرداخت در زیـر ،پایـه
موافقت شده ـ( 1،022،222/سه میلیون و دویست هزار دالر) خواهد بود.
برای حل این نکته که آیا «پایه موافقت شده» باید از درآمد سالیانه وضع گردد یا ماهانه ،اکثریت بهدرستی به
لزوم اتکا به دو مبنا یعنی عرف بازرگانی و نحوه عمل طرفین در طو مدت قرارداد اشاره مـیکنـد؛ لکـن صـریح
عبارت را که قبل از این دو عامل یا الاقل همگام با آن باید مورد توجه باشد اساساً در نظر نمیآورد .مـاده  0خـود
واضح است در آن کلمه سالیانه دیده نمیشود .این ماده از نظر ساختمان عبارات ،یک جمله است که برای سهولت
در تمیز مفهوم آن به دو بخش «الف» و «ب» تقسیم گردیده و پایان آن همان نقطهای است که در انتهای مـاده
 .1متن فارسی عیناً از ترجمه های ارائه شده به دیوان نقل گردیده و ناگزیر اشکاالت عبارتی و ابهامات ناشی از آن محفوظ مانده است.
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گذارده شده است .بنابراین ،باید توجه داشت که اوالً صریح عبارت ما را به درآمدی که مبنای آن ماهیانـه اسـت و
رهنمون می شود و در نتیجه ،هر نوع تفسیری خالف آن با صـریح عبـارت مـاده مغایرخواهـد بـود و ثانیـ ًا عـرف
بازرگانی و نحوه عمل طرفین دقیقاً ما را به همین نتیجه منتهی میسازد؛ نیتجهای که عقالنی و منطقی است.
 .4اکثریت معتقد است که با توجه به کیفیت این قرارداد ،عرف بازرگانی آنچنانکه بهطور روشن مبین روش
متداولی باشد وجود ندارد و در نتیجه ،این عامل را در تفسـیر بـه کـار نمـیگیـرد و اضـافه مـیکنـد «طـرفین از
نمونههایی که ارائه دادهاند نتایج مغایر میگیرند» و سپس برای آنکه خود را از گیر ایـن مسـأله خـالص نماینـد
می گوید« :به هر حا به نظر دیوان نمی رسد که روش صنعت هواپیمایی در مورد کمیسیون تشـویقی تـا آن حـد
معین و ثابت باشد که بتواند چندان رهنمودی بـه دسـت دهـد»؛ در صـورتی کـه اوالً خوانـده هـیچ نمونـهای از
روش های متداو در صنعت هواپیمایی ارائه نداده ،بلکه این خواهان بوده است که برای معارضه با صریح عبـارت
ماده  0قرارداد به عرف بازرگانی تسمک جسته است .ثانیاً دو نمونه قرارداد اورومزیکو و اوروپرو که ارائه شده است
و خواهان خود طرف قرارداد بوده ،هیچیک مبنای یک ساله را تأیید نمـیکنـد ،بلکـه در هـر دو نمونـه ،پرداخـت
کمیسیون مبنای ماهانه داشته است .وقتی آقای سارجنت در شهادتنامه خود اظهار میدارد« :عالوه بر حقالزحمـه
ماهانه تی.سی.آی .پیشنهاد نمود که برای سازگاری با روش متداو در صنعت هواپیمایی ،ایرانایر کمیسیون برابر
با  1درصد درآمد ناخال از فروش بلیت مسافر در مناطق تحت نظر تی.سی.آی به تی.سی.آی .پرداخـت کنـد»،
نظر وی دقیقاً معطوف به همین سوابقی بوده است که اکنون بهعنوان نمونـه ارائـه مـیشـود و بنـابراین ،دیـوان
نمیبایست این حقایق را نادیده گیرد.
 .0اکثریت بحق رفتار متعاملین را در طو مدت قرارداد مبنای معتبری برای تعبیـر مـیدانـد؛ ولـی ناگهـان
عذری برای خواهان عرضه میکند که بههیچوجه موجه نیست .اکثریت تنها به نقل ادعـای خواهـان مـیپـردازد؛
بدین معنا که ارقام درآمد ایران ایر در اختیار تی.سی.آی .گذارده نشد تا او بتوانـد بـر مبنـای آن مبلـ کمیسـیون
تشویقی را تعیین و مطالبه نماید ،ولی به محض آنکه این ارقام به دست تی.سی.آی .رسـید مبـال مـورد ادعـا را
حساب و مطالبه کرد .این مطلب عین ادعای اثبات نشدهای است که اکثریت مانند یک اصل بدیهی آن را پذیرفته
و مبنای استدال خود قرار داده است .برای آنکه عین استدال اکثریت را مالحظه کنید عین عبارت ریی را نقـل
میکنم:
«هواپیمایی ملی استدال کرده که چون در طو قـرارداد تـا نـوامبر  3323تی.سـی.آی .هـیچگـاه تقاضـای
حقالزحمه تشویقی را نکرده ،لذا از آن طرر رفتار میتوان استنباط کرد که تی.سی.آی .پذیرفته که حـقالزحمـهای
به وی تعلق نمی گیرد .لکن در این استنباط یک موضوع اساسی نادیده انگاشته شده ،بدین معنـا کـه تی.سـی.آی.
نمیدانسته که احیاناً حقالزحمهای به وی تعلق میگرفته تا آنکه هواپیمایی ملی ارقام درآمـد خـود را ارائـه داد و
براساس آن ،انجام محاسبات امکانپذیر گردید .منبع دیگری برای کسب این اطالعات وجود نداشت .تی.سی.آی.
ادعا کرده که شفاهاً تقاضای ارقام فوق را نموده و آماده بوده که تأخیرهایی را که الجرم هواپیمـایی ملـی ضـمن
گردآوری اطالعات با آن مواجه میشد ،بپذیرد؛ ولی به مجرد آنکه تی.سـی.آی .ارقـام فـوق را در اختیـار گرفـت
سریعاً تقاضای پرداخت حقالزحمه نمود .لذا وظیفه ای که دیوان با آن مواجه است این است که منظـور هریـک از
طرفین را از عبارات موافقتنامه در زمان امضای آن مورد بررسی قرار دهد .این عبارات خود گویای ایـن واقعیـت
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است که با وجود آنکه اکثریت خود تصریح میکند «تی.سی.آی .ادعا کـرده کـه شـفاهاً تقاضـای ارقـام فـوق را
نموده» بالفاصله پس از این ادعا ،بدون آنکه در پی اثبات آن باشد ،نتیجهگیری میکند و ادعا را به صورت یک
اصل ثابت شده می پذیرد .بدین ترتیب ،اکثریت بی هیچ زحمتی ،حتی بدون یک سطر اسـتدال  ،بـر ایـن ادعـای
بیاساس مهر تأیید میگذارد؛ یعنی قبو میکند که به محض دریافت ارقام «درخواست فوری» برای مطالبـه بـه
عمل آمد و قبالً نیز «شفاهاً درخواست» شده بود که ارقام درآمد در اختیار تی.سی.آی .گذارده شود .اوالً طبق بنـد
 1ماده  4قرارداد «تی.سی.آی .حداقل هر سه ماهی درجه پیشرفت و اجرای طـرحهـای نهـایی بازاریـابی و سـایر
برنامههای فروش را ارزیابی کرده و به صورت کتبی در مورد این ارزیابیها به ایرانایر گزارش خواهد داد» و طبق
بند  4همین ماده «تی.سی.آی .گزارشهای ماهانهای راجع به کلیه مراحل بازاریابی عملیـات فروشـی در منـاطق
مورد نظر و راجع به وظایف مربوطه دیگر ،همانطور که در طرحهای نهایی بازاریابی موافقت گردیده ،ارائه خواهد
داد» .اکثریت که معتقد است تی.سی.آی .به تعهدات قراردادی خود عمل نموده ،با توجه به ایـن وظـایف چگونـه
ممکن است تی.سی.آی .از میزان درآمد ایرانایر بیاطالع باشد که نتواند « برنامههای فروش را ارزیـابی کـرده»
و«کلیه مراحل بازاریابی»را ارائه نماید .ثانیاً چگونه ممکن است در یک رابطه بازرگـانی بـینالمللـی کـه موضـوع
میلیونها دالر درآمد مطرح است ،تنها به «درخواست شـفاهی» اکتفـا شـود .گویـا اکثریـت در ایـن مـورد بسـیار
خوش باور بوده است که از همان ابتدا عین ادعا را بی هیچ استداللی میپذیرد .خوانده در الیحه ( 83/2/08مطابق
با  32اکتبر  )3320به این ادعا چنین پاسخ میدهد« :تقاضای تی.سی.آی .برای کمیسیون تشویقی برای اولین بار
در سپتامبر  3323انجام گرفت .تی.سی.آی .در نامهای که بهعنوان خوانده ارسا نموده خاطر نشان سـاخته اسـت
به منظور«بستن سا مالی» در  12سپتامبر  3323حسابرسان آن شرکت تی.سی.آی .را ملزم نمودهانـد کـه ارقـام
صحیح درآمد و هزینه شرکت تی.سی.آی .را در اختیار حسابرسان مزبور قرار دهند .اگر تی.سی.آی .معتقد بود کـه
رقم مزبور پایه درآمد ساالنه میباشد لزوماً این موضـوع را حـداقل در سـپتامبر  3322بایسـتی مطـرح مـینمـود.
