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مقدمه
ان عمر دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده که در اردیبهشت سال  0911تشکیل شد نزدیک به
سی سال میگذرد و اینک وارد سی و یکمین سال خود میشود .تاکنون دیوان به حدود  4111پرونـده
رسیدگی کرده یا به نحو دیرری آنها را حل و فصل یا مختومه کرده است .پروندههای مزبور مشـتمل
بر حدود  310فقره دعوای بزرگ 2831 ،فقره دعوای کوچک 91 ،فقره دعاوی گروه «الـف» (دعـاوی
تفسیری بین دو دولت) و  21فقره دعاوی گروه «ب» (دعاوی مربوط به خرید و فروش کاال و خـدمات
بین مؤسسات و دستراههای دولتی ایران و ایاالت متحده) اسـت .در نتیجـه حـل و فصـل ایـن تعـداد
پرونده ،مبالغی در چارچوب بیانیههای الجزایر بـه خواهانهـای امریکـایی پرداخـت شـده و جمهـوری
اسالمی ایران نیز دعاوی خود را علیه خواندگان امریکایی در چارچوب صالحیت دیوان مطرح کرده که
منجر به دریافت مبالغی ان دولت امریکا یا اتباع آن شده است.
با وجود اهمیت بیانیههای الجزایر و وسعت موضوعات مطرح شده و بهویژه بیسابقه بودن تشکیل
دیوان داوری در چنین ابعادی و علیرغم اینکه ایران یک طر داوری است ،حقوقدانان ایرانی کمتـر
به بررسی ابعاد آن پرداختهاند .واقعیت این است که بیسابقه بودن و تانگی موضـوع بیانیـهها و دیـوان
داوری در تاریخ حقوق کشور ما و کمبود منابع تحقیق به نبان فارسی ،جذب آن را در ادبیات حقوقی ما
کند ساخته است.
گرچه براساس قواعد دادرسی دیوان ،لوایح و مستندات قضایی که طرفین دعاوی به دیوان تسـلیم
میکنند محرمانه است ،لکن دولتهای ایران و امریکا ان همان ابتدا به موضوع دسترسی عموم به آرای
دیوان ـ و نظریات مستقل داوران ـ توجه خاص داشته و با اصالح قواعد دادرسی ،نمینه انتشار آنها را
فراهم ساختهاند ،بهطوری که تاکنون آرای دیوان در  98جلد به نبان انرلیسی منتشر شده است .عالوه
بر این ،اخیراً این آرا در پایراه اینترنتی دیـوان بـه نشـانی  www.iust.comبـه نبانهـای فارسـی و
انرلیسی قرار گرفتهاند که با استقبال حقوقدانان و پژوهشرران روبهرو شده است.
اکنون با تالش مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری و دبیرخانه دیوان ،کار تنظیم و تهیه
مجموعه آرای دیوان به نبان فارسی در یانده جلد به سرانجام رسیده اسـت و جلـد اول آن پـیش روی
عالقهمندان قرار دارد.
برای آشنایی اجمالی خوانندگان گرامی خاطرنشان میساند که جلـد اول ایـن مجموعـه بـه بیـان
کلیاتی درباره تاریخچه دیوان ،ماهیت حقوقی آن ،تعهدات طرفین در بیانیهها ،حدود صـالحیت ،قواعـد
رسیدگی و اجرای احکام دیوان همراه با توضیح رویههای مهم دیوان اختصـاص دارد .در جلـد حاضـر،
نسخهای ان اسناد اصلی دیوان ان جمله بیانیهها ،موافقتنامههای فنی ،قواعد رسیدگی ،فهرست پروندهها
و آرای دیوان نیز ارائه شده است .در سایر مجلدات ،متن کامل آرای صـادر شـده ،مشـتمل بـر احکـام
ترافعی ،تصمیمات و قرارهای دیوان به شرح ذیل درج خواهد شد:
جلد دوم :شامل متن کامل آرا و تصمیمات صادر شده در پروندههای گروه «الف»؛
جلد سوم :شامل متن کامل آرا و تصمیمات صادر شده در پروندههای گروه «ب»؛
جلد چهارم :احکام صادر شده توسط دیوان طی سالهای 0382ـ 0389ان مجلدات  0تا  4گزارشهای آرای
دیوان به نبان انرلیسی؛
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جلد پنجم :احکام صادرشده توسط دیوان طی سالهای 0384ـ  0380ان مجلدات  0تا  2گزارشهای آرای
دیوان به نبان انرلیسی؛
جلد ششم :احکام صادر شده توسط دیوان طی سالهای 0380ـ 0381ان مجلدات  8تا  01گزارشهای آرای
دیوان به نبان انرلیسی؛
جلد هفتم :احکام صادر شده توسط دیوان طی سالهای 0381ـ 0382ان مجلدات  00تا  04گزارشهای
آرای دیوان به نبان انرلیسی؛
جلد هشتم :احکام صادر شده توسط دیوان طی سالهای 0382ـ 0388ان مجلدات  00تا  21گزارشهای
آرای دیوان به نبان انرلیسی؛
جلد نهم :احکام صادر شده توسط دیوان طی سالهای 0383ـ 0331ان مجلدات  20تا  20گزارشهای آرای
دیوان به نبان انرلیسی؛
جلد دهم :احکام صادر شده توسط دیوان طی سالهای 0330ـ 0334ان مجلدات  21تا  91گزارشهای
آرای دیوان به نبان انرلیسی؛
جلد یاندهم :احکام صادر شده توسط دیوان طی سالهای 0334ـ 2119ان مجلدات  91تا  92گزارشهای
آرای دیوان به نبان انرلیسی؛
شایان ذکر است که مطالب جلد  98گزارشهای آرای دیوان به نبان انرلیسی که شامل
پروندههای گروه «الف» و «ب» بوده است در جلدهای دوم و سوم به نبان فارسی درج شده است.
همچنین مطالب مطرح در این مجموعهها براساس متن بیانیهها ،قواعد دادرسی و احکام و
تصمیمات دیوان در پروندههای مختومه تهیه شده و فقط برای راهنمایی پژوهشرران است و مبین
موضع رسمی دولت ایران نیست.
ان آنجا که تصمیمها ،قرارها و آرای دیوان ،جزء اسناد رسمی دیوان دعاوی ایران و امریکا هستند
و همواره در دو نسخه فارسی و انرلیسی صادر شدهاند ،در این مجموعه بدون هرگونه اصالح ان سوی
ویراستار چاپ شدهاند و ان این رو ،ممکن است در برخی موارد به لحاظ ادبی یا عبارتی و حتی برگردان
برخی اصطالحات حقوقی یا غیرحقوقی دارای اشکال به نظر برسند.
امید است استادان ،حقوقدانان ،محققان و دانشجویان با انتشار نتایج تتبع و مطالعه خود در نمینه
جنبههای حقوقی بیانیههای الجزایر و رویههای دیوان داوری ،بر غنای ادبیات حقوقی کشور در این
حونه بیفزایند.
مجید جعفرزاده
رئیس مرکز امور حقوقی بینالمللی
ریاست جمهوري
تابستان 0931
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انعقاد بیانیههاي الجزایر
 .0پیشینه تاریخی
انعقاد بیانیههای الجزایر بین دولت ایران و دولت ایاالت متحده امریکا در تاریخ  03ژانویه سال 0380
برابر با  03دیماه  0903واقعهای مهم در سیر روابط سیاسی و حقوقی چند دهه گذشته دو کشور
محسوب میگردد .این بیانیهها با هد حل و فصل قضیه کارکنان سفارت سابق امریکا در تهران و
اختالفات مالی و حقوقی بین دو کشور که در نتیجه سرنرونی رژیم پهلوی به علت وقوع انقالب
اسالمی و استقرار نظام جمهوری اسالمی در ایران برون کرده بود صادر گردیدند .منشأ بسیاری ان
اختالفات مالی و حقوقی در واقع به نوع روابط اقتصادی و سیاسی عمیق دو کشور و حضور گسترده
اتباع و شرکتهای امریکایی در بانار رو به رشد ایران و معامالت تجاری فیمابین در قبل ان انقالب بر
میگشت که با نفوذ شرکتهای امریکایی در صنایع نفتی ایران پس ان کودتای  28مرداد  0992آغان
شده و در اواخر عمر رژیم پهلوی ،بهویژه پس ان چند برابر شدن در آمدهای نفتی ایران به حجم بی
سابقهای خصوصاً در صنایع و تجهیزات نظامی رسیده بود.
با پیرونی انقالب اسالمی ،پس ان گذشت یک ربع قرن ان کودتای  28مرداد ،اساس روابط ظالمانه
دو کشور فرو ریخت .نقطه عطف نهضت مقدس مردم برای پایان دادن به نفوذ اجانب و به یغما بردن
منابع و ثروت کشور ،اعتراض تاریخی امام خمینی (ره) در پانزدهم خرداد  0942بر ضد تصویب قانون
رژیم مصونیت قضایی (کاپیتوالسیون) برای اتباع ایاالت متحده بود که منتهی به شهادت جمع نیادی
ان مردم و تبعید امام (ره) به ترکیه گردید .پس ان قیام پانزدهم خرداد ،مبارنات روحانیون ،روشنفکران و
تودههای مردم علیه رژیم وابسته رونبهرون شدت گرفت و سرانجام پس ان اوجگیری تظاهرات و
اعتصابات سراسری مردم در سالهای 0901ـ 0902شاه و همسرش مجبور به خروج ان کشور شده0،
نهضت اسالمی پس ان سالها مجاهدت آحاد ملت به فروپاشی رژیم استبدادی در  22بهمن 0902
منجر گردید .پیرونی انقالب اسالمی نقطه عطفی در تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران و منطقه بود.
 .0در تاریخ  21دی ماه 01( 0902ژانویه ،)0323شاه و همسرش ا یران را به ظاهر برای استراحتی کوتاه مدت به م قصد مصر
ترك کردند .آن ها سپس چندی در مراکش ،باهاما و مکزیک ا قامت گزیدند .در تاریخ  91مهرماه  0908شاه که ویزای موقت
برای ورود به ایاالت متحده دریافت کرده بود ،برای معالجه پزشکی به نیویورك رفت و تحت عمل جراحی قرار گرفت .وی
متعاقباً در  24آذر  0908به اتفاق فرح ان ایاالت متحده خارج شد و به پاناما رفت ،اما پس ان چند ماه در سوم فروردین 0903
پاناما را به قصد مصر ترك کرد .وی در پنجم مرداد  0903در قاهره در گذشت.
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0ـ .0تحوالت انقالب اسالمی و خروج اتباع خارجی از ایران
جنبشهای مردمی و اعتصابات سراسری کارمندان دولت ،کارگران صنایع و کارخانجات خصوص ًا
اعتصاب کارکنان صنعت نفت در سالهای 0901ـ 0902باعث شد که اقتصاد کشور دچار بحران
عظیمی گردد .در جریان این وقایع ،اکثر خارجیان بهویژه اتباع امریکایی که طر قرارداد با دولت و
دستراههای دولتی بودند بهتدریج ان کشور خارج شدند و تقریباً کلیه طرحها و قراردادهای منعقد با
طر های ایرانی تعطیل و رها گردید.
ماهیت و موضوع بسیاری ان قراردادهای منعقد در نمان رژیم پهلوی با شرکتهای امریکایی به
گونهای بود که ادامه حیات آنها در پرتو اهدا و سیاستهای جمهوری اسالمی ایران امری
غیرممکن مینمود و قاعدتاً باید مورد باننرری قرار میگرفت .بهعنوان مثال در سالهای  0324و
 0320دولت امریکا و رژیم سابق به منظور تشکیل مرکز جمعآوری اطالعات و جاسوسی در خاورمیانه
و خلیج فارس ،در راستای ایفای نقش رژیم بهعنوان ژاندارم منطقه ،ایجاد یک پروژه اطالعاتی معرو
به «آیبکس» را به شرکتهای آمریکایی واگذار کردند .دولت امریکا نقش مؤثری در معرفی شرکتها
و کنترل اجرای قراردادها ،ان جمله ان طریق صدور جوان صادرات تجهیزات و خدمات مورد نیان پروژه
ایفا میکرد .با معرفی شرکت «راکول اینترنشنال» ان سوی امریکا قراردادی بین آن شرکت و رژیم شاه
برای انجام بخشهای مختلف پروژه امضا گردید ،اما پس ان چندی ،راکول قرارداد نخست را فسخ و
قرارداد دیرری را با ایران برای انجام دو بخش اصلی پروژه منعقد کرد .ان این رو ایران ناچار شد با
انعقاد قراردادهای بیشتر برای اجرای سایر بخشهای پروژه با برخی دیرر ان پیمانکاران آمریکایی،
هزینههای مضاعفی را متحمل گردد .با انعقاد این قراردادها رژیم پهلوی تا نمان به ثمر رسیدن انقالب
اسالمی بـیش ان  211میلیون دالر بابت اجرای پروژه پرداخت کرد.
قرارداد با راکول ان جمله قراردادهایی است که بین رژیم سابق با شرکتهای امریکایی منعقد شده
بود .عالوه بر این ،صدها قرارداد دیرر با شرکتهای امریکایی ویا شرکتهایی ان دیرر کشورها وجود
داشت که پس ان انقالب اسالمی مورد باننرری قرار گرفتند ویا فسخ شدند یا اینکه به علت خروج
کارشناسان و کارگران خارجی ان ایران اجرای آنها عمالً به حال تعلیق درآمد .این وضعیت کشور را با
حجم بزرگی ان دعاوی بالقوه طر های خارجی بهویژه آمریکاییها مواجه ساخت.