حسابرسان تی.سی.آی .همه ساله برای «بستن حساب مالی» احتیا به اطالعات فوق الذکر بایستی داشته باشـند.
معهذا قبل از سپتامبر  3323چنین تقاضایی صورت نگرفت؛ زیرا تی.سی.آی .مـیدانسـت کـه رقـم مزبـور بـرای
محاسبه درآمد ماهانه تعیین گردیده است .در ایاالت متحده امریکا عـرف بازرگـانی چنـین اقتضـا مـینمایـد کـه
مطالبات و ادعاها به موقع انجام گردد و به امید بردن موضوع به دادگاه چندین سا آن را (حتی از نظر طرف ادعا)
مخفی ننماید  .خواهان عالوه بر ضرورت وصو مطالبات خود برای انجام وظایف قراردادی خویش نیز نیاز به ایـن
ارقام داشته است .برای یک مؤسسه بازرگانی مسئو  ،چه در مقابل سهامداران و چه در مقابل طرف قرارداد ،قابل
قبو نیست که در یک چنین موردی تنها به درخواست شفاهی اکتفا کند .عالوه بر این ،خواهان دلیلی هـم بـرای
اثبا ادعاهای خود اقامه ننموده .متأسفانه صرف این ادعا مورد قبو اکثریت قرار گرفته است .این قرارداد در طـو
سا های  22ـ  3328ادامه داشته و در حالی که حقالزحمه ماهیانه موضوع قسمت «الف» ماده  0مرتبـاً پرداخـت
میشده ،هیچ مبلغی از بابت کمیسیون تشویقی پرداخت نگردیده اسـت .در ایـن صـورت ،اگـر خواهـان در مـورد
کمیسیون تشویقی موضوع قسمت «ب» ماده  0حقی برای خود قائل بود ،فرض محا است کـه بـه چنـد تـذکر
شفاهی اکتفا کرده و به هیچ اقدام دیگری متوسل نشده باشد .گذشته از آن ،پس از لغو قرارداد در  12وانویه 3323
تا  38نوامبر  3323یعنی حدود ده ماه که تمام روابر قراردادی طرفین قطع و دیگر تماسی وجود نداشت که شفاهاً
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ارقام درآمد درخواست شود ،بسیار طبیعی بود که اگر خواهان خود را طلبکار میدانست بالفاصله پس از قطع روابر
قراردادی ،طبق روا معمو  ،طی نامهای حقوق باقیمانده خود را تذکر داده و اگر تا آن تاریخ دسترسـی بـه ارقـام
حاصل نشده بود ،آن را بهطور رسمی مطالبه نماید .هیچ عاملی خواهان را از مطالبه این ارقـام بـهطـور مکتـوب و
طبیعی باز نمی کرده است و هیچ عاملی ادعای وی را به اکتفا کردن به مطالبه شفاهی طـی ایـن زمـان طـوالنی
تأیید نمیکند .همانطور که اصل ادعا بهطور مکتوب مطالبه شد ،طبیعی بود که میبایست قبالً ضـمن تـذکر بـه
وجود طلب و مبنای آن ارقام به طور مکتوب مطالبه گردد و اگر به این مطالبه پاسخی داده نمیشد ،در آن صورت،
توسل به آقای شمایلزاده جهت به دست آوردن ارقام بهطور غیررسمی و نامتعارف تا حـدودی قابـل توجیـه بـود.
آقای دونالدهو ،شاهد خواهان در شهادتنامه خود میگوید« :در مدت کوتاهی پس از فسخ موافقتنامه ایرانایـر در
وانویه  3323معلوم شد که به خاطر آشوب در ایران ،رابطه تی.سی.آی .با ایرانایر برای مدت نامعینی قطع گردیده
است .به همین خاطر به دست آوردن ارقام درآمد ایرانایر را در طو مدت موافقتنامه ضروری دانسته و سعی در
به دست آوردن این اطالعات نمودم تا تی.سی.آی .بتواند بابت هر کمیسیون تشویقی که استحقاق دریافـت آن را
دارد صورتحسابی به ایرانایر بفرستد» .این مطالب در واقع ،توجیهی است برای علـت عـدم مطالبـه ارقـام درآمـد
بهطور مستقیم از ایرانایر؛ ولی بههیچوجه این نکته را توجیه نمیکند که با وجـود علـم بـه اسـتحقاق ،چـرا ایـن
کوشش ها برای به دست آوردن ارقام قبالً انجام نگرفت .ولی واقعیت این است که مکاتبات با ایرانایـر از طریـق
دفتر نیویورک صورت میگرفته و نامه  38نوامبر هم که طی آن کمیسیون ادعایی مورد مطالبـه قـرار گرفتـه ،بـه
دفتر ایرانایر در نیویورک ارسا شده و متن آن نیز نشان میدهد که قبالً بین تی.سی.آی .و این دفتـر مکاتبـاتی
در جریان بوده است و انقالب ایران نمیتوانسته عذر موجهی برای این تأخیر باشد .تعجب اینجا است که با وجود
این همه اشکاالت ،چگونه برای اکثریت اقناع حاصل شده است که عدم مطالبه کمیسیون ناشی از عدم دسترسـی
به ارقام بوده و شفاهاً نیز این ارقام درخواست شده ویک مؤسسه تجاری بیش از سه سا برای وصو طلب خـود
به هیچ اقدام عملی دیگری دست نزده است.
 .6اکثریت بدون بررسی صحت یا سقم ادعای فوق ،آن را مانند یک اصل پذیرفته شده قبو و پایه استدال
بعدی قرار میدهد که اکنون «وظیفه ای که دیوان با آن مواجهه است این است که منظور هریک از طـرفین را از
عبارات موافقتنامه در زمان امضای آن مورد بررسی قرار دهد تا امکان وجود یک منظـور مشـترک را مشـخ »
نماید و برای انجام این مقصود الزم میبیند که مدارک «کتبی و شفاهی» مـورد بررسـی قـرار گیـرد .در پرونـده
حاضر ،ما از اظهارات شهود و توضیحات آن ها در مقابل سؤاالت ،هیچ سابقه مضبوطی نداریم .استناد به اظهـارات
گواه ،در حالی که هیچ سابقه مکتوبی از آن تهیه نشده و حتی حافظه داوران و یادداشتهای آنان با هم هماهنگ
نیست ،صحیح به نظر نمی رسد .اشتباه حافظه در انبوه مطالب و موضوعات امری قهری و طبیعی است .بهعـالوه،
اظهارات یک گواه باید در مجموع بیانات او و پاسخهای وی به سؤاالت مورد استناد قرار گیرد .تجزیـه قسـمتی از
اظهارات یک شاهد بدون در نظر گرفتن سایر بیانات او صـحیح نبـوده بـا اصـو قضـایی سـازگار نمـیباشـد .در
استدال اکثریت که پس از این خواهد آمد به بیانات شفاهی شهود اشاراتی شده است که بنا بر یادداشتهای من،
اظهار شاهد به همان مطلب که مورد استناد قرار گرفته ختم نمیشود و توضیحات بعدی وی ،هر نوع ابهامی را که
به وجود آمده مرتفع میسازد .معهذا اکثریت به استناد حافظه خوش تنها به همان قسمتی که خود به یاد میآورنـد

151



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

استناد مینمایند؛ حا آنکه همین عدم انطباق یادداشتهـا و حافظـههـا و نبـودن یـک صـورتمجلس مسـتند از
اظهارات شهود ایجاب میکند که اکثریت الاقل به اظهاراتی که بهدقت روشن نیست چگونـه بیـان شـده اسـتناد
ننمایند و اساس استدال و موضوع ریی را بر همین نکته نامشخ نگذارند.
 .2بنا به شهادت آقای سارجنت ،مذاکرات طرفین به منظور انعقاد این قرارداد در طو سا  3320الی ماه مه
 3328در جریان بوده است .به اغلب احتما  ،اساس مذاکرات طرفین را ماده  0قرارداد در بر میگرفته است ،زیـرا
نه تنها این ماده عوض قرارداد را مشخ میکرده ،بلکه در توضیحات طرفین هم به نکته مابهاالختالف دیگـری
برخورد نمیکنیم .ظاهراً طرح نهایی در جلسه آوریل  3328با حضور نمایندگان طرفین ارائـه و مـورد بحـث قـرار
میگیرد .درخصوص اینکه کدامیک از طرفین طرح را ارائه نموده انـد ،مـا بـا دو اظهـار معـارض مواجـه هسـتیم.
خواهان مدعی است این طرح توسر خوانده تهیه و در جلسه مذکور ارائه شـد و حسـب شـهادت آقـای سـارجنت
«یک نفر از مقامات ایرانایر (و مشخ نمیکند کدامیک از آنها) شفاهاً تفاهمی را کـه وی قـبالً داشـته تأییـد
کرد»( )2که رقم  1/0میلیون دالر پایه یک ساله است .در عین حا  ،خوانده این ادعا را تکذیب میکند« :قـرارداد
توسر تی.سی.آی .تهیه و تنظیم و به ایرانایر پیشنهاد گردیده است .بنابراین ،چنانچه حاوی مطالب مبهمـیباشـد
بایستی برعلیه تی.سی.آی .تفسیر گردد» (الیحه مورخ  32اکتبر  3320خوانده) .معهذا اکثریت ادعاهای خواهان را
بدون هیچ استداللی میپذیرد و آن را یکی از اصلیترین دو مبنای قضاوت خـود قـرار مـیدهـد .دومـین مبنـای
استدال اکثریت این است که در جلسه آوریل  3328آقای وزیری نماینده ایرانایر بـرای نماینـدگان تی.سـی.آی.
توضیح نداد چگونه به رقم  1/0میلیون دالر رسیدهاند« .با وجودی که آقای وزیری معتقد بود کـه تی.سـی.آی .از
نحوه استخرا و چگونگی پایه موافقت شده ،یعنی پیشنهادی که ایرانایر مطرح کرده بود ،آگاهی داشت ،ولـی در
جلسه استماع تصدیق کرد که شخصاً درباره خود پایه یا مبنای سهمیه با آقای سارجنت مذاکره نکـرده اسـت .وی
الزم نمی دانست که آقای سارجنت چیزی درباره سهمیه بداند؛ زیرا این موضوع به عملیات ایرانایر مربوط میشـد
و ارتباطی با تی.سی.آی .نداشت» اکثریت بالفاصله پس از این عبارت ادامه میدهد« :آقای تجدد در شهادت خود
طی جلسه استماع ،نحوه استنباط و برداشت آقای وزیری درباره انتظارات داخلی ایرانایر را مـورد تأییـد قـرار داد؛
ولی او نیز این موضوع را به تی.سی.آی .اطالع نداده بود» و باز بالفاصله اکثریت استنتا خود را اعالم مـیکنـد:
« بدین ترتیب ،تحلیل دیوان از ماوقع این است که کامالً امکان دارد هریک از طـرفین در هنگـام انعقـاد قـرارداد
فی مابین ،برداشت کامالً متفاوتی از پایه موافقت شده داشتند و این تفسـیر دیـوان بـا شـهادت آقایـان سـارجنت،
وزیری و تجدد مطابقت دارد».
اوالً به طوری که پرونده امر حکایت دارد آقـای تجـدد هـیچگـاه در جریـان مـذاکرات شـرکت نداشـته و در
شهادتنامه خویش نیز توضیح داده است که بهعنوان مدیر بازرگانی و معاون مدیرعامل هواپیمایی ملی ایران اجـازه
امضای این قرارداد را با این فرض داده است که رقم  1/0میلیون دالر بر مبنای ماه احتساب خواهد شد .بنـابراین،
وی در مذاکرات مربوط به انعقاد قرارداد شرکت نداشته و اصوالً در موقعیتی نبوده است که بتوان از او انتظار داشت
 .2این اظهارات با شهادت مکتوب آقای سارجنت مغایر است .در بند  33شهادتنامه کتبی ایشان گفته شده «مقامات ایـران ایـر» اظهـار
نمودهاند که  1/0میلیون دالر ،یک مبل ساالنه میباشد.
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که می بایست منظور خود را به تی.سی.آی .تفهیم کنـد ،ولـی از انجـام آن خـودداری کـرده اسـت .لـذا اکثریـت
نمی بایست برای تقویت نظر خویش به این نکته تمسک جوید که آقای تجدد نیز نظر خود را به تی.سی.آی .اعالم
ننمود .ثانیاً اینکه اکثریت اظهار میدارد «آقای وزیری موکداً» اظهار داشت کـه وی مطـالبی نگفـت کـه نظـر و
اعتقاد تی.سی.آی .را تغییر دهد ،زیرا که او موضوع میزان فروش مورد انتظار شرکت را امری داخلی تلقی میکرد،
نمی تواند موجب این استنباط باشد که وی نظر خود را درخصـوص ماهانـه بـودن  1/0میلیـون دالر ابـراز ننمـوده
است؛( )3زیرا اطالع تی.سی.آی از نظر ایرانایر به ماهانه بودن این پایه ،مالزمه با اطالع از نحوه احتسـاب آن و
حسابهای داخلی ایرانایر ندارد .بهعالوه ،آقای سارجنت در بند  33شهادتنامه خود اظهار میدارد« :در طو مدت
جلسه ،ما مذاکرات خود را در مورد اهداف و مقاصد ایرانایر در امریکای شمالی ،همانطور که در طرح بازاریـابی و
فروش  3328امریکای شمالی ایرانایر مطرح گردیده بود ،دنبا نمودیم» .بنابراین ،تردید نیست وقتـی کـه طـرح
بازاریابی و فروش  3328مطرح میشود اطالع از رقم  10میلیون دالر که درآمد پیشبینی شده ایرانایر برای سا
 3328بوده است ،مطرح خواهد شد و بدین صورت ،آقای سارجنت از رقم  10میلیون دالر درآمد آگاه بوده و اینکه
آقای وزیری تأکید میکند که نحوه رسیدن به رقم  1/0را ضرورتی نداشت به اطالع تی .سی .آی برساند از همین
بابت است .باز هم عالوه بر این ،آقای وزیری صریحاً در بند  0شهادتنامه خود اعالم میدارد «در طی مذاکرات ،ما
فقر راجع به ارقام درآمد ماهانه صحبت داشتیم» بنابراین ،موضوع روشن و بیپرده اسـت و هـر نـوع اسـتدال و
احتجا مغایر این شهادت مکتوب ،رو گرداندن عمدی از واقعیت است .اکثریت نمیبایست اظهارات یـک گـواه را
تجزیه کرده و تنها قسمتی از آن را مجزا از سایر اظهارات شاهد که مکتوب و مضبوط است مبنای استدال خـود
قرار دهد ،مگر آنکه این قسمت از اظهارات را مستدالً مردود اعالم کند که نهتنها به این کار اقدام نشده ،بلکه به
قرینه اظهارات آقای سارجنت و اطالع ایشان از طرح بازاریابی و فروش  3328هـیچ تردیـدی در ایـن قسـمت از
اظهارات شاهد وجود ندارد.
 .8ضوابطی که برای تفسیر رفتار متعاملین اعما می شود باید معقو و متعارف بوده و عمل به آنهـا قابـل
تصور باشد .دو مؤسسه بازرگانی بزرگ بینالمللی ،نظیر ایرانایر و تی.سی.آی .محا است روابر مـالی خـود را در
مهم ترین قسمت قرارداد بر مبنای اطمینان دادن شفاهی ،آنهم به کیفیتی کـه اکثریـت مبنـای تفسـیر قـرارداده
گذارده باشند .یعنی یکی از چهار نفر حاضرین در جلسه آوریل  3328که آن را نیز بـه یـاد نمـیآورد ،کـدامیک از
آنها بوده است شفاهاً تأیید نماید که منظور از  1/0میلیون ،پایه سالیانه است و به همین اکتفا شود؛ آنهم با وجود
آن که لفظ ساالنه در متن ماده به کار نرفته و قرارداد تنها یک نسخه ،آنهم به زبان انگلیسـی بـوده اسـت .هـیچ
عرف بازرگانی نمی پذیرد که مسئولین یک مؤسسه بازرگانی ،منافع مالی خود را به این سادگی دستخوش مخاطره
قرار دهند و به اطمینان دادن شفاهی تنها یک نفر اکتفا کرده ،درخواست نکنند این ابهام با افزودن تنها یک کلمه
سالیانه مرتفع گردد .هیچ عرف بازرگانی نمی پذیرد که یک مؤسسه بازرگانی که در پی کسب انتفاع است متجـاوز
 .3از جمله سؤاالتی که در جلسه استماع از آقای وزیری شد این بود که آیا نظر خود را بر ماهانه بودن رقم  1/0اعالم کردیـد یـا خیـر و
ایشان منجزاً پاسخ داد :بلی .چون اکثریت متأسفانه این سؤا و پاسخ را به یاد نمیآورند به دالیلی که خود پیشتر عنـوان کـردم بـه آن
استناد نمیکنم.
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از دو سا میلیونها دالر طلب خود را مطالبه نکرده و فقر به چند تذکر شفاهی اکتفا کند .بـا وجـود آنکـه لفـظ
ماهانه در صدر ماده  0به کار رفته است و در بند دوم آن هیچ قید جدیدی وجود ندارد ،محا عقلـی اسـت کـه در
این حا در صورتی که طرف دیگر معتقد به ساالنه بودن پایه باشد ،تردید به او راه نیافته و درخواست نکنـد کـه
این نکته در متن قرارداد گنجانده شود و باز محا عقل است که به اظهار شفاهی یکی از چند نماینـده حاضـر در
جلسه اقناع شود که منظور وی در همین عبارت تأمین شده است .ارتکاب چنین بیاحتیـاطیهـایی خـالف عـرف
بازرگانی است .از یک دیوان بینالمللی که آرای آن مبانی حقوق بینالملل را تشکیل میدهد انتظـار مـیرود کـه
استدال آرای خود را بر مبنای متین و منطقی قرار دهد ،نه مفروضاتی که در عالم خار اصوالً تحققناپذیر است.