9ـ .0تدابیر و اقدامات مراجع رسمی و انقالبی
نظام جمهوری اسالمی در ایران پس ان استقرار با بحران ناشی ان رکود فعالیتهای اقتصادی و تجاری
و تعطیلی واحدهای اداری و صنعتی و بیکاری کثیری ان کارگران کشور در جریان انقالب اسالمی
مواجه گردید .عالوه بر این ،مسئوالن دولت انقالبی بهناگاه با حجم عظیمی ان طرحها و قراردادهایی
مواجه شدند که اجرای آنها به حال تعلیق در آمده بود .ان سوی دیرر بعضی ان قراردادهایی که در
نمان رژیم پهلوی با دولتها و شرکتهای خارجی منعقد شده بود با توجه به مالحظات و رعایت
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مصالح ملی نیانمند باننرری بودند .همچنین گاه مصالح و امنیت ملی ایجاب میکرد که مراجع دولتی
قوانین ویا احکام قانونی را در جهت ملیکردن بعضی ان بخشهای اقتصادی کشور یا مصادره و
سرپرستی مراکز تجاری و صنعتی تصویب کنند 0.لذا تدابیر و اقدامات وسیعی توسط نهادها و مراجع
دولتی برای تسریع در راهاندانی چرخه اقتصاد کشور اتخاذ گردید.
در همین راستا با فرمان حضرت امام (ره) شورای انقالب مأموریت یافت اموال منقول و غیرمنقول
سلسله پهلوی و کارگزاران اصلی این رژیم را که ان بیتالمال اختالس کرده بودند ،به نفع مستمندان،
کارگران وکارمندان ضعیف مصادره کند 2.همچنین با تصویب شورای انقالب ،بانکها ،بیمهها و
تعدادی ان صنایع بزرگ کشور ملی اعالم شد .قانون ملیشدن بانکها که حدود یک سوم آنها با
مشارکت سرمایههای خارجی تأسیس شده بودند به دالیلی چند ،ان جمله برای جلوگیری ان خروج
بیشتر سرمایههای ریالی و ارنی کشور در تاریخ  02خرداد ماه سال  0908به تصویب رسید 9.بهعالوه
به علت خروج سرمایهها و مدیران خارجی و احتمال ورشکستری ،شرکتهای بیمه به موجب الیحه
قانونی ملی شدن مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری در آبان ماه  0908به تملک دولت در آمدند4.
در حونه نفت نیز شورای انقالب با تصویب قانونی در  08دی  0908سعی کرد شرایط را برای
اجرای یکی ان آرمانهای انقالب اسالمی هموار کند .هرچند با ملی شدن صنعت نفت در سال ،0923
این صنعت تحت حاکمیت دولت قرار گرفته بود ،اما کودتای آمریکایی  28مرداد به این حاکمیت
مستعجل پایان داد و رژیم پهلوی به عقد قراردادهایی مغایر با اهدا مورد انتظار ان ملی شدن نفت با
شرکتهای خارجی بهویژه امریکایی مبادرت کرد که این ماجرا تا پیرونی انقالب اسالمی ادامه داشت.
ماده واحده مصوب شورای انقالب مقرر کرده بود آن دسته ان قراردادهای نفتی که به تشخیص
کمیسیون خاصی که به موجب همان قانون تشکیل شد با قانون ملیکردن سال  0300مغایرت داشته
باشد ،کانلمیکن شود .در اجرای این قانون اکثر قراردادهای نفتی ایران با شرکتهای خارجی لغو شد

 .0امنیت ملی و نظم عمومی ) (national security and public policyبه عنوان استثنا بر اجرای تعهدات بینالمللی ،یک اصل
پذیرفته شده در حقوق بینالملل است .اهمیت این موضوع چنان است که حتی در معاهدات چندجانبه بینالمللی مانند موافقتنامه
عمومی تعرفه و تجارت ( )GATTکه سابقهای  11ساله دارد کشورهای عضو تاکنون رضایت ندادهاند که مرجع حل و فصل اختالفات
این سانمان به تفسیر استثنائات قید شده در ماده  21موافقتنامه اقدام کند؛ نیرا آنها اعتقاد دارند که موضوع منافع ویا امنیت ملی
مسألهای است که با توجه به وضعیت سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی هر کشور متفاوت است لذا نمیتوان اعمال استثنائات را تابع رویه
واحدی دانست .این اصل موضوع تفسیر دیوانهای بینالمللی ان جمله دیوان بینالمللی دادگستری در تعدادی ان پروندهها ان جمله
پرونده نیکاراگوئه علیه ایاالت متحده و جمهوری اسالمی ایران علیه ایاالت متحده (سکوهای نفتی) بوده است.
 .9در پی صدور این فرمان ،شورای انقالب در تاریخ 0902 /02/20با صدور بیانیهای ضمن مصادره اموال منقول و غیرمنقول خاندان
پهلوی و کارگردانان اصلی رژیم پیشین و صر آن در امور رفاهی مستضعفان و محرومان ،اقدام به ایجاد مؤسسهای به نام بنیاد
مستضعفان کرد که وظیفه آن شناسایی و ضبط این اموال و ایجاد واحدهای مسکونی برای محرومان بود (روننامه اطالعات مورخ
.)0902/02/22
 .9قانون ملی شدن بانکها مندرج در روننامه رسمی شماره  01102مورخ مصوب .0908/9/02
 .7الیحه قانونی ملی شدن مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری مندرج در روننامه رسمی شماره  01214مورخ .0903/9/0
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و این اقدام طبیعتاً به طرح ادعاهای سنرین ان جانب آن شرکتها علیه جمهوری اسالمی ایران
انجامید.
همچنین برای گردش چرخه اقتصاد و صنعت کشور و جلوگیری ان بیکاری کارگران شاغل در
کارخانجاتی که صاحبان آنها کشور را ترك کرده بودند شورای انقالب مصوبهای تحت عنوان «الیحه
تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی شرکتهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورنی و
خدماتی اعم ان بخش عمومی و خصوصی» به تصویب رساند و اشخاصی ان کارمندان دولت یا ان
شاغلین آن کارخانجات ،مدیریت موقت واحدها را عهده دار شدند 0.به همین ترتیب ،دولت در راه
ملیکردن بعضی ان صنایع کشور در چارچوب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران اقداماتی انجام داد.
این قانون در حقیقت ساختار صنعتی کشور و نحوه مالکیت بخشهای دولتی و خصوصی را تا قبل ان
تصویب قانون اساسی معین میکرد2.
ان دیرر اقدامات تأثیرگذار دولت بر حقوق خارجیان پس ان پیرونی انقالب ،صدور قرارهای توقیف
یا احکام مصادره اموال و داراییهای وابستران رژیم سابق ویا بعضی ان خارجیان بهویژه امریکاییها
توسط دادگاههای انقالب و سایر مراجع قضایی بود.

9ـ .0تصرف سفارت سابق امریکا در تهران
عامل دیرر مؤثر بر روابط ایران و امریکا پس ان پیرونی انقالب اسالمی ،حادثه تصر سفارت آن
کشور توسط دانشجویان پیرو خط امام (ره) بود .علت اصلی تصر سفارت ،ادامه مداخله امریکا در امور
ایران و تحریک عوامل ضد انقالب داخلی برای ایجاد درگیریهای قومی و ناامنی در مناطق مرنی
ایران به منظور کارشکنی و ممانعت ان استقرار کامل نظام جمهوری اسالمی در کشور بود .برای
دولتمردان و افکار عمومی ایران شکی وجود نداشت که در پشت این حرکات ،دست دولتهای غربی
بهویژه امریکا قرار دارد که مهمترین پایراه خود برای سلطه و اعمال نفوذ بر منطقه استراتژیک
خاورمیانه و خلیج فارس را ان دست داده بودند .در کنار این امر ،سفر شاه مخلوع در همان دوران به
بهانه مداوا به امریکا برای مردم ایران که خواستار دستریری و محاکمه وی بودند معنای دیرری جز
تداوم حمایتهای همه جانبه امریکا ان رژیم پهلوی نداشت .خشم مردم ایـران ان سیاستهای
مداخلهجویانه امریکا موجب گردید که در  09آبان  0908سفارت وقت آن کشور در تهران توسط
دانشجویان پیرو خط امام (ره) بهعنوان مرکز جاسوسی و طراحی و حمایت ان فعالیتهای ضد انقالب و
ایجاد ناامنی در کشور به تصر در آید و کارکنان آن به اتهام جاسوسی بانداشت گردند .اسنادی که
متعاقباً توسط دانشجویان ان داخل سفارت امریکا ضبط و منتشر گردید بر این اعتقاد عمومی صحه
گذارد.
 .0مصوب  24خرداد  0908مندرج در روننامه رسمی شماره  01102مورخ  02تیر .0908
 .9مصوب  01تیر  0908شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران مندرج در روننامه رسمی شماره  01190مورخ  3مرداد .0908
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با افشای نقش سفارت امریکا در توطئهچینی و تحریک عوامل ضد انقالب برای ایجاد آشوب و
جنگ داخلی ،اقشار مختلف مردم در تظاهرات مستمر با پشتیبانی ان اقدام دانشجویان ،خواستار محاکمه
کارکنان سفارت و دستریری شاه و تحویل وی توسط امریکا به ایران بودند ،اما امریکا برای حل قضیه
به شورای امنیت سانمان ملل متوسل شد .در نوامبر  0323شورای امنیت با صدور قطعنامه شماره 402
ضمن تأکید بر لزوم آنادی کارکنان سفارت ان طرفین خواست که با آرامش بیشتر نسبت به حل
اختالفات اقدام کنند .امریکا همچنین دعوایی علیه ایران مبنی بر نقض تعهدات بینالمللی نزد دیوان
بینالمللی دادگستری اقامه کرد .ایران بدون اینکه در مراحل دادرسی شرکت کند طی دو مکاتبه به
دیوان اعالم کرد که فاقد صالحیت رسیدگی به دعوا است ،اما دیوان براساس کنوانسیونهای وین در
مورد روابط دیپلماتیک و کنسولی و عهدنامه مودت بین ایران و امریکا ضمن تأکید بر صالحیت خود،
به موجب حکمی ان دولت ایران خواست به آنادی کارکنان سفارت امریکا در تهران اقدام کند0.
متعاقب بینتیجه بودن این تالشها امریکا ان شورای امنیت خواست که براساس فصل هفتم ان
منشور ملل متحد ،ایران را مورد تحریم قرار دهد .شورا طی قطعنامه شماره  410بار دیرر ان ایران
خواست تا گروگانها را آناد کند .همچنین شورا ان دبیر کل خواست با مسافرت به ایران راههای
آنادسانی گروگانها را با مقامات ایران در میان گذارد؛ ولی این مسافرت هم با ناکامی روبهرو شد2.
امریکا سپس در  01ژانویه  0381پیشنویس تحریم همه جانبه ایران را به شورای امنیت تسلیم کرد،
اما با وتوی قطعنامه توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق به علت اینکه اختال طرفین دو جانبه بوده و
تهدیدی برای صلح جهانی محسوب نمیشود اقدام آمریکا شکست خورد.
دولت امریکا به جای تمکین به خواست مردم ایران برای تحویل شاه در تاریخ  0اردیبهشت 0903
برای آنادی اتباع امریکایی به عملیات نظامی متوسل گردید که در صحرای طبس با شکست مواجه
شد .به عالوه ،این کشور همزمان روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع و کارکنان سفارت ایران در
امریکا و کارآمونان نظامی ایران در آن کشور را اخراج کرد .متعاقباً کارتر رئیس جمهور وقت امریکا با
فرمان جدیدی دامنه تحریمها علیه ایران را گسترش داد.

7ـ .0توقیف داراییهاي ایران توسط دولت و دادگاههاي امریکا
به دنبال حادثه تصر سفارت امریکا ،رئیس جمهور آن کشور در  09آبان  04( 0908نوامبر  )0323با
استناد به قانون اختیارات فوقالعاده اقتصادی بینالمللی ،ضمن اعالم وضعیت فوقالعاده در مورد روابط
با ایران ،دستور اجرایی شماره  02021را صادر کرد که به موجب آن ،داراییهای دولت ایران و
سانمانها و شرکتهای دولتی ایران نزد اشخاص امریکایی در داخل و خارج ان خاك امریکا مسدود
گردید .متعاقباً ونارت خزانهداری آمریکا نیز ضوابطی تحت عنوان «مقررات کنترل داراییهای ایران» را
1. Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, Judgment of 24 May 1980.
2. UNSC Res 461. 31 Dec.1979.
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برای اجرای دستور اجرایی مزبور صادرکرد 0.به موجب این مقررات ،کلیه اموالی که ایران در آنها «به
هر نحو عالیقی» داشت مسدود گردید .در بخش 900ـ  090آن مقررات نیز اموال و عالیق مالی ایران
بهتفصیل بیان شد .اموال مسدودشده شامل وجوه و اوراق بهادار و مقادیر قابل توجهی ان اموال عینی،
اعم ان نظامی و غیرنظامی بود که ایران مالک آنها بود ،ان جمله اموالی که ان فروشندگان امریکایی
خریداری کرده یا اموالی که برای تعمیر به امریکا فرستاده شده بود.
در بخش  090/018مقررات خزانهداری که بعداً در تاریخ  28نوامبر  2( 0323آذرماه  )0908صادر
شد ،ضوابطی درباره اعتبارات اسنادی احتیاطی صادرشده به نفع دستراهها و شرکتهای ایرانی وضع
گردید .به موجب این بخش ،هر بانک امریکایی که درخواستی برای پرداخت اعتبار اسنادی احتیاطی
ایران دریافت میکرد مکلف بود مراتب را به طر حساب ،یعنی پیمانکار امریکایی اطالع دهد .طر
حساب اجانه داشت صدور پروانهای را درخواست کند که به موجب آن میتوانست در دفاتر خود برابر
مبلغ مورد مطالبه ذینفع ،حساب مسدودی بان کند .پس ان انجام این کار ،بانک ان پرداخت وجه اعتبار
اسنادی احتیاطی ممنوع میشد؛ لکن اگر چنین پروانهای درخواست یا تحصیل نمیشد ،بانک مجان بود
آن مبلغ را به یک حساب مسدود که برای بانک ذینفع ایرانی بان میکرد ،واریز کند.
پس ان انسداد اموال ایران به وسیله رئیس جمهور وقت امریکا جریان طرح دعاوی علیه ایران و
دستراههای دولتی نزد محاکم امریکایی که چندی بعد ان پیرونی انقالب آغان شده بود شدت بیشتری
گرفت ،به طوری که در آستانه امضای بیانیه ،بیش ان  441دعوا علیه دولت ایران و سانمانها و
شرکتهای دولتی ایرانی اقامه شده بود .در این دعاوی ،اتباع یا شرکتهای امریکایی علیه اقدامات
مراجع دولتی و انقالبی ایران شکایت کرده ،برای جبران خسارات وارد اقدام به توقیف قضایی وجوه و
اموال عینی متعلق به ایران در خاك امریکا کردند .همچنین برخی ان مدعیان امریکایی ،ان جمله
بانکها و شرکتها اجانه یافتند طبق مقررات خاصی ،مطالبات ادعایی خود را با داراییهای مسدودشده
تهاتر کنند.
در این دوران ،جمهوری اسالمی ایران که با حجم عظیمی ان ادعاها در محاکم امریکا مواجه شده
بود بهناچار با استخدام وکالی امریکایی و ایرانی به دفاع در مقابل دعاوی پرداخت و با طرح دفاعیات
حقوقی ،ان جمله مصونیت ایران ان تعقیب قضایی در محاکم داخلی بهعنوان یک دولت خارجی براساس
حقوق بینالملل و قوانین امریکا تالش کرد با رسیدن به راهحلی عادالنه برای حل و فصل اختالفات با
دولت و شرکتهای امریکایی ،ان صدور و اجرای احکام ظالمانه دادگاههای آمریکایی علیه اموال
مسدودشده کشور جلوگیری کند.