تعجب اینجا است که ما با رییی مواجه هستیم که از یک طرف نـهتنهـا پایـه آن غیرمنطقـی ،بلکـه اصـوالً
نادرست است .ا ز این حیث غیرمنطقی که ممکن نیست در یک قـرارداد کـه انعقـاد آن بـا مـذاکره تـویم بـوده در
مهم ترین قسمت آن ،یعنی عوض معامله ،طرفین قصد و نیت خود را اعالم نکرده باشد و نادرست از این حیث که
دیوان شهادت آقای وزیری را تجزیه میکند؛ آن قسمت را که بهطور مکتوب و صریح میگوید «در طی مذاکرات،
ما فقر راجع به ارقام درآمد ماهانه صحبت داشتیم» کنار میگذارد و به قسـمتی از اظهـار وی در جلسـه اسـتماع
اشاره می کند که گفته است وی ضروری ندید مبانی احتساب و طرز رسـیدن بـه رقـم  1/0میلیـون دالر را بـرای
تی.سی.آی تشریح کند .روشن است در حالی که مذاکرات در اطراف «ارقام درآمد ماهانه» جریان داشته ،لزومی به
تشریح نحوه احتساب رقم  1/0که یک مسأله داخلی است نبوده است .تشریح نشدن نحوه احتسـاب  1/0میلیـون
دالر بههیچوجه نمیتوانسته است موجب بی اطالع ماندن تی .سی .آی از ماهانه بودن رقم باشد؛ زیرا اطالع از این
مقصود منحصر به تشریح رقم  1/0میلیون دالر نبوده ،بلکه هر کالمی میتوانسته است این مقصود را افاده کند به
همین دلیل است که آقای وزیری بنا به نقل اکثریت «الزم نمیدانست که آقای سارجنت چیـزی دربـاره سـهمیه
بداند؛ زیرا این موضوع به عملیات هواپیمایی ایران مربوط میشد و ربطی به تی.سی.آی .نداشت».
 .8سرانجام اکثریت در تقویت نظر خود ،مبنی بر اینکه طرفین در موقع امضای قرارداد از نظر یکدیگر نسبت
به پایه بیاطالع بودهاند چنین استدال میکند« :آقای سارجنت قبل از جلسه ماه آوریل بهروشنی چنین اسـتنباط
کرده بود که پایه موافقتنامه ساالنه خواهد بود و این استنباط بهوضوح از مذاکراتی ایجاد شده بود که وی با آقای
شمایلزاده از طرف ایرانایر انجام داده بود .این نظر میتوانست کامالً معقـو باشـد و مـدارک نیـز ظـاهراً تأییـد
می کنند که مطلبی در جلسه آوریل اظهار نشد که موجب شود وی در صحت آن نظر تردید نماید .لـذا بـر مبنـای
این نظر بود که تی.سی.آی .قرارداد را امضا نمود» .این نحوه استدال و نتیجهگیری دقیقاً مبتنی بـر ایـن فـرض
است که هم ادعای خواهان و هم بیان شاهد وی مستند و قابل قبو است .لکن بیانات شاهد خوانده تا آنجا قابل
قبو است که به این نتیجهگیری منتهی شود ،نه بیش از آن .چنانکه در باال توضیح دادم عالوه بر اینکه نحـوه
عقد قرارداد بین دو مؤسسه بزرگ تجاری ،خالف عرف بازرگانی است ،تجزیـه گفتـار شـاهد هـم خـالف اصـو
قضایی است .آقای وزیری در بند  0شهادتنامه خود بهتصریح میگوید «در طی مذاکرات ما فقـر راجـع بـه ارقـام
درآمد ماهانه صحبت داشتیم» .بنابراین ،اگر دیوان عرف تجارت و امور متعارف را هم نادیده بگیرد ،وقتی در مقابل
دو گواهی معارض واقع میشود نمیباید بر یکی از آنها تکیه نموده ،بی هیچ دلیل و تـوجیهی دیگـری را مـردود
بداند .در این مورد اکثریت در واقع ،شهادت هیچ یک از شهود را مردود ندانسته؛ ولـی تجزیـه گفتـار شـاهد را بـر
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خالف اصو قضایی تجویز کرده ویا عالمانه از این قسمت از شهادت آقای وزیری چشمپوشی نموده است.
 .31اکثریت پس از این برداشت که الاقل ناشی از تجزیه گفتار شاهد است ،تصمیم خـود را اعـالم مـیدارد:
«در چنین حالتی ایران ایر را باید ملزم و مقید به تفسیری دانست که خود در تی.سی.آی القا کرده بود و آن تفسـیر
نیز بالمعارض باقی ماند و ظاهراً استنباط و درک کامالً معقولی از خود کلمات نیز بوده است .دیـوان از دو تفسـیر
متفاوت ارائه شده ،ملزم است از تفسیری جانبداری نماید که به طرف دیگـر اعـالم و مـورد قبـو واقـع گردیـده
است» .این نظر مبتنی بر دو فرضیه اثبات نشده و نیز دو فرضیه نادرست است .اکثریت میگوید ( )3ایرانایر ایـن
نظر را در تی.سی.آی« .القا کرد» که پایه مورد نظر ،سالیانه است و این «تفسیر نیز بالمعارض باقی ماند» .بنـد 0
شهادتنامه آقای وزیری نیز که گفته است «در طی مذاکرات ما فقر راجع به ارقام درآمد ماهانه صحبت داشـتیم»
بالمعارض باقی مانده و بالمآ معارض بیان اکثریت است و اگر بیانات شهود را در مقابل هم قـرار دهـیم روشـن
است که این مبنای نظر اکثریت به اثبات نرسیده است )0( .دومین نکته اثبات نشده در این بیـان ،ادعـای عرضـه
شدن ماده  0قرارداد توسر ایران ایر است .این ادعا توسر خواهان ابراز و خوانده نیز آن را انکار کرده اسـت؛ لکـن
اکثریت بدون هیچ توجیهی ،تنها مانند یک اصل پذیرفته شده این ادعا را به کار گرفته و مبنای استدال خود قرار
داده است.
اما فروض نادرست )3( :این ادعا حیرتآور است که این تفسیر ،ناشی از «استنباط و درک کـامالً معقـولی از
خود کلمات نیز بوده است» ،در حالی که در متن ماده  0تنها مطلقاً کلمه سالیانه به کار نرفته ،بلکه تنها قید زمانی
که در این ماده استعما شده ،کلمه «ماهانه» است .حا چگونه «خود کلمات» نشان میدهد که ایـن اسـتنباط و
درک کامالً معقولی است .در نظر اکثریت هیچ توجهی برای آن وجود ندارد ،بلکه بدون استدال و به صورت یک
اصل ،ولی بدون مبنا در نظریه اکثریت به کار گرفته شده است )0( .با فرض آنکه ماده  0قرارداد توسر ایرانایـر
تهیه و پیشنهاد شده باشد قاعده  contra preferentemدر این خصوص اجرا نمـیشـود؛ زیـرا ایـن قاعـده در
مواردی اجر می گردد که « مواد قرارداد مکتوب به وسیله یکی از طرفین انتخاب شده و طـرف دیگـر آن را صـرفاً
امضا کرده باشد» (رجوع شود به Corbin on Contracts :جلد سوم ،بخش  ،003صفحه  .)343بنابراین ،ایـن
قاعده ناظر به قراردادهایی نظیر قرارداد حاضر نیست که طرفین برای انعقاد آن به مـذاکره پرداختـه باشـند ،بلکـه
قراردادهایی را شامل میشود که مواد آن به صورت فرم از طرف مؤسسهای تهیه و متقاضی عقد قرارداد صرفاً آن
را امضا مینمایند.
 .33در عین حا  ،اکثریت با این تفسیر به نتیجه معقولی هم نمیرسد .آقای تجدد در شهادتنامه خود توضیح
داده است « :قصد و نیت هما از انعقاد قراردادی که اینجانب تأیید نمودم برای ایجاد بازار جدیـد و افـزایش درآمـد
هما بوده است .با توجه به اینکه درآمدها یک سا قبل از انعقاد قرارداد متجـاوز از ده میلیـون دالر بـوده ،بـدون
شک مبل  1/0میلیون دالر بهعنوان پیشبینی درآمد ماهانه در نظر گرفته شده بود» .این نکته را نیز خواهان انکار
نکرد که درآمد ایرانایر در سا  3320یعنی یک سا قبل از امضای قرارداد ،متجاوز از ده میلیون دالر بوده است.
با توجه به اینکه ایرانایر پرواز خود را به امریکا در ماه می 3320آغاز نمود ،این در آمد تنها به هفت مـاه از سـا
مربوط .بنابراین ،بههیچوجه موجه نیسـت کـه ایـرانایـر مبلـ ـ 122،222/دالر در سـا بـدون هـیچ علتـی بـه
تی.سی.آی .پرداخت کند .تردید نیست که غرض ایرانایر از عقد این قرارداد افزایش درآمدی بـیش از ده میلیـون
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دالر بوده است و معقو نیست ایران ایر برای درآمدی که خود به طریق عادی سه برابر آن را تحصیل مـینمـوده
است کمیسیون پرداخت کند .گذشته از این ،همزمان بـا مـذاکرات مربـوط بـه عقـد قـرارداد بـه لحـاظ اسـتقبا
دانشجویان و کارمندان دولت که مشمو تخفیفهای  42و  82و  80درصد بودند ایرانایـر پروازهـای خـود را در
هفته از سه به هفت پرواز افزایش داد .بنابراین ،روشن بود که درآمد سـا  3328بـهمراتـب بـیش از سـا 3320
خواهد بود .لذا نحوه تفسیر دیوان که موافق تفسیر خواهان است منتهی به نتیجه غیرمعقو و غریبی خواهد شـد؛
یعنی ایران ایر بدون هیچ علت و سببی تی.سی.آی .را در سودی که خود بهراحتی قادر به تحصیل آن بود شـریک
نماید .البته خواهان نیز توضیح داده است اگر نظر خوانده پذیرفته شود تی.سـی.آی .در صـورتی مـیتوانسـت بـه
کمیسیون تشویقی دست یابد که درآمد ایرانایر  822درصد افزایش مییافت و تی.سی.آی .نمیتوانسـت بـه ایـن
پایه رضایت دهد؛ زیرا قسمت مهم درآمد وی از قسمت «ب» ماده  0تأمین میشد ،نه قسمت «الـف» .امـا نکتـه
این جا است که عالوه بر نامعقو بودن اینکه ایرانایر تی.سی.آی .را بدون انجام هیچ کوششـی کـه منتهـی بـه
افزایش درآمد شود در منافع مسلم و موجود خویش سهیم نماید ،طبق بند  0ماده یک قرارداد ،تی.سـی.آی .تقبـل
کرده بود «هدف این موافقتنامه پیش بردن و تأمین توسـعه و افـزایش اساسـی و برجسـته در تجـارت و درآمـد
ایرانایر تا حد امکان در مناطق مورد قرارداد به کمترین نسبت هزینه به درآمد ....میباشد» .بنابراین ،تی.سـی.آی.