 .0برای مطالعه مقررات خزانهداری رجوع کنید به:
A.Lowenfeld Trade Controls For Political Ends (2 nd ed. 1983) DS-735 et seq.
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 1ـ .0مذاکرات دو دولت براي حل و فصل اختالفات
در چهارم اسفند  0908امام خمینی (ره) تصمیمگیری برای حل و فصل مسأله کارکنان سفارت سابق
امریکا را به مجلس شورای اسالمی محول کردند 0.بر این اساس ،مجلس در یاندهم آبان  0903طی
قطعنامهای شرایط حل و فصل موضوع را تبیین و برای اجرا به دولت شهید رجایی ابالغ کرد .شرایط
چهارگانه مجلس عبارت بودند ان:
« .0ان آنجا که دولت امریکا در گذشته همواره در امور داخلی کشور ایران دخالتهای گوناگون
سیاسی و نظامی کرده است ،لهذا باید تعهد و تضمین کند که ان این پس هیچگونه دخالت مستقیم و
غیرمستقیم سیاسی و نظامی در امور جمهوری اسالمی ایران ننماید.
« .2آناد گذاشتن تمامی سرمایههای ما و در اختیار قراردادن این سرمایهها و کلیه اموال و
داراییهای ایران که در امریکا ویا مؤسسات متعلق به دولت یا اتباع امریکا در سایر کشورها است ،به
نحوی که دولت جمهوری اسالمی ایران بتواند به هر کیفیتی که بخواهد ان آن استفاده کند و دستور
 29آبان  0908رئیس جمهور امریکا و دستورات پس ان آن مبنی بر انسداد داراییهای ایران کانلمیکن
اعالم گردد و بانگشت به شرایط عادی رون قبل ان  29آبان در مورد کلیه روابط مالی فیمابین و رفع
هرگونه اثرات ناشی ان این دستور ان قبیل تهاترهای انجام شده و انجام کلیه اقدامات النم حقوقی و
اداری ان طر رئیس جمهوری امریکا جهت ابطال و الغای احکام توقیف صادرشده ان طر دادسراها و
دادگاههای امریکا و تضمین امنیت و تحرك و انتقال آناد این داراییها در قبال هرگونه اقدام اشخاص
حقیقی و حقوقی امریکایی و غیرامریکایی در کشور امریکا.
« .9لغو و ابطال کلیه تصمیمات و اقدامات اقتصادی و مالی علیه جمهوری اسالمی ایران و انجام
کلیه اقدامات اداری و حقوقی النم جهت لغو ابطال تمامی دعاوی و ادعاهای دولت امریکا و مؤسسات
و شرکتهای امریکایی علیه ایران به هر صورت و به هر عنوان و انجام کلیه اقدامات اداری و حقوقی
النم جهت عدم طرح هر نوع دعوای حقوقی یا جزایی و مالی جدید ان طر اشخاص حقیقی و حقوقی
رسمی و غیررسمی دولت امریکا ویا مؤسسات و شرکتهای امریکایی و چنانچه هرگونه ادعایی علیه
ایران و اتباع ایرانی در هریک ان دادگاهها در رابطه با انقالب اسالمی ایران و تصر مرکز توطئه
امریکا و دستریرشدگان در آن مطرح شود و رأی به محکومیت ایران ویا اتباع ایرانی صادر شود ،دولت
امریکا متعهد و ضامن است پاسخروی آن باشد و متعهد و ضامن است که غرامت و خسارت ناشی ان
آن را بپرداند.
« .4بانپس دادن اموال شاه معدوم با به رسمیت شناختن و نافذ دانستن اقدام دولت ایران در اعمال
حاکمیت خود مبنی بر مصادره اموال شاه معدوم و بستران نزدیک وی که طبق قوانین ایران اموالشان
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متعلق به ملت ایران است و صدور حکم رئیس جمهور امریکا مبنی بر شناسایی و توقیف این اموال و
به عمل آوردن کلیه اقدامات اداری و حقوقی النم برای انتقال کلیه این اموال و داراییها به ایران».
در پاییز  0903ایران و امریکا با وساطت دولت الجزایر مذاکراتی را به منظور حل بحران بین دو
کشور آغان کردند .سرپرستی هیأتهای مذاکرهکننده را به ترتیب بهزاد نبوی ،ونیر مشاور وقت در امور
اجرایی دولت شهید رجایی ان طر ایران ،و وارن کریستوفر ،معاون ونیر امور خارجه وقت ایاالت
متحده بر عهده داشتند و مصوبه مجلس شورای اسالمی ،چارچوب مذاکرات دو طر برای حل و
فصل قضیه بود که در مقدمه بیانیه کلی نیز بدان اشاره شده است.
ایاالت متحده در اولین پاسخ کتبی خود به شرایط ایران ،در تاریخ  20آبان  00( 0903نوامبر
 ،)0381به طور اصولی مصوبه مجلس را بهعنوان مبنای مذاکره برای پایان دادن به بحران پذیرفت و
ابران آمادگی کرد که پس ان خروج سالم  02نفر اعضای سفارت ایاالت متحده ان ایران ،طی دستوراتی
برای عدم مداخله در امور ایران ،آنادی اموال و داراییهای بانکی ایران ،ابطال قرارهای توقیف
صادرشده ان محاکم امریکایی ،لغو تحریمهای تجاری ،استرداد دعاوی مطرحشده علیه ایران نزد دیوان
بینالمللی دادگستری ،خودداری ان طرح دعاوی ناشی ان اشغال و بانداشت کارکنان سفارت امریکا در
آینده ،ختم دعاوی دولت و اتباع امریکایی به روش مورد توافق دو طر و جلوگیری ان انتقال اموال
شاه و نیز همکاری با ایران برای شناسایی اموال وی اقدام کند.
پس ان دریافت پاسخ ایاالت متحده ،دولت ایران بر این نظر بود که یادداشت امریکا و ضمائم آن
در واقع پاسخ روشنی نبوده ،طرح پیشنهادهای جدیدی است که با پیشنهادهای مجلس شورای اسالمی
ایران اختال دارد و در موارد متعدد نیز مطالب مبهم مانده ویا به سکوت برگزار شدهاند .لذا در جوابیه
مورخ  03نوامبر ( 23آبان) ایران به ایاالت متحده تصریح گردید که چون دولت مجری مصوبات
مجلس است و اجانه هیچ گونه تغییر و جرح و تعدیل در آنها را ندارد طبعاً نمیتواند به یادداشتهای
غیرصریح پاسخ دهد و مسئولیت هر نوع تأخیر در حل مسأله به عهده امریکا است .ایران در آن جوابیه
بار دیرر مؤکداً خواستار پاسخ روشن مثبت ویا منفی به کلیه موارد پیشنهادی مجلس و همچنین رفع
نکات مبهم پیشنهادهای مطرحشده ان سوی دولت امریکا گردید .در خاتمه جوابیه نیز برخی ان موارد
اختال شرایط مجلس با پاسخ امریکا درباره آنادی سپردههای ایران در بانکهای امریکایی در اروپا،
لغو تهاترهای انجام شده ،تضمین تحرك و انتقال آناد داراییها ،لغو و ابطال دعاوی مؤسسات و
شرکتهای امریکایی ،ممانعت ان طرح دعوای جدید علیه ایران یا اتباع ایرانی در رابطه با انقالب
اسالمی و اشغال سفارت و توقیف کارکنان آن ،و همچنین توقیف و انتقال اموال شاه و بستران وی
ارائه شد و پاسخ فوری به آن موارد تقاضا گردید0 .

 .0ر.ک :پیوست 1.

گفتار اول /انعقاد بیانیههاي الجزایر بین ایران و امریکا 03 

در سوم دسامبر  0381پاسخ دومی ان ایاالت متحده برای رفع ابهامات توسط دولت الجزایر به ایران
تحویل گردید .در این پاسخ ،ایاالت متحده ضمن توضیح درباره پاسخ اول ،تقاضای ایران ان جمله
درخصوص اعاده وضعیت مالی ایران به قبل ان  04نوامبر  0323و انسداد اموال شاه و بستران نزدیک
وی و اجرای احکام قضایی و فرمانهای ایران در مورد آن اموال طبق قوانین ایاالت متحده را
پذیرفت .سپس در تاریخ  04دسامبر  0381امریکا طی یادداشتی درباره سؤاالت بعدی ایران ،توضیحات
بیشتری در مورد ممانعت ان طرح دعوا در محاکم آن کشور ناشی ان بانداشت کارکنان سفارت امریکا
یا خسارات واردهشده به اموال امریکا یا اتباع آن در داخل سفارت یا در نتیجه تظاهرات مردمی در
جریان انقالب اسالمی و میزان اموال شاه و خانواده وی در امریکا ارائه کرد .پس ان دریافت این
اطالعات ،در تاریخ  20دسامبر ،دولت ایران نیز مواضع تفصیلی خود را درباره روشهای اجرایی شرایط
مجلس بهویژه فهرست و میزان داراییهای قابل انتقال و سپردن تضمین مالی توسط امریکا برای
حسن اجرای تعهدات ،ان جمله آنادی اموال ایران و داراییهای شاه و بستران وی به طر مقابل
اعالم کرد.
در کنار مکاتبات مذکور ،مذاکرات شفاهی نیز بین طرفین کماکان با وساطت مقامات الجزایری
ادامه داشت .در تاریخ  91دسامبر  0381اولین پیشنویس «بیانیه کلی» و «بیانیه حل و فصل دعاوی
ان طریق داوری مرضیالطرفین» در اختیار ایران قرار گرفت و متعاقباً نیز در جلساتی با مقامات
الجزایری درباره آنها تبادل نظر شد و پیشنهادهای اصالحی ایران ارائه گردید .با خاتمه مذاکرات و
اعمال تغییرات نهایی مورد نظر دو طر  ،دولت شهید رجایی با توجه به اصل  093قانون اساسی،
«الیحه قانونی راجع به حل و فصل اختالفات مالی و حقوقی دولت جمهوری اسالمی ایران با دولت
امریکا» را به مجلس شورای اسالمی تسلیم کرد که در تاریخ  0903/01/24تصویب شد و یکی ان
موانع پذیرش بیانیهها مرتفع گردید .یک رون بعد ،متن بیانیهها به تصویب هیأت ونیران رسید و متعاقباً
در  23دی ماه همان سال دولت ایران و امریکا موافقت و الحاق خود را به دو بیانیه دولت جمهوری
عربی دمکراتیک مردم الجزایر اعالم کردند0.

 .9بیانیههاي الجزایر و موافقتنامههاي فنی و بانکی
دعاوی»9

اسناد اصلی بیانیههای الجزایر ،مشتمل بر سه سند به نام «بیانیه کلی»« 2،بیانیه حل و فصل
و «سند تعهدات» 4است که در  03ژانویه  0380برابر با  23دی  0903توسط نمایندگان دولت ایران و
امریکا امضا و منتشر شدهاست .همچنین تعدادی موافقتنامه فنی و بانکی نیز بین بانک مرکزی
 .0برای مطالعه بیشتر درخصوص مکاتبات و مذاکرات طرفین رجوع کنید به :مقدمه حکم شماره  032ـ الف00ـ هیأت عمومی،
حکم شماره  031ـالف (00چهارـ) الف24ـ هیأت هیأت عمومی و قرار شماره  28ـ الف(00یک ـ ج) ـ هیأت عمومی.
 .9ر.ك :پیوست شماره .2
 .9ر.ك :پیوست شماره .9
 .7ر.ك :پیوست شماره .4
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جمهوری اسالمی ایران ،بانک مرکزی الجزایر ،بانک مرکزی انرلیس ،بانک فدرال رنرو نیویورك،
بانک مرکزی هلند ،و بانک تصفیه هلند منعقد شده که موضوع آنها نحوه آنادشدن داراییها و
حسابهای بانکی ایران و نرهداری حساب امانی اولیه و نیز نرهداری حساب تضمینی دیوان داوری
است که «موافقتنامههای فنی و بانکی» نامیده میشوند.

0ـ .9بیانیهها و سند تعهدات
در بیانیهها محور و اصول توافقات حقوقی و مالی طرفین قید شده که ملهم ان همان شروطی است که
مجلس شورای اسالمی براساس پیام حضرت امام خمینی (ره) تنظیم کرده بود .اساس بیانیهها بر
آنادی گروگانهای امریکایی ،رفع انسداد داراییها و اموال ایران و ارجاع اختالفات مالی و حقوقی به
داور مرضیالطرفین است .به منظور اجرای مهمترین بخش توافقات ،یعنی آنادی و انتقال داراییها و
اموال ،ایران و امریکا تعهد به انتخاب یک بانک مرکزی مرضیالطرفین («بانک مرکزی») کردند تا
طبق دستور دولت و بانک مرکزی الجزایر ،بهعنوان کارگزار امانی مورد اعتماد دو طر  ،برای انتقال
وجوه و سایر داراییهای ایران عمل کند.
همچنین براساس بند  1بیانیه کلی ،بهمجرد الحاق دو کشور به بیانیهها و ظر  1ماه پس ان انعقاد
ترتیبات مـربوط به گشایش حساب تضمینی بهرهدار به نام کارگزار که باید طی  91رون ان تاریخ
بیانیهها صورت میگرفت ،ایاالت متحده بایست نسبت به انتقال وجوه سپرده و اوراق بهادار موجود نزد
مؤسسات بانکی داخل آمریکا به اضافه بهره متعلق به آن حساب اقدام میکرد و این اوراق و وجوه تا
نمان انتقال یا برگشت آنها طبق بند  9بیانیه به صورت امانی نزد کارگزار نرهداری میشد .در بند 2
نیز مقرر شده بود که پس ان وصول آن وجوه توسط کارگزار ،وی دستور خواهد داد که  )0نیمی ان مبالغ
دریـافتی به ایران منتقـل شود و  )2نیم دیرر در یـک حساب تضمینی بهرهدار نزد بـانک مرکزی تا
میزان یـک میلیارد دالر سپرده و بقیه بـه ایران منتقل گردد .هد ان حساب تضمینی ،پرداخت احکام
دیوان علیه ایران بود.
سند تعهدات حاوی برخی توافقات مالی دو طر در اجرای بیانیه کلی و مشخصاً ناظر به نحوه حل
فصل دو گروه مهم ان اختالفات ،یعنی اختالفات ناشی ان بدهی ایران بابت وامها و اعتبارات سندیکایی
و اختالفات ناشی ان هر نوع بدهی دیرر ایران به مؤسسات بانکی امریکایی است .این سند مقرر
میدارد که ان محل داراییهای ایران به مبلغ  2/300میلیارد دالر که مقارن با امضای بیانیهها آناد
میشود ،علیالحساب مبلغ  9/112میلیارد دالر برای تصفیه اصل و فرع بدهی گروه اول به فدرال رنرو
نیویورك پرداخت گردد و مبلغ  0/408میلیارد دالر بابت تصفیه بدهی گروه دوم نزد بانک انرلستان
بهعنوان کارگزار امانی کنار گذارده شود .مطابق این سند ،پس ان توافق بانک مرکزی ایران و مؤسسات
بانکی امریکایی طلبکار ،بانک مرکزی الجزایر دستور النم را به کارگزار برای پرداخت بدهی صادر
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میکند ،اما در صورت عدم توافق ،هریک ان طرفین تحت شرایطی میتواند موضوع را به داوری
مرضیالطرفین یا به دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده ارجاع کند.
سرانجام به منظور رسیدگی به اختالفات مالی و حقوقی ،طرفین توافق کردند کلیه دعاوی اتباع
علیه دولت دیرر را لغو کرده ،موجبات حل و فصل و ابطال کلیه این دعاوی را ان طریق یک داوری
النماالتباع فراهم سانند .ان این رو در بیانیه حل و فصل دعاوی ،ترکیب هیأت داوری ،صالحیت ،آیین
دادرسی و سایر شرایط النم برای تشکیل دیوان نیز تعیین گردید0.

9ـ .9موافقتنامههاي فنی و بانکی
عالوه بر سه سند فوق ،تعدادی موافقتنامه فنی و بانکی نیز برای تنظیم و تسهیل اجرای تعهدات
طرفین منعقد گردید که در اینجا بهاجمال به آنها اشاره میشود.
یکی ان این اسـناد ،موافقتنامه امانی  21ژانویه  0380بـرابـر بـا  91دیمـاه «( 0903موافقتنامه
امانی») منعقد بین دولت ایاالت متحده ،بانک فدرال رنرو نیویورك بهعنوان کارگزار مالی ایاالت
متحده ،بانک مرکزی ایران ،و بانک مرکزی الجزایر بهعنوان کارگزار امانی است 2.هد موافقتنامه
امانی ،اجرای آن قسمت ان مقررات بیانیه کلی بود که به ایجاد ترتیبات حساب امانی نزد بانک انرلیس
به نام بانک مرکزی الجزایر برای آنادی ،انتقال و نرهداری اموال و داراییهای ایران ،همزمان با رهایی
اتباع آمریکایی دستریر شده در ایران مربوط میشد .لذا در این موافقتنامه ،نحوه فروش کلیه اوراق
بهادار دولت امریکا نزد فدرال رنرو ،شرایط نرهداری داراییهای ایران اعم ان وجوه ،اوراق بهادار و
شمشهای طال نزد بانک انرلیس و اجرای توافقات طرفین توسط کارگزار الجزایری تعیین شده است9.
موافقتنامه دیرر مربوط به ترتیبات فنی بین بانک مرکزی الجزایر و بانک انرلیس و بانک فدرال
رنرو نیویورك بهعنوان نماینده مالی ایاالت متحده است .هد این ترتیبات ،تعیین دستورالعملهای
النم برای نرهداری ،سرمایهگذاری و تونیع وجوه و داراییهایی بود که فدرال رنرو بایست در اجرای
تعهدات امریکا و موافقتنامه امانی به نام بانک مرکزی الجزایر نزد بانک انرلیس انتقال میداد .بر این
اساس ،بانک انرلیس موظف شد حسابهای النم برای نرهداری اوراق بهادار ،وجوه و شمشهای طال
را افتتاح کرده ،انتقاالت النم در اجرای توافقات طرفین در بیانیهها را منحصراً براساس دستور
صاحبحساب در نمانهای مقرر معمول دارد.
ان دیرر اسناد مربوط به بیانیههای الجزایر ،موافقتنامه مربوط به افتتاح حساب تضمینی برای
پرداخت احکام دیوان علیه ایران است .در  02اوت  ،0380بانک فدرال رنرو نیویورك بهعنوان کارگزار
مالی ایاالت متحده ،بانک مرکزی ایران ،و بانک مرکزی الجزایر بهعنوان کارگزار امانی اموال ایران،
 .0ر.ك :پیوست شماره .9
 .9ر.ك :پیوست شماره .0
 .9ر.ك :پیوستهای شماره . 8-1
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موافقتنامههایی را با بانک ندرالندش و بانک تابعه آن ،بانک تصفیه ان .و«( .بانک امین») برای افتتاح
حساب تضمینی دیوان در بانک امین و شرایط سرمایهگذاری وجوه و نحوه پرداخت احکام دیوان منعقد
ساختند .مطابق این موافقتنامهها بانک امین باید کل بهرهای را که ان سرمایهگذاری وجوه عاید میشود
به حساب بهره واریز کرده فقط ماهانه بابت مدیریت حساب  111،001دالر برداشت کند0.

 .9تعهدات ناشی از بیانیهها
همانطور که بیان شد اصول و محور تعهدات و توافقات طرفین در بیانیهها و سند تعهدات تبیین شده
است .براساس این اسناد ،هریک ان دو دولت ملزم بود اقداماتی را برای ایفای تعهدات خویش به انجام
رساند .تعهدات طرفین را میتوان به دو دسته مالی و حقوقی تقسیم کرد .در این قسمت بهاختصار به
بررسی تعهدات و نحوه و میزان اجرای آنها توسط ایران و امریکا میپردانیم.

0ـ .9تعهدات مالی
تعهدات مالی ناشی ان بیانیهها را میتوان به دو قسمت الف) تعهد آمریکا به اعاده وضع مالی ایران و
آناد سانی داراییها و ب) تعهد ایران به افتتاح حساب تضمینی برای پرداخت احکام صادرشده به نفع
خواهانهای امریکایی ،طبقهبندی کرد.