بهوضوح و روشنی تعهد کرده بود درآمد ایرانایر را افزایش اساسی و برجسته دهد و الزم بود به ایـن تعهـد عمـل
کند .بهعالوه ،این افزایش اساسی و برجسته میبایست «به کمترین نسبت ممکن هزینه به درآمد» باشد ،نه آنکه
بدون هیچ افزایشی از همان ابتدا به درآمد موجود ایرانایر هزینه کمیسیون تشویقی مستقر شود .بنـابراین ،تفسـیر
خوانده از این حیث نیز با واقعیات موافقتر است؛ باالخ که عبارت «چنانچه قابل محاسبه باشد» ( )if anyدر
ال
صدر بند «ب» ماده  0مشخ مینماید که طـرفین چنـ ین حـالتی را پذیرفتـه بودنـد کـه ممکـن اسـت اصـو ً
کمیسیون تشویقی بر تی.سی.آی .تعلق نگیرد .بنابراین ،تفسیر دیوان کـه تی.سـی.آی .را در هـر حـا  ،مسـتحق
دریافت کمیسیون تشویقی مینماید با عبارت صریح  0ماده هم موافق نیست.
 .32اکثریت در رسیدن به این نتیجه ،یکی از اصو مسلم حقوقی و عقلی را نیز ندیده گرفته است .در اینجـا
اصل لزوم توافق اراده طرفین به منظور تحقق عقد بهصراحت غیر الزم تشخی شده است .اکثریت چنـین نظـر
میدهد :هریک از طرفین در هنگام انعقاد قرارداد فیمابین برداشت کامالً متفاوتی از «پایه موافقت شده» داشـتند.
این عدم انطباق قصدین که در مهم ترین قسمت قرارداد ،یعنی عوض معامله اتفاق افتاده موجب بطالن عقد است
(ما قصد لمیقع و ما وقع لمیقصد).
«اگر طرفین قرارداد دو منظور کامالً متفاوت داشته باشند و هیچیک ندانند یا مدلل باشد که منظور دیگری را
نمیدانستهاند ،قرارداد تحقق نپذیرفته است» (مراجعه شود به  ،Corbin on Contractsجلد او  ،بخـش ،324
صفحه  88ـ  ،480چاپ « .)3381ایجاب و قبو باید مکمل یکدیگر باشند .زمانی کـه قبـو بـا ایجـاب منطبـق
نباشد قرارداد به وجود نمی آید ...زمانی که اشکا عدم انطباق بهطور کامل باشد ،فیالمثل طرف قبـو بـه جـای
پذیرفتن قیمت به طرف ایجاب ،قیمت متفاوتی پیشنهاد کند مسلماً قرارداد منعقد نشده است» (مراجعـه شـود بـه:
 ،Mazeaud: Le Cours de Droit Civilبخش  ،312صفحه  ،302چاپ ششم) .مسلماً همه چیز بـه قصـد
صریح یا تلویحی طرفین بستگی دارد .بررسی رویه قضایی مالحظات کلی زیر را به دنبا دارد:
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 . 3اگر طرف قبو شرایر دیگری را بخواهد که در ایجاب نیامده و مربوط بـه عناصـر اصـلی قـرارداد اسـت
(مربوط به طبیعت آن ،هدف آن یا تعهدات اساسی هریک از طرفین) اینجا با یک ایجاب جدید روبهرو هسـتیم و
نمیتوان گفت از این زمان قرارداد ،موجود است)4(.
(مراجعـه شـود بـهAlex Weill et Froncois Terre, Precis Dalloz; Droit Civil, Les :
 ،Obligationsبخش  ،348صفحه  ،383چاپ  .)3322باطل بودن چنین عقدی حتی در آن پاراگرافی که قسمتی
از آن را اکثریت به منظور استناد به قاعده  contra preferentemاز نظریه کربن نقل نموده ،منعکس میباشـد.
برای روشن شدن موضوع تمام این قسمت نقل میشود« :هنگامی که مواد یک قرارداد مکتوب به وسـیله یکـی از
طرفین انتخاب شده و طرف دیگر آن را صرفاً امضا کرده باشد ،در این حا  ،مواردی هست که دادگاه باید مـواد آن
را مورد تفسیر قرار دهد .پس از به کار گرفتن تمام ظوابر معمولی تفسیر ،شامل تمام روشهای عملی اعم از کلی،
محلی و فنی تجارت و عرف و توافق های طرفین بـا یکـدیگر و در نظـر گـرفتن تمـام اوضـاع و احـوا مربـوط و
ارتباطات طرفین ،باز ممکن است هنوز هم درخصوص معنایی که مقرر است دادگاه بیان کند تردید باشد .این تردید
ممکن است آن قدر زیاد باشد که دادگاه تصمیم بگیرد که اصوالً قراردادی تحقق نیافته .معهذا اگر روشن باشد کـه
طرفین مساعی خود را برای انعقاد قرارداد معتبری به کار برده اند و شک و تردید باقیمانـده دربـاره تفسـیر صـحیح
صرفاً این باشد که کدامیک از دو مفهوم ممکن و معقو را باید انتخاب نمـود ،در آن صـورت ،دادگـاه تفسـیری را
قبو خواهد کرد که تأثیر حقوقی آن کمتر به نفع طرفی باشد که آن کلمات را انتخاب کرده اسـت .هرگـاه معلـوم
شود عوض معامله که یکی از اساسیترین قسمتهای یک معامله میباشد مورد تفاهم طرفین قرارداد قرار نگرفتـه
و «هریک از طرفین ...برداشت کامالً متفاوتی ...داشتند» چنین عقدی باطل بوده و «قـرارداد معتبـری» محسـوب
نمی شود تا مواد و عبارات آن مورد تفسیر قرار گیرد .بنابراین ،وقتی اکثریت درخصوص عوض معامله به این نتیجـه
«کامالً ممکن» میرسد که «هریک از طرفین ...برداشت کامالً متفاوتی ...داشـتند» بایـد قـرارداد را باطـل اعـالم
نماید ،نه آنکه عبارات و مواد آن را تفسیر کند.
 .31سرانجام اکثریت با استناد به قیمت اخیر نظریه کربن که فوقاً مذکور افتاد تصمیم نهایی خـود را اعـالم
میکند .حا آنکه اوالً موضوع قرارداد حاضر از آن جهت که با مذاکره انجام گرفت و از نـوع قراردادهـایی نبـوده
که مواد آن « به وسیله یکی از طرفین انتخاب شده و طرف دیگر آن را صرفاً امضا کـرده باشـد» مشـمو قاعـده
 contra preferentemنخواهد بود .ثانیاً با توجه به اینکه «تحلیل دیوان از ماوقع این است که کـامالً امکـان
دارد هریک از طرفین در هنگام انعقاد قرارداد فیمابین برداشت کامالً متفاوتی از «پایه موافقـت شـده داشـتند» و
چون برداشت متفاوت راجع به عوض موجب بطالن عقد است در واقع ،اکثریت دیـوان بـه تفسـیر قـرارداد باطـل
پرداخته است .باعث نهایت تأسف است که این دیوان در حالی که با چنین استدالالت متناقض و فاحشی مبـادرت
به صدور ریی می نماید که آگاه است این احکام پس از چند روز به اجرا در می آید و هیچ راهی برای جبران اشتباه
وجود ندارد.
 .4ماده  312قانون مدنی ایران در تعریف عقد میگوید« :عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد
بر امری نمایند و مورد قبو آنها باشد».
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 .34ریی و مبانی استدال آن را به طریق زیر میتوان خالصه کرد:
علیرغم آنکـه ادعـا شـده اسـت تی.سـی.آی .در دسـامبر  3322منحـل گردیـده و امـوا و حقـوق آن بـه
اف.تی.سی .منتقل شده و از طرف دیگر به موجب مدارک موجود مسلم است که تی.سی.آی .که به موجب قـانون
کالیفرنیا تأسیس گردیده هنوز هم وجود دارد و لذا خود می توانسته طرح دعوا نماید ،معهذا دعوای مطـرح شـده از
طرف اف.تی.سی .پذیرفته شده است.
علیرغم آنکه در ماده  0قرارداد نه تنها کلمه ساالنه وجود ندارد ،بلکه تنهـا قیـد زمـانی منـدر در آن ماهانـه
است ،معهذا اکثریت دیوان لفظ ساالنه را در قسمتی از آن مفروض میداند.
علیرغم آن که خواهان مدعی است سوابق تجاری مؤید ادعای او است و برای اثبات آن دو نمونه قرارداد ارائه
داده ،لکن اکثریت برای اجتناب از اثر قید ماهانه که در این سوابق آمده است استدال میکنـد کـه سـابقه قابـل
استنادی وجود ندارد.
علیرغم آن که در طو مدت قرارداد و حتی قریب یک سا پس از آن ،خواهان حقالزحمه ادعـایی را مطالبـه
نکرده ،اکثریت به صرف ادعایی که تکذیب شده ،بدون هیچ استداللی قبو میکند که مطالبه «شـفاهاً» صـورت
گرفته است.
علیرغم آن که مطالبه شفاهی طی این مدت طوالنی خالف عرف مسلم تجاری است ،معهذا اکثریت این امـر
خالف عرف را میپذیرد.
علیرغم آن که خواهان طی مدت قرارداد با وجود تعهد به تحویل طرحهای بازاریابی و فروش به ایـن وظیفـه
عمل ننموده و اکنون مدعی است عدم انجام این تعهد ناشی از درخواست شفاهی خوانده بوده ،معهذا اکثریت ایـن
ادعا را بدون استناد به هیچ دلیلی میپذیرد.
علیرغم آنکه هریک از طرفین ادعا میکنند که متن قرارداد را طرف دیگر تهیه کرده اسـت ،اکثریـت بـدون
هیچ دلیل و توجیهی پایه استدال خود را بر این فرض قرار میدهد که متن ماده  0از طرف خوانده تهیـه و ارائـه
شده است.
علیرغم آنکه شاهد خوانده میگوید «در طی مذاکرات ما فقر راجع به ارقام درآمد ماهانه صحبت داشـتیم»،
اکثریت به عذر آنکه وی در جلسه استماع اظهارداشت ضروری ندیده است نحوه احتساب پایه  1/0میلیون دالر را
برای خواهان توضیح دهد بدون مالزمه بین این دو استنتا میکند که خواهان از نیت خوانـده درخصـوص زمـان
این پایه بیاطالع مانده است.
علیرغم آنکه اکثریت اعالم میدارد طرفین از قصد یکدیگر هنگام امضای قرارداد درخصوص بخش مهمـی
از عوض معامله آگاهی نداشتند ،معهذا قرارداد را نافذ میداند.
علیرغم آن که حسب نظر اکثریت ،توافق درخصوص قسمت مهمی از عوض معامله حاصل نشده و دلیلی هم
بر اینکه ماده  0را خوانده تهیه و خواهان صرفاً آن را امضا کـرده باشـد ارائـه نگردیـد ،معهـذا اکثریـت از قاعـده
 contra preferentemاستفاده کرده ،بر ضرر خوانده نتیجهگیری میکند .علیرغم آنکه تفسیر باید به نتیجـه
معقولی برسد ،این تفسیر به این نتیجه می رسد که خوانده ملزم بوده است از درآمد مستقل خود که بـدون کمـک
خواهان قابل تحصیل بوده ،مبال گزاف مرتباً به خواهان پرداخت کند.
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من در حیرتم که به چه جریت این مطالب بهعنوان استدال حقوقی در یک داوری بینالمللی عرضه میشود.
هرچند ممکن است اکنون که این سطور را می نویسم این حکم به اجرا درآمده باشد ،لکن تردید ندارم که بـه هـر
حا  ،هر زمان که یک محقق صاح ب کما و حقیقتجو به این ریی برخـورد نمایـد متـأثر خواهـد شـد و بـا مـن
همدردی خواهد کرد.
 .30در صورتی که با ارائه مدارک بیشتر صالحیت دیوان محرز میشد ،ریی من در پرونده حاضر این بود:
از آنجا که در ماده  0قرارداد تنها قید زمانی موجود ،ماهانه است،
از آنجا که ق رارداد از نوع قراردادهایی نبوده که از ناحیه یکی از طرفین اعالم و طرف دیگر صرفاً آن را امضـا
کرده باشد ،بلکه شرایر آن مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و ادعای سوءتفاهم مسموع نیست ،موجبی برای اجرای
قاعده  contra preferentemوجود ندارد؛
از آنجا که قبو پایه ماهانه به نتایج غیرمعقو منتهی نمیشود و با حقایق پرونده و با قرائن موجود درمـاده
 0تعارض ندارد،
از آن جا که قابل تصور نیست دو مؤسسه تجاری بزرگ که از کمک مشاورین حقوقی برخوردارند از مفاهیم و
معانی الفاظ قراردادی که در امضای آن مذاکره کردهاند غفلت نموده باشند،
از آن جا که مسلم است طرفین عالم به مفاهیم و معانی الفاظ بوده و مقید بـه رعایـت ایـن معـانی و مفـاهیم
می باشند و ادعای عدم اطالع مسموع نیست ،باالخ که متن قرارداد به انگلیسی تهیه و امضا شده،
از آنجا که لفظ ساالنه در این ماده وجود ندارد و اگر چنین قصدی بود لزوماً به در آن اقدام میشد ،لذا پایه
 1/0میلیون دالر الزاماً ماهانه است.
سید محسن مصطفوی
عضو هیأت داوری

پرونده شماره 231ـ شعبه دو
حکم شماره 201ـ231ـ2
خواهان :شانون اند ویلسون اینکورپوریتد
خوانده :سازمان انرژی اتمی ایران
تاریخ3164/8/34 :
حکم

حاضران
از جانب خواهان :آقای ا  .هاکینز ،وکیل

آقای والتر ا  .رایت ،.نماینده و شاهد
از جانب خوانده :آقای نیاکی ،از جانب نماینده رابر جمهوری اسالمی ایران
آقای شیرازی ،مشاور حقوقی نماینده رابر ایران
آقای دورچه زاده ،مشاور حقوقی نماینده رابر ایران
آقای کوششی ،دستیار مشاوارن حقوقی
خانم خطاطان ،وکیل سازمان انروی اتمی
آقای پوستی ،نماینده فنی سازمان انروی اتمی
سایر حاضران :آقای دانیل پرایس ،قائممقام نماینده رابر ایاالت متحده امریکا
آقای مایکل گالنز ،مشاور حقوقی قائممقام نماینده رابر
اول) ادعا

 .3خواهان ،شانون اند ویلسون اینکورپوریتد («اس .دبلیو») ،ادعایی را علیه سازمان انروی اتمـی ایـران («انـروی
اتمی») به مبل  000،230دالر به اضافه بهره ،بابت حقالزحمه خدمات وئوتکنیکی و مهندسی کـه حسـباالدعـا
توسر اس .دبلیو برای انروی اتمی ارائه شده ،مطرح ساخته است .ادعای مذکور مبتنی است بر موافقتنامه منعقـد
بین اس .دبلیو و انروی تکنولوجی کانسالتنتس («انرتک») در  33دسـامبر  02( 3322آبـانمـاه  ،)3184اصـالحیه
مورخ  33مارس  02( 3322اسفندماه  )3108آن (تواماً «موافقتنامه») و قرارداد منعقد بین انروی اتمـی و انرتـک
در تاریخ  02ووئن  2( 3322تیرماه «( )3102قرارداد») .انرتک یک شرکت سـهامی خصوصـی ایرانـی اسـت کـه
بهعنوان شرکت مختلر به وسیله سه واحد خصوصی ایرانی (پارس کانسالت ،اکو ـ زیست و تهران برکلی) تشکیل
یافته است.
 .2قرارداد انرتک را ملزم میساخت که در رابطه با مطالعات و تحقیقـات مربـوط بـه دو قطعـه زمـین جهـت
استقرار دو واحد نیروگاه هستهای در منطقه ساوه به ایران خدمات وئوتکنیکی و مطالعات تأییدی زمینشناسی ارائه
نماید .موافقتنامه اس .دبلیو .را ملزم می سـاخت کـه پـارهای خـدمات ،شـامل برخـی مطالعـات زمـین شناسـی،
وئوفیزیکی ،زلزله شناسی ،مهندسی زلزله ،وئوهیدرولیکی و مهندسی وئوتکنیکی ارائه نماید .این قبیـل خـدمات در
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شمار خدماتی بود که انرتک میبایست طبق قرارداد با انروی اتمی به انجام رساند و تعدادی از پرسنل اس .دبلیـو
در نمودار سازمانی انرتک که منضم به قراردا بود منظور شده بودند؛ گرچه بهطور مشخ بهعنـوان پرسـنل اس.
دبلیو محسوب نمیشدند .هیچگونه رابطه قراردادی بین اس .دبلیو و انروی اتمی وجود نداشت.
 .1انرتک به موجب قصدنامه منعقد در  08دسامبر  0( 3322دیماه  )3108بین انرتک و انروی اتمی ،پیش از
مبادله قرارداد  ،کارش را با کمک و مساعدت اس .دبلیو آغاز کرد .طبق شـرایر قصـدنامه انرتـک مبلـ 222،222
دالر پیشپرداخت دریافت نمود .کار تا هنگام لغو قرارداد در دسامبر  3322توسر انروی اتمـی ادامـه داشـت .کـار
قرارداد شامل سه مرحله بود .نماینده فنی انروی اتمی در جلسه استماع پرونده اظهار داشت که انرتک کار مرحلـه
او را که شامل 30ـ 32درصد کل کار مورد اجرا بود ،به پایان رسانده است.