0ـ0ـ .9اعاده وضع مالی ایران و آزاد سازي داراییها
طبق بیانیه کلی ،دولت امریکا متعهد گردید ان داراییها و اموال ایران رفع توقیف کرده ،وضع مالی
ایران را به قبل ان  29آبان  0908برگرداند .تعهد امریکا به اعاده وضع مالی ایران در اصل کلی «الف»
که در ابتدای بیانیه کلی به همراه اصل «ب» ،جزء مبانی سایر تعهدات دو طر شمرده شده ،تصریح
گردیده است .در این اصل آمده که در چارچوب و پیرو شرایط دو بیانیه دولت جمهوری دمکراتیک و
مردمی الجزایر ،ایاالت متحده حتیاالمکان وضعیت مالی ایران را به صورت موجود قبل ان  29آبان
( 0908تاریخ انسداد اموال) بان خواهد گرداند .در این چارچوب ،ایاالت متحده متعهد گردید تحرك و
انتقال آناد کلیه داراییهای ایران را در قلمرو قضایی خود تأمین کند .همچنین در بند  4تا  3بیانیه
کلی ،ضوابط و ترتیب آنادی و انتقال اموال ایران تعیین شده است .اموال و داراییهای موضوع تعهدات
آمریکا مشتمل بود بر وجوه نقدی و طال و اوراق بهادار ،اموال عینی ،اموال نظامی و اموال دیپلماتیک
که ذیالً در مورد چرونری اجرای این تعهدات توضیحاتی ارائه میشود.
 .0در موافقتنامهها ضمن درج اختال بانک مرکزی ایران و بانک فدرال رنرو نیویورك توافق شد که چهار موضوع برای اتخاذ
تصمیم به دیوان ارجاع شود .این موارد عبارت بودند ان )0 :نحوه تعلق بهره حاصل ان حساب تضمینی )2 ،ضابطهای که دیوان در ثبت
مصالحهها به عنوان حکم براساس توافق طرفین باید به کار برد )9 ،پرداخت هزینههای بانکی مربوط به حساب تضمینی و )4
مسئولیت جبران خسارات احتمالی امین حساب تضمینی که متعاقباً توسط ایاالت متحده طی نامه مورخ  22اکتبر  0380نزد دیوان
مطرح گردید.
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0ـ0ـ0ـ .9وجوه ،طال و اوراق بهادار
به موجب بیانیه کلی ،ایاالت متحده متعهد شد تمام وجوه ،اوراق و طالهای متعلق به ایران نزد بانک
فدرال رنرو نیویورك و سایر بانکهای امریکایی در داخل یا خارج امریکا را به همراه بهره متعلق به
ایران منتقل کند .طبق بند  4مقرر شده بود شمشهای طال نزد بانک فدرال رنرو نیویورك همراه با
سایر اموال ایران نزد آن بانک به حساب کارگزار نزد بانک انرلیس منتقل شود .همچنین در بند 0
امریکا متعهد شده بود سپردهها و اوراق بهاداری را که در رون  04نوامبر  0323یا پس ان آن در دفاتر
شعب خارجی بانکهای امریکایی ثبت شده بود ،با احتساب بهره تا  90دسامبر  0381آناد کند .براساس
بند  1نیز ایاالت متحده بایست ظر مدت نمان مقرر در این بند ( 1ماه) برای انتقال تمام سپردهها و
اوراق بهادار ایران نزد مؤسسات بانکی در امریکا به اضافه بهره آنها به ایران اقدام کند.
در اجرای این تعهدات که ضوابط اجرایی آنها در سند تعهدات و موافقتنامههای فنی و بانکی
تعیین و تبیین گردید ایاالت متحده با صدور دستورات اجرایی شماره  02228و  02223و 02281
بانکها و مؤسسات مالی امریکایی را موظف کرد کلیه وجوه متعلق به ایران را برای انتقال به ایران به
بانک فدرال رنرو نیویورك منتقل کنند .پس ان این اقدام در نوبت اول ،مقدار  0192302/223اونس
طال (به ارنش  1/3932میلیارد دالر) و مبلغ  2/330میلیارد دالر وجوه نقد ایران نزد بانکهای
امریکایی خارج ان امریکا آناد و به حساب امانی کارگزار (بانک مرکزی الجزایر) نزد بانک مرکزی
انرلیس واریز گردید .آن داراییهایی که به صورت شمش طال بود در یک حساب امانی تحت عنوان
«حساب شمش طال و اوراق بهادار» در یکی ان دو حساب امانی تحت عنوان «حساب امانی تضمینی
شماره  »0و وجوه دالری در حسابی تحت عنوان«حساب دالری شماره  »0نرهداری شد .متعاقباً بانک
انرلیس پس ان دریافت اطالع ان بانک مرکزی الجزایر مبنی بر اینکه  02تبعه ایاالت متحده که در
ایران بانداشت بودند ،به سالمت ایران را ترك کردهاند ،در اجرای سند تعهدات ان حساب دالری شماره
 0مبلغ  9/112میلیارد دالر برای تصفیه بدهی ایران بابت وامهای سندیکایی به بانک فدرال رنرو
نیویورك پرداخت کرد تا به طلبکاران ایران تأدیه شود .همچنین مبلغ  0/408میلیارد دالر نیز برای
تصفیه بدهی بانکهای ایرانی به بانکهای امریکایی در حساب کارگزار به امانت گذارده شد و مابقی
وجوه (حدود  2/82میلیارد دالر) نقداً به ایران پرداخت شد.
البته بعداً پس ان تصفیه وامهای سندیکایی ،حدود  040میلیون دالر (اصل و بهره) و پس ان تصفیه
بدهی بانکهای ایرانی ،حدود  801میلیون دالر (اصل و بهره) ان وجوه فوق به ایران مسترد گردید .در
نوبت دوم نیز شش ماه پس ان انعقاد بیانیهها حدود دو میلیارد دالر طبق بند  1بیانیه کلی ان وجوه نزد
بانکهای داخل امریکا آناد شد که در اجرای بند  ،2یک میلیارد دالر آن به حساب تضمینی برای
پرداخت احکام دیوان اختصاص یافت و مابقی به ایران پرداخت گردید0.
 .0درمورد وجوه باقیمانده در حساب دالری شماره  0بین طرفین اختال حادث شد که دیوان در مورد آن تعیین تکلیف کرد .رجوع
کنید به قرار اعدادی شماره  19ـ الف ( 00بخش اول:ن) ـ هیأت عمومی به تاریخ  21اوت  0381برابر با  23مرداد ماه  0910و
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9ـ0ـ0ـ .9اموال عینی
براساس بند  3بیانیه کلی ،ایاالت متحده متعهد شده بود ترتیبات النم برای انتقال تمام اموالی را که در
ایاالت متحده و در خارج آن موجود است و در چارچوب بندهای دیرر بیانیه کلی ذکری ان آنها نیامده
است به ایران فراهم کند .ایاالت متحده در اجرای این تعهد ،دستور اجرایی شماره  02280را صادر کرد
که به موجب آن ،کلیه اشخاص تحت قلمرو قضایی امریکا موظف شدند در حدود انتقال اموال متعلق
به دولت ایران و مؤسسات ،سانمانها یا واحدهای تحت کنترل آن که مشمول مقررات کنترل صادرات
نیستند به ایران اقدام کنند .همچنین قرارهای قضایی دادگاهها بعد ان تاریخ  29آبان  04( 0908نوامبر
 )0323ان جمله قرارهایی که منشأ صدور آنها دستورات و مقررات انسداد مربوط به اموال ایران بود،
کانلمیکن اعالم گردید و کلیه اشخاص مشمول قلمرو قضایی امریکا ان تحصیل یا اعمال هرگونه
حق ،اختیار یا امتیان راجع به اموال ایران ،خواه به موجب دستور دادگاه و خواه به صور دیرر ممنوع
شدند.
متعاقباً در تاریخ هفتم اسفند  21( 0903فوریه  )0380ونارت خزانهداری امریکا مقرراتی در مورد
نحوه و شرایط اجرای دستور اجرایی مذکور وضع کرد که به موجب آن ،مقررات انسداد مصوب 0323
نسخ شد و دستورالعمل انتقال اموال ایران به طور مشخصتر تعیین گردید؛ هرچند در آن مقررات قید
شده بود که انتقال اموال همچنان مشمول قوانین کنترل صادرات ان جمله مقررات صدور پروانه برای
انتقال تجهیزات نظامی خواهد بود .این مقررات با تعریف مضیق ان مالکیت ایران به دارندگان اموال
اجانه داد تا اگر ادعایی علیه ایران بابت دعوای متقابل ،هزینه انبارداری و نظایر آن دارند با اعمال حق
حبس ان انتقال اموال خودداری کنند .در یکی ان این مقررات که در تاریخ  90تیر  22( 0910ژوییه
 )0382وضع گردید ،اجانه داده شده بود که دارنده مال ،اموال عینی ایران را تحت شرایط معین و بعد
ان کسب مجون ان ونارت خزانهداری بفروشد ،به شرط آنکه وی جبران خسارت وارد شده به دولت
ایاالت متحده بابت هرگونه تصمیم دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده علیه آن دولت به علت
وارد کردن خسارت به ایران را در اثر صدور مجون فروش تقبل کند.
به غیر ان اموالی که پس ان هماهنری مستقیم بین سانمانهای ایرانی و طر های امریکایی به
ایران اعاده گردید دریافت سایر اموال عینی دولت و سانمانها با توجه به موانعی که مقررات
خزانهداری ایجاد کرده بود اغلب در قالب دعاوی متقابل نزد دیوان مورد پیریری قرار گرفت .ان اینرو،
اموال عینی معموالً پس ان صدور حکم توسط دیوان یا حل و فصل دعوا در خارج ان دیوان ان طر های
امریکایی دریافت گردیده که ان جمله شامل تجهیزات کارخانه پلی اکریل اصفهان ،دو فروند هواپیمای
بویینگ 2211 ،دستراه خودرو سواری ،دکلهای نفتی و تجهیزات اکتشافی یا حفاری نفت و مقادیر
همچنین رجوع کنید به :حکم شماره  911ـ الف ( 00اول:ن) ـ هیأت عمومی به تاریخ  4ماه مه  0382برابر با  04اردیبهشت ماه
.0911
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نیادی انواع ماشین آالت ،تجهیزات و وسایل مختلف صنعتی است .با وجود این هنون مقادیری ان اموال
عینی در ایاالت متحده باقی مانده که دولت آمریکا ان انتقال آنها خودداری کرده است .در مورد این
اموال ،دعوایی توسط ایران علیه آمریکا نزد دیوان مطرح شده که در حال حاضر ان حیث تقویم مبلغ
خسارات تحت رسیدگی است0 .
9ـ0ـ0ـ .9اموال دیپلماتیک
دولت امریکا پس ان قطع روابط سیاسی دو کشور در آوریل  0381اداره سفارت و سایر اموال دیپلماتیک
ایران را در اختیار گرفت و کارکنان ایرانی سفارت و کنسولرریهای ایران را ان آن کشور اخراج کرد.
پس ان انعقاد بیانیهها ،ایاالت متحده بر مبنای تعهدات آن کشور بهویژه اطالق اصل «الف» و بند 3
بیانیه کلی موظف بود اموال و داراییهای دیپلماتیک ایران را به ایران مسترد کند ،اما با استناد به
کنوانسیونهای وین در مورد روابط دیپلماتیک و کنسولی ( )0310استرداد اموال را موکول به عمل
متقابل ان سوی ایران کرده و استدالل میکند که اموال دیپلماتیک مشمول احکام خاص آن
کنوانسیونها بوده ،ان رژیم حقوقی بیانیههای الجزایر خارج هستند.
اموال دیپلماتیک مشتمل بر  09باب ساختمان سفارت ،اقامتراه سفیر و کنسولرریهای سابق
ایران در بعضی ایالتهای امریکا ،اموال و اشیای موجود در ساختمانها و موجودی تعدادی حساب
بانکی است .قصور امریکا در این مورد موضوع دعوایی است که جمهوری اسالمی ایران پس ان بیانیهها
نزد دیوان مطرح کرده و هنون منتهی به تصمیم نهایی نرردیده است2 .
7ـ0ـ0ـ .9اموال نظامی
اموال نظامی و به طور کلی اموال مشمول کنترل مقررات صادرات ،دسته دیرری ان اموال ایران است
که در بیانیهها درباره آنها تعیین تکلیف شدهاست .اموال نظامی ایران به دو طریق خریداری شده
بودند .گروه اول ،تجهیزات و وسایلی هستند که رژیم سابق ان سال  0314میالدی به بعد ان طریق
برنامه ویژه دولت امریکا معرو به «ا .ام.اس» (فروش نظامی خارجی) برای تهیه و فروش تسلیحات
نظامی به کشورهای خارجی خریداری کرده بود .طبق این برنامه ،دولت امریکا توسط نیروهای نظامی
آن کشور تجهیزات مورد نیان دولتهای خارجی را تهیه کرده ،هزینه آنها را ان محل حساب امانی
خریدار نزد خزانهداری امریکا تأدیه میکند .گروه دوم ،تجهیزات و لوانم نظامی است که رژیم پهلوی
بهطور مستقیم ان شرکتهای اسلحهسانی امریکایی خریداری کرده بود .با پیرونی انقالب اسالمی
اجرای قراردادهای مربوط به ساخت و خرید این تجهیزات متوقف گردید و متعاقباً شرکتهای

 .0برای اطالع بیشتر ان دعوا رجوع کنید به :ص .010
 .9برای اطالع بیشتر ان دعوا رجوع کنید .به :گردش کار پرونده الف  ،4الف 2.و الف ( 00ادعاهای اول و سوم) ص .014
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امریکایی مطالبات و خسارات ادعایی ناشی ان فسخ یا تعلیق این قراردادها را ان طریق اقامه دعوا در
دیوان داوری ان ایران وصول و اموال را به انبارهای داخل خاك امریکا منتقل کردند.
مطابق بند  3بیانیه کلی ،امریکا متعهد بود اموال نظامی را با رعایت مقررات و ضوابط حاکم در قبل
ان  29آبان  0908به ایران انتقال دهد ،اما ایاالت متحده در  21مارس  0380بنا بر اختیار حاصل ان قید
مذکور در بند  3تصمیم گرفت ان صدور پروانه صادرات اموال نظامی یا اموال دیرر مشمول مقررات منع
صدور به ایران اجتناب کند .بخشی ان این اموال ،وسایل و تجهیزاتی است که قبل ان پیرونی انقالب
برای تعمیر به امریکا ارسال شده بود .مضافاً دولت امریکا به بهانه بدهی ایران بابت تجهیزات و خدمات
دریافتی و هزینه فسخ تعدادی ان قراردادهای ا .ام.اس در نمان دولت بختیار ان بان پس دادن باقیمانده
وجوه ایران در حساب امانی استنکا کرد.
در مورد قراردادها و اموال نظامی ا .ام.اس جمهوری اسالمی ایران دعوایی به شماره «ب »0با
شش فقره ادعا که با شمارههای  0تا  1مشخص شده ،اقامه کرده است .هرچند قسمت اعظم اختالفات
طرفین در این پرونده هنون در جریان رسیدگی است ،اما ایران تاکنون توانسته پس ان اثبات حقانیت
خود نزد دیوان مبلغ  2811111دالر در دعوای شماره یک ،مبلغ  211میلیون دالر در دعوای شماره دو
و سه و مبلغ  228.111.111دالر در دعوای شماره چهار ان دولت امریکا وصول کند .در مورد گروه دوم
ان اموال نظامی نیز جمهوری اسالمی ایران دعوایی به شماره «ب »10مبنی بر قصور دولت امریکا در
اعاده آنها در دیوان اقامه کرده که هم اکنون تحت رسیدگی است0 .

9ـ0ـ .9افتتاح حساب تضمینی براي پرداخت احکام توسط ایران
ایران در انای آنادسانی اموال و داراییهای خود متقابالً در بند  2بیانیه کلی متعهد گردید که برای
تضمین پرداخت احکام صادرشده ان دیوان به نفع طر های امریکایی ،طبق بیانیه حل و فصل دعاوی،
مبلغ یک میلیارد دالر در یک حساب بانکی سپردهگذاری کند .به موجب آن بند ،هرگاه بانک مرکزی
به ایران اطالع دهد که میزان موجودی حساب ان  011میلیون دالر تنزل کرده است ،ایران بیدرنگ
با گذاشتن سپردههای جدید ،موجودی حساب را به آن سطح خواهد رساند تا نمانی که رئیس دیوان به
بانک مرکزی الجزایر گواهی کند که تمام احکام داوری علیه ایران طبق بیانیه حل و فصل اجرا شده
که در آن صورت ،باقیمانده حساب تضمینی به ایران انتقال داده خواهد شد.
همانطور که قبالً گفته شد در تاریخ  21مرداد  ،0911با انعقاد موافقتنامهای ،بانک تصفیه «ان .و»
هلند برای افتتاح و نرهداری حساب تضمینی انتخاب گردید .طبق مفاد آن موافقتنامه ،حساب تضمینی
مرکب ان سه بخش جداگانه تحت عنوان «الف»« ،ب» و «ج» است .حساب «الف» برای دریافت
وجوه متعلق به ایران طبق بند  2که قبالً در مؤسسات بانکی ایاالت متحده نرهداری میشد ،مورد
 .0برای اطالع بیشتر ان دعوا رجوع کنید به :به پروندههای ب  0و ب  ،10ص  011و .018
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استفاده واقع گردید .در آن نمان ،نصف این وجوه باید به حساب «ب» منتقل میشد تا موجودی آن به
سطح یک میلیارد برسد و بقیه باید به ایران بان پس داده میشد .حساب «ج» محل نرهداری بهره
متعلق به وجوه حساب «ب» است .به مجرد امضای بیانیهها ،مبلغ یک میلیارد دالر مورد توافق به
ترتیبی که قبالً ذکر شد نزد بانک تصفیه هلند تودیع گردید .افزون بر این در طول  22سال گذشته،
ایران در چند نوبت موجودی حساب را به علت نزول آن به نیر  011میلیون دالر ترمیم کرده است.

9ـ .9تعهدات حقوقی
غیر ان تعهدات مالی ،دو دولت در قالب بیانیهها تعهدات دیرری نیز بر عهده گرفتند که در این کتاب ان
آنها بهعنوان «تعهدات حقوقی» نام برده میشود .این تعهدات در اجرای سایر شرایط مجلس شورای
اسالمی مورد مذاکره و قبول طرفین قرار گرفت .به استثنای تشکیل دیوان داوری برای حل و فصل
اختالفات مالی و حقوقی که تکلیفی دو جانبه بود سایر تعهدات مندرج در بیانیهها در واقع ،حالتی
یکجانبه داشت که باید توسط ایاالت متحده اجرا میگردید .در این قسمت بهاختصار به بررسی
تعهدات حقوقی می پردانیم.

0ـ9ـ .9عدم مداخله در امور ایران
ایاالت متحده در ماده  0بیانیه کلی متعهد شده که به هیچ عنوان ،اعم ان مستقیم یا غیرمستقیم،
سیاسی ویا نظامی در امور ایران دخالت نکند .این تعهد با توجه به سابقه تاریخی روابط دو کشور
بهویژه نقش بارن دولت امریکا در کودتای  0992علیه دولت مصدق و بانگرداندن شاه به قدرت و
دخالتهای وسیع در امور داخلی ایران در طول حکومت پهلوی در کشورمان ،یکی ان شروط مهم
مجلس شورای اسالمی در حل و فصل قضیه گروگانهای امریکایی بود.
با اینکه منع مداخله در امور سایر کشورها در حقوق بینالملل عرفی و منشور ملل متحد به
رسمیت شناخته شده ،اما حدود و ثغور آن و مرجع ذیصالح و کارامد برای رسیدگی به نقض این اصل
ان موضوعات بحثانریز در میان کشورها و علمای حقوق بینالملل بوده است .در این نمینه چندین
قطعنامه نیز توسط شورای امنیت و مجمع عمومی سانمان ملل صادر شده که هریک به نوعی به
تفسیر و تبیین مداخله پرداختهاند 0.به هر حال ،علیرغم نص صریح منشور و حقوق بینالملل اغلب
کشورهای توسعه یافته غربی به مدد برتری صنعتی ،نظامی و اقتصادی به انحای گوناگون در امور
داخلی کشورها دخالت میکنند ،بدون اینکه مرجعی بینالمللی بتواند آنها را ان این کار بان دارد؛ اما
نقض تعهد ایاالت متحده در بیانیهها مبنی بر عدم مداخله در امور ایران قابل شکایت و دادرسی نزد
دیوان داوری است .بر همین اساس ،جمهوری اسالمی ایران دعوایی را در مورد تصویب بودجه توسط
0. UN General Assembly Resolution 2625 (XXV), 24 October 1970.
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کنرره امریکا برای اجرای عملیات سری براندانی در ایران و قانون مجانات شرکتهای خارجی که در
صنعت نفت و گان ایران سرمایهگذاری میکنند (موسوم به «ایلسا») علیه دولت امریکا نزد دیوان اقامه
کرده که هم اکنون در پرونده شماره «الف »91/تحت رسیدگی است.

9ـ9ـ .9لغو تحریمهاي تجاري علیه ایران
یکی دیرر ان توافقات دو طر در بیانیه کلی ،لغو تحریمهای تجاری یکجانبه امریکا علیه ایران است
که ان  09آبان  4( 0908نوامبر  )0323وضع و به اجرا گذارده شده بود .وضع تحریمهای یکجانبه علیه
کشورها با قواعد حقوق بینالملل ناسانگار بوده ،نقض اهدا و اصول منشور ملل متحد محسوب
میشود .براساس بند  4ماده  2منشور ،کلیه کشورها ان تهدید یا توسل به نور علیه تمامیت ارضی یا
استقالل کشورها یا هر نوع اقدام مغایر با اهدا سانمان ممنوعند .لذا اعمال تحریمهای یکجانبه در
عین حال که جزء حقوق حاکمیتی دولتها است نباید با مقررات منشور در تعارض باشد .عالوه بر این،
تحریمها معموالً بهعنوان ابزار تنبیهی علیه کشورها به کار گرفته شدهاند که در تضاد کامل با
بنیادیترین حقهای بشری ،یعنی حق حیات و توسعه نیز هستند.
ایاالت متحده در اجرای این تعهد با صدور دستور اجرایی شماره  02282تحریمهای تجاری علیه
ایران را ملغی اعالم کرد ،اما ان سال  0389به بعد بهتدریج با توسل به معاذیر دیرر ،اغلب تحریمها را
مجدداً برقرار ساخت .ان جمله این تحریمها میتوان به جلوگیری ان فروش جهانی سالح و تجهیزات دو
منظوره در  ،0389تحریم صدور و ورود تعدادی ان وسایل دارای قابلیت نظامی به ایران ،منع صدور مواد
شیمیایی خاص به ایران در سالهای  0384و  ،0382تحریم صدور و ورود کاال و خدمات در سال
 0330و تحریم شرکتهای خارجی سرمایهگذار در نفت و گان ایران اشاره کرد .در سالهای اخیر نیز
ایاالت متحده با دستاویز قراردادن فعالیتهای صلحآمیز هستهای کشورمان ،تحریمهای یکجانبهای
علیه بعضی ان ونارتخانهها ،سانمانها ،بانکها و شرکتهای ایرانی وضع کرده است.

9ـ9ـ .9مساعدت براي اعاده اموال خانواده پهلوي
شرط چهارم مصوبه مجلس شورای اسالمی به مسائل مورد نزاع دو طر در مورد بان پس دادن اموال
شاه و بستران نزدیک وی ،به رسمیت شناختن اقدام دولت ایران در اعمال حاکمیت خود مبنی بر
مصادره اموال شاه که طبق قوانین ایران متعلق به مردم است ،صدور حکم رئیس جمهور آمریکا مبنی
بر شناسایی و توقیف این اموال ،و به عمل آوردن کلیه اقدامات اداری و حقوقی النم برای انتقال این
اموال و داراییها به ایران بان میگشت .لذا در بخش چهارم بیانیه کلی ،ضوابطی در بندهای 01ـ02
برای همکاری دولت و محاکم ایاالت متحده تعیین گردید تا امکان شناسایی و توقیف و بانگشت اموال
به ایران فراهم گردد.
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بند  02بیانیه کلی ،ایاالت متحده را ملزم میساند که اموال و داراییهای موجود در آمریکا را که
تحت کنترل وراث شاه ویا هریک ان بستران نزدیک وی هستند و بهعنوان «خوانده» ان جانب ایران به
منظور برگرداندن اموال و داراییهای متعلق به ایران علیه آنان در دادگاههای ایاالت متحده طرح دعوا
میشود ،مسدود و انتقال آنها را به دیرران ممنوع ساند .دستور انسداد اموال و داراییهای هریک ان
خواندگان و همچنین ماترك شاه تا پایان جریان دادرسی به قوت خود باقی خواهد بود .در بند  09نیز
مقرر شده که ایاالت متحده به تمام اشخاص مقیم در حونه قضایی امریکا دستور خواهد داد که ظر
 91رون کلیه اطالعات موجود نزد خود را در مورد اموال و داراییهای مزبور به منظور ارسال به ایران به
خزانهداری گزارش دهند.
همچنین مطابق بند  04ایاالت متحده به دادگاههای آن کشور ابالغ خواهد کرد که در دعاوی
مربوط به اموال شاه و بستران نزدیک وی ،استناد به اصول مصونیت و عمل دولت مردود بوده و
مصوبهها و احکام ایران در ارتباط با چنین داراییهایی طبق قوانین ایاالت متحده به وسیله دادگاههای
امریکا اجرا گردد .در بند  00نیز امریکا اجرای احکام دادگاههای آن کشور ،مبنی بر انتقال اموال به
ایران را تضمین میکند .سرانجام براساس بند  01دو دولت توافق کردهاند که رسیدگی به هرگونه
اختال درباره تفسیر یا اجرای تعهدات ایاالت متحده در صالحیت دیوان داوری خواهد بود.
ایاالت متحده برای اجرای تعهدات مزبور مقرراتی را وضع و به دادگاهها و مراجع دولتی ابالغ کرد0.
کرد 0.در یکی ان مقررات قید شده بود که انسداد اموال و گزارش آنها به ایران منوط به ابالغ دعوا به
خواندگان و عدم اعتراض آنها به ابالغ است که مانعی در راه انسداد و شناسایی اموال ایجاد نکند .در
مورد سانگاری این قید با بیانیه کلی و به طور کلی اجرای صحیح تعهدات ایاالت متحده بین طرفین
اختال نظر حادث گردیده که این موضوع در پروندهای نزد دیوان مطرح است و در بخشهای بعدی
بیشتر به آن پرداخته خواهد شد2.

7ـ9ـ .9خاتمه دادن به دعاوي اتباع امریکایی در محاکم امریکا
به موجب اصل کلی «ب» بیانیه کلی ،ایاالت متحده نسبت به ختم دعاوی مطرحشده توسط اتباع
ایاالت متحده علیه ایران در محاکم آن کشور متعهد شده است .اصل مذکور ایاالت متحده را مکلف
میساند تا ان طریق ترتیبات مقرر در بیانیه حل و فصل ،به تمام اقدامات حقوقی در دادگاههای امریکا
که متضمن ادعاهای اتباع و مؤسسات آمریکایی علیه ایران و مؤسسات دولتی آن است خاتمه دهد و
کلیه قرارهای توقیف و احکام قضایی صادرشده را لغو کرده ،طرح دعاوی براساس چنین ادعاهایی را
ممنوع و موجبات خاتمه دادن به چنین ادعاهایی را ان طریق داوری النماالتباع فراهم کند.

 .0دستور اجرایی شماره  02284و مقررات خزانهداری بخش .31 C.F.R. §535.217
 .9ر.ك .:گردش کار پرونده الف  00ص .012
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ایاالت متحده برخال تعهد مزبور ،طی دستور اجرایی شماره  02234به جای ختم دعاوی فقط به
تعلیق آنها در محاکم امریکا اقدام کرد .همچنین به اتباع امریکایی اجانه داده شد که به منظور قطع
مرور نمان ،دعاوی جدیدی ثبت ،اما آنها را تا خاتمه رسیدگی دیوان معلق کنند .محاکم امریکایی نیز
با تأخیری بیش ان شش ماه پس ان بیانیهها ان قرارهای توقیف اموال ایران رفع اثر کردند .سرانجام
اینکه رسیدگی به تعدادی ان دعاوی به دالیل مختلف نزد محاکم ادامه پیدا کرد .قصور امریکا در ختم
فوری دعاوی و لغو قرارهای توقیف ،موضوع پرونده «الف ( »00چهار) و «الف  »24نزد دیوان است که
بعداً در مورد آنها توضیح بیشتری ارائه خواهد شد0 .

 1ـ9ـ .9منع طرح دعاوي ایاالت متحده یا اتباع آن ناشی از حوادث آبانماه
0911
پس ان حوادث  09آبان  4( 0908نوامبر  )0323ایاالت متحده پروندهای نزد دیوان بینالمللی
دادگستری علیه ایران به خواسته رفع تصر ان سفارت امریکا در تهران و آنادی کارکنان آن مطرح
کرد .نظر به اینکه احتمال میرفت دولت یا اتباع امریکایی در مورد خسارات یا صدمات ناشی ان
تصر سفارت ،اقدام به طرح دعوا علیه ایران یا بانداشتکنندگان ایرانی کارکنان سفارت کنند براساس
بند  00بیانیه کلی ،ایاالت متحده متعهد شد فوراً دعوایی را که علیه ایران در دیوان بینالمللی
دادگستری مطرح است ،مسترد کرده ،ان اقامه هرگونه دعوا در آینده توسط ایاالت متحده ویا اتباع
امریکایی علیه ایران ،ناشی ان حوادث سال  0908در رابطه با بانداشت  02نفر کارکنان سفارت و
صدمات وارد شده به اموال ایاالت متحده ویا اموال اتباع آن در نتیجه تصر سفارت یا جنبشهای
مردمی در جریان انقالب اسالمی ایران که ناشی ان عمل دولت ایران نبوده است ،جلوگیری کند.
ایاالت متحده با صدور دستور اجرایی شماره  02289مفاد تعهد مزبور را به اجرا گذاشته و تاکنون
به رغم بعضی تالشهای کنرره برای ملغیاالثر کردن مقررات منع طرح دعاوی توسط این دسته ان
شکات ،بهویژه کارکنان سفارت سابق امریکا در تهران ،ان اقامه یا صدور حکم در این گونه دعاوی در
محاکم امریکا یا مراجع بینالمللی علیه ایران جلوگیری کرده است.

 6ـ9ـ .9تشکیل دیوان داوري براي رسیدگی به دعاوي طرفین
همانطور که قبالً گفته شد یکی دیرر ان توافقات مهم ایران و ایاالت متحده برای حل و فصل بحران
موجود در روابط دو کشور ،ارجاع اختالفات مالی و حقوقی به داوری مرضیالطرفین است .بدین منظور
طرفین طی بیانیه حل و فصل دعاوی بر تشکیل دیوان داوری با حدود و ثغور صالحیتی مشخص در
الهه هلند توافق کردند .در اصل کلی مندرج در بند «ب» بیانیه کلی نیز مقرر گردید که با ارجاع
 .0ر.ك :گردش کار پرونده ص .010
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دعاوی به دیوان داوری ،پرونده اتباع و شرکتهای امریکایی نزد محاکم امریکا مختومه شده ،رسیدگی
به این دعاوی در صالحیت انحصاری دیوان قرار گیرد .علل اصلی ارجاع اختالفات به داوری ،بی
اعتمادی به رسیدگی منصفانه دادگاههای آمریکا ،اجتناب ان خدشهدار شدن مصونیت قضایی ایران و
وجود مرجع قضایی فراملی برای حل و فصل اختالفات ناشی ان تفسیر یا اجرای بیانیهها بین دو دولت
بود.
عالوه بر توافق دوجانبه ایران و امریکا ،استقرار دیوان داوری در هلند ،مستلزم هماهنری النم با
دولت آن کشور نیز بود تا شرایط و تسهیالت النم را برای شروع فعالیت دیوان و حضور اصحاب و
وکالی دعاوی در هلند فراهم ساند .توافقات ضروری دیرر نیز برای فعالیت بانک تصفیه هلند برای
افتتاح و اداره حساب تضمینی ،بدون هرگونه مانع با دولت هلند ،صورت پذیرفت تا وجوه حساب ان
هرگونه خطر توقیف مصون بوده ،احکام دیوان نیز بهآسانی پرداخت گردد .با انجام سایر مقدمات ،دیوان
داوری ان دهم تیرماه  0911رسم ًا آغان به کار کرد .در مورد ماهیت ،ساختار ،قواعد دادرسی و سایر
مشخصات دیوان در بخشهای بعد بحث خواهد شد.