 .4در  03نوامبر  32( 3322آذرماه  )3102انرتک و سه شرکت تشکیلدهنده آن ،توافقنامهای بـا اس .دبلیـو
امضا نموده و ضمن آن میزان بدهی انرتک به اس دبلیو را بابت کاری که شرکت اخیرالـذکر بـه موجـب قـرارداد
انجام داده بود ،مشخ ساختند .انرتک تصدیق نمود که بابت اینگونه خدمات ،غیر از مبل  102،328دالری کـه
قبالً پرداخته بود ،مبل  002،204دالر به اس .دبلیو .بدهکار بوده است .مبل مورد ادعا شامل ایـن  002،204دالر
به اضافه مبال دیگری است که صورتحسابهای آن مجموعاً به مبل  13،222دالر در فاصله زمانی نـوامبر 3322
الی مارس  3323به انرتک داده شده است .صورتحسابهای اخیرالذکر به اقدامات خواهان جهت تحصیل وجـه از
انرتک پس از خرو خواهان از ایران ،مربوط میشد و خواهان در جلسه استماع پرونده قبو کرد کـه مبـال ایـن
صورتحسابها را نمی توان از انروی اتمی ادعا کرد .اس .دبلیـو .هرگـز مسـتقیماً صورتحسـابی بـه انـروی اتمـی
نمیداده و کلیه صورتحسابهای وی به نام انرتک صادر میشده است.
 .0سوابق نشان میدهد که در  03اکتبر  03( 3322مهرماه  )3102اس .دبلیو جهت تحصیل مطالبات خود در
یک دادگاه ایرانی علیه انرتک ،تهران برکلی ،اکوـ زیست و پارس کانسالت اقامه دعوا نمود .وکیل خواهـان اظهـار
داشت که به نظر وی دعوای مذکور به علت عدم صالحیت رد شده است ،حا آنکه مشاور حقوقی نماینده رابـر
ایران گفت که دعوا تا صدور ریی دیوان در این پرونده به حالت تعلیق در آمده است .وضعیت دقیق این دعوا برای
دیوان معلوم نیست .همچنین در مورد وضعیت کنونی انرتک نیز دلیل و مدرکی ارائه نشده است.
 .6اس .دبلیو ضمن ادعای خویش در دیوان ،به موجب یکی از سه فرضیه زیر خواستار جبران خسـارت خـود
توسر انروی اتمی شده است.
اوالً اس .دبلیو ادعایش را بر مبنـای قـرارداد اسـتوار مـیسـازد .نـامبرده اسـتدال مـیکنـد کـه بـه موجـب
موافقتنامهها وی عمالً ( )de factoیک سرمایهگذار مشترک در انرتک بوده و اظهار میدارد که پرسـنل مـأمور
وی به پرووه و کادر پرسنلی انرتک ،به طرز همگونی در هم ادغام شده بودند ،به نحوی کـه اس .دبلیـو بسـتانکار
فرعی محسوب نشود .معالوصف اس .دبلیو در جلسه استماع از این فرضیه صرفنظر کـرد .ثانیـاً اس دبلیـو اظهـار
میدارد که وی ذینفع ثالث قرارداد بوده است و ثالثاً اس .دبلیو ادعایش را تحت فرضـیه دارا شـدن غیـر عادالنـه
مطرح مینماید.
 .2انروی اتمی منکر آن است که دعوا متوجه او است و اظهار میدارد کـه ادعـای اس .دبلیـو فقـر متوجـه
انرتک است .در رابطه با اصل دعوا ،انروی اتمی مدعی است که بابت خدمات انرتک که شامل خدمات اس .دبلیو
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نیز میگردید قبالً حقالزحمه اضافی به انرتک پرداخت کرده است.
 .8ظاهراً انرتک و انروی اتمی هرگز اختالفشان را در مورد مبال واجباالدای احتمالی توسر انروی اتمی به
انرتک یا بالعکس حل نکردهاند .انروی اتمی اظهار میدارد که جمعاً مبل  312،402،222ریا (حـدود دو میلیـون
دالر) به انرتک پرداخته که مبل مزبور حدوداً معاد یک چهارم کل قیمـت قـرارداد اسـت .نایـب رئـیس شـرکت
خواهان شهادت داد که ارزش کار انجام شده توسر انرتک ،چنانچه در ایاالت متحده انجام میشد ،بال بر رقـم 4
ـ  1/0میلیون دالر میگردید .هیچ یک از طرفین دلیل و مدرکی راجع به مبل صورتحسـابهـای پرداخـت نشـده
فیمابین انرتک وانروی اتمی ارائه نکرده است.
 .8در هفتم اکتبر  30( 3320مهرماه  )3184جلسه استماعی برگزار گردید.
دوم) دالیل حکم
الف) صالحیت
 .3تابعیت اس .دبلیو

 .31خواهان دیوان را متقاعد نموده است که به موجب تعریف مندر در بنـد  3مـاده هفـت بیانیـه حـل و فصـل
دعاوی ،تبعه ایاالت متحده میباشـد .اس .دبلیـو در تـاریخ  01فوریـه ( 3380چهـارم اسـفندماه  )3142در ایالـت
واشینگتن به ثبت رسید .آنطور که اسناد و مدارک شرکت و شناسنامهها و گذرنامههای شانزده نفر از سـهامداران
آن نشان میدهد ،اس .دبلیو یک شرکت سهامی خاص بوده و قسمت اعظم سهام منتشره و فـروش رفتـه آن در
کلیه مواقع ذیربر متعلق به اتباع ایاالت متحده بوده است .لذا الزم نیست که دیوان تابعیت غالب و مؤثر آقـای م.
مایک علیزاده را که طبق قوانین ذیربر ایاالت متحده و ایران ،تابعیت هر دو کشور را دارا است ،تعیین نماید .آقای
علیزاده در مواقع ذیربر مالک حداکثر  0/1درصد از سهام اس .دبلیو نبوده و اس .دبلیو میزان مالکیت مـورد لـزوم
توسر اتباع ایاالت متحده را بدون احتساب اینگونه سهام به اثبات رسانده است.
 .2صالحیت نسبت به انرتک

 .33بیانیه حل و فصل دعاوی ،صالحیت دیوان را محدود به ادعاهایی نمـوده کـه علیـه دو کشـورهای طـرف،
مؤسسات ،سازمانها و واحدهای تحت کنتر آنان مطرح میشود (رجوع شود به :بنـد  3مـاده دو ،بنـد  1و بنـد 4
ماده هفت) .گرچه از دادخواست بهعنوان ادعایی منحصراً علیه انروی اتمی نام برده شده ،با این حا  ،در آن انرتک
بهعنوان یک سازمان ایرانی و طرف دعوا قید شده است.
 .32معهذا ادله و مدارک حاکی است که انرتک یک شرکت سهامی خصوصی است کـه در  33وانویـه 3322
( 03دیماه  ) 3108در تهران به ثبت رسیده است .هیچ مدرکی ارائه نشده که داللت کند انرتـک در هنگـام بـروز
ادعا یا در  33وانویه  03( 3323دیماه  )3103ویا فی الواقع ،در هر زمان دیگری تحـت کنتـر انـروی اتمـی یـا
دولت جمهوری اسالمی ایران بوده است .بنابراین ،دیوان داوری چنین نتیجه میگیرد که انرتک شرکتی نیست که
کنتر آن در دست دولت ایران باشد .بر این اساس ،دیوان فاقد صالحیت رسیدگی بـه ادعـای مطـروح علیـه آن
است.
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 .1صالحیت نسبت به انرژی اتمی

 .31اختالفی در این نیست که انروی اتمی مشمو تعریف «ایران» در بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی
میباشد .بنابراین ،ادعا علیه انروی اتمی در حیطه صالحیت دیوان قرار میگیرد.
 .4سایر موضوعات صالحیتی

 .34به موجب بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،دیوان صالحیت رسیدگی بـه ادعاهـای«ناشـی از دیـون،
قراردادها  ...مصادره اموا یا سایر اقدامات مؤثر در حقوق مالکیت» را دارد .ادعاهای مطروحه بابت خدمات انجـام
شده بر مبنای نظریههای دارا شدن غیر عادالنه یا ذینفع ثالث ،در حیطه قید صالحیتی فوق قرار میگیرند (رجـوع
شود به :سیـ لند و دولت جمهوری اسالمی ایران و سایرین ،حکم شماره 310ـ11ـ ،3صفحات 32ـ 12 ،38ــ 02
انگلیسی 00 ،ووئن  / 3324او تیرماه 3181؛ بنجامین آر ،آیزیا و بانک ملت ،حکم شماره 10ـ033ــ ،0صـفحات
33ـ 2انگلیسی 12 ،مارس  32 /3321فروردینماه .)3180
 .30معذلک انروی اتمی ،استناد خواهان به تئوری دارا شدن غیرعادالنه را مورد اعتراض قرارداده و استدال
میکند که ادعایی بر مبنای این فرضیه در دادخواست عنوان نشده و اقامه بعدی در حکم ثبت دیر از موقع ادعـای
جدید می باشد که به او لطمه وارد میآورد .گرچه عبارت «دارا شدن غیـر عادالنـه» صـریحاً در دادخواسـت ذکـر
نشده ،با این حا  ،عناصر اصلی مورد لزوم آن عنوان گردیده است .تغییر فرضیههای جبران خسارت ،ادعای جدید
محسوب نمی شود؛ به شرط آنکه واقعیت مبنای آن بهروشنی ذکر گردد و موجب لطمه نشود (رجوع شود به :کا
ـ مین فودز اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران و سایرین311 ،ـ142ـ ،12ص  30انگلیسـی 33 ،ووئـن
 03 / 3324خردادماه  .)3181از آنجا که در پرونده حاضر ،هیچگونه بیعدالتی مشاهده نمیشود لذا دیوان ماهیت
ادعای اس .دبلیو بر مبنای فرضیه دارا شدن غیر عادالنه را مورد بررسی قرار میدهد.
ب) اصل دعوا
 .3ادعای ذینفع ثالث

 .36ذینفع ثالث را میتوان به شرح زیر تعریف کرد« :کسی که تعهدی به نفع او در قراردادی پذیرفته مـیشـود،
ولی خود طرف آن قرارداد نیست . ).Black's Law Dictionary p. 1327 (5 th et ».رجوع شود همچنین
به :ماده  338قانون مدنی ایران همچنـین بـه .)A. Corbin Contracts § 774 (1951 4 :اس .دبلیـو ادعـا
مینماید که وی بنا به مفاد موافقتنامه که مقرر میدارد انرتک باید بـه محـض دریافـت وجـوه از انـروی اتمـی،
حقالزحمه کار انجام شده توسر اس .دبلیو را بپردازد ،ذینفع مورد نظر قرارداد اسـت .معهـذا اس .دبلیـو بـه هـیچ
شرطی در قرارداد که صریحاً یا تلویحاً متضمن تعهدی به نفع نامبرده باشد ،اشاره ننمـوده اسـت .ادلـه و مـدارک
حاکی از آن است که کلیه طرفهای دیگر از جمله انروی اتمی ،خدمات خواهان را صرفاً بهعنوان جزئی از اجرای
قرارداد توسر انرتک تلقی میکردند .در چنین شرایطی ،فرضیه مورد استناد خواهان نمیتواند مسموع باشد.
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 .2ادعای دارا شدن غیر عادالنه

 .32مفهوم دارا شدن غیر عادالنه به اشکا گوناگون در نظامهای مختلف حقوقی جهان ،از جملـه نظـام حقـوقی
ایران (رجوع شود به :مواد  118و  112قانون مدنی ایران) دیده میشود و «بـا چنـان وسـعتی مـورد قبـو واقـع
گردیده که گویی جزئی از اصو کلی حقوقی مورد عمل دیوانهای بینالمللی شده است» (سـیـ لنـد ،بـاال ،ص
 .)02مفهوم مزبور مبین اصلی است مبتنی بر عدالت و انصاف و لذا «الزم مینماید کـه کلیـه شـرایر و اوضـاع و
احوا هر مورد خاص در نظر گرفته شود» )1(.همانطور که دیوان در پرونده سـیـ لنـد (بـاال ،ص  )03نظـر داد
برای اینکه بتوان به اصل دارا شدن غیر عادالنه توسل جست« ،الزم است که یک طرف به زیان طرف دیگر دارا
شده و این هر دو باید پیامد عمل یا رویداد واحدی باشد .برای دارا شدن باید تـوجیهی وجـود نداشـته و از طریـق
قرارداد یا طرق دیگر ،وسیلهای در اختیار طرف زیاندیده نباشد که وی با اسـتفاده از آن بتوانـد از طرفـی کـه دارا
شده مطالبه خسارت کند».
 .38اس .دبلیو استدال میکند که این غیرعادالنه است که انروی اتمی موجب صرف هزینههـا توسـر اس.
دبلیو جهت تولید نتایج مورد نظر انروی اتمی و طبق دستور آن گردیده و سپس از پرداخت قیمت معقو کار انجام
شده خودداری ورزد .وی مضافاً استدال مینماید که دکترینهای اعاده به وضع قبلی و اجرتالمثـل بـه گونـهای
است که امکان استفاده از دستاورد غیر منتظرهای را که انروی اتمی خواستار حفظ آن است ،منتفی سازد.
 .38انروی اتمی ،در مقام رد ،استدال میکند که قبو چنین ادعایی در یک رابطـه مثلثـی کـه ضـمن آن،
انروی اتمی و اس .دبلیو هر دو قراردادهای جداگانه با انرتک داشتند ،غیرممکن است .عالوه بر این ،انروی اتمـی
اظهار میدارد که استناد به این فرضیه فقر در حالتی ممکن است که راهحل نهایی و منحصر به فرد موجود جهت
جبران خسارت طرف زیاندیده باشد و در صورت وجود قرارداد یا سند مشابه دیگری که قانوناً معتبر و قابـل اجـرا
است ،هیچ مبنای حقوقی جهت توصیه اقامه ادعا بر یک اساس فرعی یا اختیاری باقی نمیماند.
 .21در این رابطه ،دیوان متذکر میگردد که اس .دبلیو .ممکن است در تحصیل خسارات طبق قراردادش بـا
انرتک با مشکالت جدی مواجه گردد .چه به هر حا  ،اس .دبلیو طبق قرارداد منحصراً با انرتـک و نـه بـا انـروی
اتمی ،این ریسک را تقبل کرده که ممکن است نتواند کلیه وجوهی را که انرتـک از انـروی اتمـی طلبکـار اسـت،
دریافت نماید .موافقتنامه مقرر میدارد که که «انرتک حداکثر ظرف پنج ( )0روز اداری ایرانـی پـس از پرداخـت
بابت هریک از اقالم هر صورتحساب توسر انروی اتمی ،موجبات پرداخت کامل آن قلم از آن صورتحساب را (بـا
کسر ده درصد) فراهم خواهد آورد« ،مشروط بر آنکه در هر صـورت ،انرتـک حـداکثر تـا نـود ( )32روز از تـاریخ
صورتحساب ...مبل کامل آن صورتحساب را پرداخت نماید» .بدینسان در موافقتنامه مقرر شده بود که حتـی در
صورت عدم پرداخت توسر انروی اتمی ،اس .دبلیو حق مراجعه به انرتک را دارد.
 .23با توجه به اینکه رابطه قراردادی بین اس .دبلیو و انرتک وجود دارد ادعـای اس .دبلیـو بـر مبنـای دارا
شدن به ناحق حداکثر می تواند یک طریق فرعی برای جبران خسارت باشد .معهذا دیوان لزومـی بـه تعیـین ایـن
 .1سی ـ لند باال ،ص  ،03ضمن نقل قو از:
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مطلب نمیبیند که آیا خواهان می تواند به چنین دادخواهی متوسل شود یا نه؛ چه نامبرده نتوانسته است ثابت کنـد
که انروی اتمی به ناحق دارا شده است.
 .22خواهان ادله و مدارکی ارائه نموده ،مبنی بر اینکه وی به نفع سازمان انـروی اتمـی کـار انجـام داده و
مدارکی نیز دا بر ارزش مادی این کار تسلیم کرده اسـت .توافقنامـه مـورخ  03نـوامبر  2( 3322آذرمـاه )3102
فیمابین انرتک ،شرکتهای متشکله آن و خواهان ،نحوه قیمتگذاری کار خواهان توسر طرفهـای یـاد شـده را
بیان می کند؛ لکن خواهان مدارک بسیار ناچیزی راجع به ارزش کاری که انرتک برای خوانده انجـام داده ،تسـلیم
داشته است .با وجود این ،خواهان نسخ صورتحسابهایی را که برای انرتک ارسا داشـته و مـیتوانسـت میـزان
خدمات انجام شده را روشنتر سازد ،ارائه نکرده است .به هر تقدیر ،حتی به فرض اینکه انروی اتمی به وسیله کار
خواهان دارا شده و دیوان نیز می توانست میزان این دارا شدن را معلوم نماید ،باز خواهان نتوانسته است ثابت کنـد
که انروی اتمی ،ارزش کامل کار را به انرتک نپرداخته است .ادله و مدارک نزد دیوان فقر حاکی است که مبلغـی
معاد  0میلیون دالر به انرتک پرداخت شده است .دیوان از کل مبل صورتحسابهای انرتک اطالع ندارد .مضافاً
این که مدارک مربوط به کمیت و کیفیت کار انرتک ،اندک و تناقض است .در نبود ادله و مدارک قانعکننده ،مبنـی
بر این که بابت کار انجام شده ،به انرتک وجه کافی پرداخت نشده است ،دیوان داوری نمـیتوانـد نظـر دهـد کـه
انروی اتمی به ناحق دارا شده است .بنابراین ،در شرایطی که خواهانی ادعای قراردادی علیه طـرف ثـالثی داشـته،
ولی چنین ادعایی علیه خواندهای که به ناحق دارا شده است ،ندارد ،الزم نیست که دیوان درباره پرداخت یـا عـدم
پرداخت خواسته تصمیم گیرد.
 .22به دالیل پیشگفته :دیوان به شرح زیر حکم صادر میکند:
الف) ادعا مردود شناخته میشود.
ب) هر طرف هزینههای داوری خود را تقبل خواهد کرد.
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