گفتار دوم

دیوان داوري دعاوي ایران ـ ایاالت متحده
در دهههای اخیر ،تأسیس نهادهای داوری بینالمللی ان طریق معاهدات یا توافقنامههای بینالمللی،
اعم ان دیوانهای دائمی یا موقت ،مانند دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده ،برای حل و فصل
اختالفات دولتها گسترش رونافزون یافته است .این امر به سهم خود ناشی ان توسعه روابط بینالمللی
در ابعاد گوناگون و لزوم پیشبینی مرجع رسیدگی به اختالفات احتمالی بین طرفین این روابط است.
امرونه کمتر موافقتنامه بینالمللی یافت میشود که در آن حل و فصل اختالفات به مراجع داوری
بینالمللی ارجاع نشده یا سانوکاری خاص برای این منظور تعیین نشده باشد .به طور مثال ،جمهوری
اسالمی ایران در دهها معاهده بینالمللی مانند موافقتنامههای تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی،
حل و فصل اختالفات با دولتها یا اتباع آنها را به دیوان بینالمللی دادگستری یا داوری
مرضیالطرفین ارجاع داده است.
شکلگیری و پیدایش مراجع بینالمللی جدید میتواند بهتدریج وحدت رویهای ایجاد کند که
بهعنوان منابع قیدشده در ماده  98خصوصاً بند «د» اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری در توسعه
حقوق بینالملل مورد استفاده قرار گیرد؛ هرچند انتظار تحقق وحدت کامل در ساختار ویا رویههای
حقوقی در نظام داوری بینالمللی با توجه به ماهیت این نظام بهویژه استقالل مراجع داوری بسیار
آرمانی است .با توجه به گسترش رون افزون دعاوی بینالمللی ،اعم ان حقوقی و کیفری ،اندیشمندان
حقوقی بهنوعی ایجاد وحدت در اصول کلی و موانین بنیادین را پیشبینی میکنند ،اگرچه با توجه به
تنوع سیستمهای حقوقی و سیاسی در جهان معاصر هنون تشتت رویهها و حتی تعارض در اجرا و تفسیر
قواعد مدون حقوقی نیز جزء الینفک حیات بینالمللی است .با این حال ،توسعه دیوانهای بینالمللی
موجب ایجاد سانوکار مشخصی برای به حداقل رساندن تعارضات میشود که در این نمینه دیوان
بینالمللی دادگستری ویا نهادهای مطالعاتی و مشورتی ،مانند کمیسیون حقوق بینالملل سانمان ملل
متحد سعی میکنند تا حتیاالمکان بهعنوان ابزارهای حقوقی سانمان ملل در ایجاد روشها و راهکارها
پیش قدم باشند.

 .0ماهیت بینالمللی دیوان
در تحلیلها و مقاالت بسیاری ان صاحبنظران بینالمللی بر این موضوع تأکید شده که دیوان داوری
دعاوی ایران و ایاالت متحده با توجه به حجم نیاد دعاوی و تنوع موضوعات حقوقی مطرحشده در
آنها ان مهمترین نهادهای حقوقی برای رسیدگی به دعاوی بینالمللی است که تا به حال پا به عرصه
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وجود گذارده است .تاریخچه بیانیهها و شرایط و اوضاع ویژهای که دیوان داوری در آن تأسیس گردید،
ان جمله ماهیت بینالمللی و توانایی این دیوان در حل و فصل اختالفات دشوار و پیچیده حقوقی و
سیاسی بین دو کشور ،مبین وضعیت منحصربهفرد آن در تاریخ نهادهای حل و فصل دعاوی بینالمللی
است.
مهمترین دلیل بر ماهیت بینالمللی دیوان ،تأسیس آن توسط تابعین حقوق بینالملل ،یعنی دولت
ایران و آمریکا است که در بند  0ماده  2بیانیه حل و فصل دعاوی تصریح کردهاند که این دیوان یک
مرجع بینالمللی است .طبق بند مزبور« :بدین وسیله یک دیوان بینالمللی داوری (دیوان داوری
دعاوی ایران ـ ایاالت متحده) تشکیل میگردد تا به ادعاهای اتباع ایاالت متحده علیه ایران و
ادعاهای اتباع ایران علیه ایاالت متحده و هرگونه ادعای متقابل ناشی ان همان قرارداد ،معامله یا
واقعهای که مبنای ادعای آن تبعه بوده ،رسیدگی کند.»...
ان این رو ،نهتنها ماهیت بینالمللی این دیوان مورد تردید طرفین واقع نشده است ،بلکه آنها با
برشمردن دالیلی به دفعات در لوایح و مواضع خویش بر بینالمللی بودن دیوان تأکید داشتهاند .برای
مثال ،ایران در پرونده «الف  »22نزد دیوان بیان داشته که دیوان به دو دلیل ماهیت بینالمللی دارد:
«نخست آن که دیوان به موجب یک معاهده یعنی بیانیههای الجزایر تأسیس گردیده و دوم اینکه
چون دیوان به اختالفات بین دولتها رسیدگی میکند ،احکام دیوان نیز بینالمللیاند؛ نیرا مبتنی بر
بیانیهها هستند»0.
ایاالت متحده نیز در آن پرونده استدالل کرده که دیوان وضعی دوگانه دارد و مسلم است که
ناییده حقوق بینالملل عمومی و محصول یک معاهده است ،اما در عین حال میتواند و در واقع وظیفه
دارد اختالفات ماهیتاً تجاری و عمدتاً دعاوی اقامه شده توسط اشخاص خصوصی علیه هر یک ان دو
دولت را نیز حل و فصل کند .ان دیدگاه ایاالت متحده ،ماده پنج بیانیه حل و فصل دعاوی درباره
صالحیت دیوان برای حل و فصل دعاوی براساس اصول حقوق تجارت و حقوق بینالملل نشان
میدهد که بیانیههای الجزایر به دیوان اختیار میدهند که هم درباره دعاوی تجاری و هم درباره
دعاوی حقوق بینالملل عمومی تصمیم بریرد2.
دیوان نیز بر ماهیت بینالمللی خود بهکرات صحه گذارده است .بهطور مثال دیوان در پرونده «الف
 »22هماهنگ با احکام صادرشده قبلی در پروندههای دیرر ان جمله پرونده «الف  »08و «الف »20
نتیجه گرفت که آشکارا دیوانی است بینالمللی 9و تابع حقوق بینالملل؛ 4نیرا به موجب یک موافقتنامه
بینالمللی منعقد بین ایران و ایاالت متحده تشکیل یافته است .دو کشور متعاهد به دیوان اختیار دادهاند
 .0حکم شماره  081ـ الف  22ـ هیأت عمومی مورخ  00خرداد ماه .0922
 .9همان جا.
 .9جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده آمریکا ،تصمیم شماره 92ـ الف 08ـ هیأت عمومی ،مورخ  02فروردین ماه .0919
 .7قرار اعدادی شماره 9ـ012ـ ،10مورخ  03آذرماه  ،0910بند  ،32چاپ شده در . 13 Iran-U.S. C.T.R. 199, 223
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که دعاوی بین دو دولت و نیز دعاوی اتباع هر کشور متعاهد علیه دولت کشور متعاهد دیرر را حل و
فصل کند .طبق حقوق بینالملل معاصر ،این واقعیت که یک شخص خصوصی در یک مرجع قضایی
که طبق یک موافقتنامه بینالمللی به وجود آمده ،طر دعوا قرار گیرد ،ماهیت حقوقی بینالمللی آن
مرجع و دادرسیهای آن را سلب نمیکند0.

 .9قانون حاکم بر ماهیت دعاوي
در داوریهای بینالمللی معموالً قانون حاکم بر ماهیت دعاوی توسط طرفین تعیین میگردد .این
قانون یا در قرارداد طرفین تصریح میشود یا در جریان داوری مورد توافق آنها قرار میگیرد .مطابق
اصل حاکمیت اراده طرفین ،دیوان داوری مکلف است در صورت توافق طرفین ،ابتداً قانون منتخب
آنها را اعمال کند و در غیر این صورت با توجه به قواعد حقوقی مربوط ،ان جمله تعارض قوانین،
قانونی را که خود مرجع داوری با توجه به اوضاع احوال خاص هر دعوا مناسب بداند انتخاب و اعمال
کند.
ماده  0بیانیه حل و فصل دعاوی ،قانون حاکم بر ماهیت دعاوی ارجاع شده به دیوان را تعریف و
تعیین کرده است .این ماده مقرر میدارد« :دیوان داوری ،در کلیه پروندهها براساس رعایت قانون
رسیدگی میکند و با اعمال قواعد انتخاب قانون [قواعد تعارض قوانین] و اصول حقوقی بانرگانی و
بینالملل که خود قابل اجرا تشخیص دهد ،با در نظر گرفتن عر تجاری ذیربط ،شروط قراردادی و
نیز تغییر اوضاع و احوال به دعاوی رسیدگی و حکم صادر خواهد کرد».
ماده  0گویای این امر است که دیوان داوری اختیار وسیعی در انتخاب قانون حاکم داشته ،مجان
است ان بین عناصر و منابع حقوقی که در آن ماده ذکر شده ،آنچه را مناسب میداند به تشخیص خود
اعمال کند .بر این اساس ،دیوان باید انواع دعاوی داخل در صالحیتش را حسب مورد با توجه به
منابع حقوقی نیر حل و فصل کند:
 .0احترام به قانون :این بدان معنا است که احکام دیوان باید مبتنی بر موانین منحصراً حقوقی
باشد .هنرامی که عبارت «براساس احترام به قانون» در یک عهدنامه بینالمللی به کار میرود،
معطو به حقوق بینالملل است .بنابراین ،محور رژیم قانون حاکم دیوان داوری همانا حقوق
بینالملل است و سایر عناصر و منابع حقوقی که در ماده  0بیانیه حل و فصل دعاوی آمده ،نمانی
قابل استناد است که در تعارض با موانین و اصول شناخته شده حقوق بینالملل نباشد.
 .2اصول حقوق تجارت و حقوق بینالملل :این قسمت ان ماده  0به دیوان اختیار میدهد که
قواعد تعارض قوانین و اصول حقوق تجارت و حقوق بینالملل را که خود مناسب میداند ،حسب
مورد در دعاوی مطرحشده اعمال کند .قواعد تعارض قوانین اصوالً متعلق به حقوق داخلی است ،اما
 .0برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به پرونده شماره «الف »22جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده آمریکا ،حکم شماره  081ـ
ـالف 22ـ هیأت عمومی مورخ  00خرداد ماه .0922
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دیوانهای بینالمللی ناشی ان معاهدات بینالمللی ،مانند دیوان داوری حاضر ،اساساً تابع قانون داخلی
هیچ کشور یا قانون مقر (در مورد حاضر ،قانون هلند) نیستند .آنچه در این قسمت ان ماده  0آمده در
واقع اشاره به همان مفهومی است که در متون و ادبیات حقوق بینالملل ان آن بهعنوان «اصول کلی
حقوقی» یاد میشود و ماده  98اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری صراحتاً آن را در شمار منابع
حقوق بینالملل و ان عناصر آن دانسته است.
 .9رعایت قرارداد مربوط و عر تجاری و تغییر اوضاع و احوال :سومین قسمت ماده  0راجع به
منابع حقوقی دیرری است که در شمار اجزای رژیم قانون حاکم دیوان قرار گرفته است .این دسته ان
منابع ،شامل مفاد قرارداد ،عر تجاری ذیربط و تغییر اوضاع و احوال است که دیوان مکلف شده در
صورتی که مناسب دید ،هنرام حل و فصل دعوا آنها را ملحوظ کند .چنان که پیدا است این منابع
بیشتر در دعاوی قراردادی که مبتنی بر حقوق خصوصی (مدنی) است ،قابل استفاده و اعمال است.
بررسی رویه دیوان درباره قانون حاکم بر ماهیت دعاوی در حوصله این کتاب نیست ،نیرا دیوان
در پروندهها شیوههای متفاوتی را در این مورد اتخاذ کرده است .به طور کلی ،گاه دیوان مبانی و
مستندات حقوقی احکام و تصمیمات خویش را بر حقوق بینالملل یا اصول کلی حقوقی یا بانرگانی و
گاه بر حکومت قانون داخلی و رعایت حق حاکمیت دولتها نسبت به این نوع قراردادها بنا نهاده
است0.

 .9مقررات حاکم بر تفسیر بیانیهها
یکی ان مسائل مطرح نزد دیوانهای بینالمللی ،استفاده ان منابع و ابزار حقوقی النم برای تفسیر مفاد
مورد اختال یک معاهده ویا موافقتنامه بینالمللی است .تفسیر موافقتنامههای بینالمللی منعقد بین
دولتها معموالً با استناد به مفاد کنوانسیون حقوق معاهدات (مورخ  0313وین) به عمل میآید .ضوابط
تفسیر معاهدات در مواد  90و  92کنوانسیون وین آمده که در واقع ،قواعد عرفی بینالمللی را تدوین
کرده است .به موجب ماده  90کنوانسیون مزبور ،عهدنامه باید با حسن نیت و طبق معنای متعارفی که
ان کلمات و اصطالحات آن در متن خاص و با توجه به موضوع و مقصود عهدنامه استنباط میشود،
تفسیر گردد .همچنین طبق ماده  92کنوانسیون به هنرام تفسیر میتوان ان منابع تکمیلی ،مانند
کارهای مقدماتی تدوین عهدنامه و اوضاع و احوال منجر به انعقاد آن به منظور تأیید معنای حاصل ان
اجرای ماده  90ویا تعیین معنای معاهده بهره جست.
طبق مقررات بیانیهها مرجع تفسیر تعهدات طرفین ،دیوان داوری است .دیوان در پرونده «الف
 »20اعالم کرد که «وظیفه این دیوان ،تعیین ماهیت و محتوای تعهداتی است که دولتهای طر
بیانیههای الجزایر تقبل کردهاند» .دیوان تصریحاً در تعدادی ان احکام و تصمیمات خود در پروندههای
 .0ر.ك :حکم شماره  901ـ 01ـ 9و همچنین حکم شماره 480ـ 01ـ 9صادره در پرونده آموکو علیه جمهوری اسالمی ایران.
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مختلف بر این امر تأکید داشته که بیانیهها یک معاهده بینالمللی هستند و لذا در موارد ابهام ویا
اختال در تفسیر متون بیانیهها باید ان ابزارهای تفسیر معاهدات در حقوق بینالملل ان جمله
کنوانسیون وین استفاده شود 0.طرفین نیز در مواضع خود اتفاق نظر داشتهاند که بیانیهها معاهدهای
بینالمللی به شمار میآیند که به موجب حقوق بینالملل منعقد شدهاند و باید طبق ضوابط کنوانسیون
مذکور تفسیر شوند2 .
وظیفه دیوان تفسیر مواد ذیربط بیانیهها «طبق معنای متعارفی که ان کلمات و اصطالحات آن
استنباط میشود در سیاق عبارت و با توجه به هد و مقصود آن» است 9 .ان نمان شروع به کار
دیوان حدود  99فقره دعوا (عمدتاً ان سوی ایران) در مورد تفسیر یا اجرای بیانیهها نزد دیوان طرح
گردیده است .در این دعاوی ،دیوان مقررات بیانیهها را تفسیر کرده و حدود و ماهیت تعهدات طرفین
را مشخص ساخته است .در بخشهای بعدی کتاب ،حسب مورد ،به تفاسیر مهم دیوان ان بیانیهها
اشاره خواهد شد.

 .7قواعد دادرسی دیوان
قواعد دادرسی که به «قواعد تضمینکننده» معروفند نزد دیوانهای داوری برای رسیدگی عادالنه به
دعاوی واجد اهمیت بسزا هستند ،نیرا این قواعد که ان جمله دربردارنده ادله اثبات دعوایند ،اجرای
کامل و درست قوانین ماهوی را تضمین میکنند .نقش قواعد دادرسی به حدی است که در فقد یا عدم
اجرای درست آنها قواعد ماهوی ان اهمیتی برخوردار نخواهند بود .همچنانکه قانون بدون ضمانت
اجرا نمیتواند مردم را به اطاعت و تمکین وادار کند قواعد ماهوی یا تعیینکننده بدون وجود ویا اجرای
قواعد تضمینکننده فاقد چنین قدرتی هستند و دولتها بدون وجود یا اجرای اینگونه قواعد نمیتوانند
حقوق شهروندی اشخاص را تضمین کنند.

 .0جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده امریکا ،تصمیم شماره  92ـ الف 08ـ هیأت عمومی ،متن فارسی مورخ  01اردیبهشت
 0919جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده امریکا ،قرار اعدادی شماره 19ـ الف( 00بخش اول :ن) ـ هیأت عمومی ،مورخ 23
مرداد 0911جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده امریکا ،تصمیم شماره  12ـ الف 20هیأت عمومی ،مورخ  04اردیبهشت 0911
جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده امریکا ،حکم شماره  982ـ ب 0ـ هیأت عمومی ،مورخ نهم شهریور  0912بند  ،42مندرج در
گزارش آرای دیوان داوری ،ج  ،03ص  ،229ص 282؛ جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده امریکا ،حکم جزئی شماره 031ـالف
( 00بخش چهارم) /الف 24ـ هیأت عمومی ،مورخ هفتم دی  ،0922بند  ،29جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده امریکا ،حکم
جزئی شماره  032ـ الف 00ـ هیأت عمومی ،مورخ  03فروردین  ،0923بند  ،080ایاالت متحده امریکا ،و دیرران و جمهوری اسالمی
ایران ،و دیرران ،تصمیم شماره 091ـ الف 28ـ هیأت عمومی ،مورخ  23آذر .0923
 .9قابل ذکر این است که گرچه ایران و ایاالت متحده موافقت خویش را با متن بیانیههای الجزایر جداگانه بهطور مکتوب اعالم
کردهاند ،اما برخال عر حاکم در تهیه و تدوین یک معاهده حقوقی النماالجرا ،سند واحدی ان بیانیهها که دوطر به طور مشترك
آن را امضا کرده باشند ،وجود ندارد .علیرغم این موضوع ،رویه دیوان در رسیدگی به پروندههای تفسیری این بوده است که با توجه
به اوضاع و احوال خاص حاکم در هنرام انعقاد ،فقدان چنین سندی ان بیانیههای الجزایر خدشهای به اعتبار و اجرای آنها به عنوان
معاهدهای بینالمللی وارد نمیکند.
 .9تصمیم شماره 02ـ الف 0ـ هیأت عمومی مورخ  02مردادماه .0910
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اصوالً قواعد دادرسی دیوانهای داوری ،جز در مواقعی که تعیین آن بر عهده دیوان قرار میگیرد،
توسط طرفین دعوا انتخاب میشود .دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده نیز ان این قاعده مستثنا
نیست .ایران و ایاالت متحده در ماده  9بیانیه حل و فصل دعاوی ،مقررات آنسیترال را پس ان اعمال
تغییرات ضروری بهعنوان قواعد دادرسی دیوان تعیین کردند .دیوان اولین نهاد حل و فصل داوری
بینالمللی است که طبق مقررات آنسیترال ( )0321با برخی اصالحات ،فعالیت خود را آغان کرد .لذا ان
آنجا که تا قبل ان آن ،قواعد آنسیترال در نهادهای داوری بینالمللی چندان مورد استفاده قرار نررفته
بود این قواعد یک نقطه آغان نسبتاً نامطمئن و آنمایش نشده برای دیوان بود .بر همین اساس ،به
عقیده اندیشمندان حقوقی ،رویه دیوان بهعنوان اولین نهاد داوری که قواعد آنستیرال را در عمل در
موضوعات مختلف ،اعم ان ثبت دعوا ،ارائه اسناد ،ادله اثبات ،نصب و استعفای داوران ،اجرای احکام و
بسیاری دیرر ان موضوعات به کار برده میتواند بهترین محک برای سنجش نقاط قوت و ضعف قواعد
داوری آنستیرال باشد.
به منظور حصول اطمینان ان اجرای بیانیه حل و فصل دعاوی ،دیوان براساس بند  2ماده  9در
تابستان سال  0911کار اصالح قواعد آنسیترال را با حضور نمایندگان دو کشور و دبیرکل دیوان آغان
کرد .قواعد موقت دیوان در دهم مارس  0382به اجرا درآمد و در سال  0389با تغییرات اندك نهایی
گردید .تطبیق قواعد آنسیترال با مقررات بیانیهها ،ان جمله مقررات مربوط به محدودیتهای مختلف
صالحیتی ،قانون حاکم و مهلتهای قطعی و معین ،ثبت ادعاهای همزمان و دیرر موارد مهم مانند
بودجه دیوان ،دلیل ضرورت اصالح قواعد آنسیترال بود .برخی ان اصالحات هم به مسائل اداری و فنی،
مانند تعداد نسخ لوایح و مکاتباتی که النم بود در دیوان ثبت گردد ،ارتباط داشت .در مورد اصالح
قواعد آنسیترال ،نمایندگان دو دولت نیز توافقهای محدود ولی قابل توجهی به عمل آوردند تا آنها را
با شرایط خاص بیانیههای الجزایر منطبق سانند .ان جمله این توافقات ،استقرار دیوان داوری در الهه و
تعیین دو نبان فارسی و انرلیسی بهعنوان نبانهای رسمی دیوان است .در مجموع ،دیوان با توافق
طرفین ،اصالحات مهمی را در متن قواعد آنسیترال ان جمله در موضوعات مربوط به ابالغ دعاوی و
لوایح و مهلت پاسخ آنها به انجام رساند .عالوه بر این ،چون قواعد آنسیترال تنها حاکم بر یک هیأت
داوری سه نفره بود ،در حالی که در ماده  9بیانیه حل و فصل دعاوی تشکیل دیوان با  3عضو
پیشبینی شده بود ،ضمن اصالحات النم در متن قواعد ،موضوع تشکیل شعب به موجب دستور اداری
شماره  0ریاست دیوان عملی شد.
این نکته قابل ذکر است که قواعد داوری آنسیترال ،اعم ان مقررات سال  0321و مقررات اصالحی
و تکمیلی ارائه شده در سال  0380و سال  2111ان جامعترین قواعد داوری تجاری بینالمللی است که
در حال حاضر در بسیاری ان داوریها ان جمله داوریهای ناشی ان معاهدات سرمایهگذاریهای دوجانبه
ان آن استفاده میشود .اینکه آیا این قواعد در عمل توانسته خواسته اطرا دعاوی متعدد در دیوان
داوری ایران ـ ایاالت متحده را برآورده کند یا خیر موضوعی است که بررسی آن در حوصله این نوشتار
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نیست و نیان به تحلیل حقوقی مفصلتر دارد .با وجود این ،عملکرد دیوان در خالل عمر بالنسبه
طوالنیاش مبین این واقعیت است که تطبیق قواعد داوری آنسیترال با اوضاع و احوال منحصربهفرد و
ویژه دیوان به طور نسبی موفقیتآمیز بوده است .البته این سخن بدان معنا نیست که عملکرد دیوان بر
طبق آن قواعد در تطابق کامل با روشها و اصول و توافقات طرفین بوده است ،نیرا در مواردی،
عملکرد شعب و حتی هیأت عمومی دیوان به گونهای بوده که باعث اعتراض طرفین یا داوران
شدهاست.
0ـ .7نصب و استعفاي داوران
در ماده  9بیانیه حل و فصل دعاوی و بندهای ذیل آن و همچنین مواد  0تا  8قواعد دیوان ،ترتیبات
مشخصی برای انتصاب  3نفر عضو دیوان در نظر گرفته شده است .حسب مواد مزبور ،دولت ایران و
دولت آمریکا هرکدام باید ابتدا ان جانب خود سه داور منصوب کنند و متعاقباً این اعضا باید مشترکاً ان
میان اتباع کشورهایی غیر ان امریکا و ایران  9داور ثالث را بهعنوان سرداور انتخاب کنند .در ابتدای
تأسیس دیوان هر یک ان دو دولت سه داور برای فعالیت در دیوان تعیین کرد .این داوران سپس در
تاریخ  28اردیبهشت  0911در محل کاخ صلح الهه ،مقر دیوان بینالمللی دادگستری ،با حضور
نمایندگان دو دولت مشترکاً توافق کردند که گانر الگرگرن (سوئدی) ،پیر بله (فرانسوی) و نیلس
منرارد (سوئدی) بهعنوان داور ثالث در دیوان مشغول به کار شوند 0 .سوابق موجود نشان میدهد که ان
آن نمان به بعد هیچگاه داوران دو طر نتوانستهاند در مورد انتخاب داوران ثالث به تفاهم برسند .برای
حل مشکل در چنین مواردی ،قواعد دیوان یک مقام ناصب در نظر گرفته که دیوان را یاری دهد.
براساس بند  2ماده  1قواعد ،طرفین در ابتدا بر این نکته توافق کردند که هرگاه تعیین مقام ناصب بین
دو دولت مورد اختال باشد دبیر کل دیوان دائمی داوری ،آن مقام را تعیین و منصوب کند .آنراه در
صورت عدم توافق طرفین در نصب ویا عزل یک داور ،مقام ناصب میتواند تصمیم نهایی را اتخاذ
کند2.
در صورت استعفا یا فوت یک داور طی جریان داوری ،طبق بند  0ماده  09قواعد دیوان ،داور
جانشین طبق روش مقرر در مواد  1تا  3که در مورد نصب یا تعویض داور مجری است ،منصوب یا
انتخاب خواهد شد .این روش در مورد داوری که به وظایف خود عمل نکند یا انجام وظیفه برای او
قانوناً ویا عمالً غیرممکن باشد ،رعایت میگردد .در ابتدای کار دیوان ،در مورد مرجع ذیصالح برای
پذیرش یا رد استعفای داوران منصوب طرفین اختال نظر وجود داشت .دیدگاه دولت ایران و همچنین
 .0اولین داورن منصوب دو دولت عبارت بودند ان :محمود کاشانی ،حسین عنایت ،و شفیع شفیعی (ایران) و هوارد هولتزمن ،جرج
آلدریج و ریچارد ماسک (آمریکا) .مسئولیت نمایندگی وقت رابط دو دولت نیز با محمدکریم اشراق ان طر ایران و آرتور رواین ان
طر آمریکا بود.
 .9ان ابتدای تأسیس دیوان تاکنون  9نفر نقش مقام ناصب را به عهده داشتهاند :مونز (هلندی) ،جنینرز (انرلیسی) که هر دو دار فانی
را وداع گفتهاند و هاك رئیس سابق دیوان عالی هلند که در حال حاضر این سمت را برعهده دارد.
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داوران ایرانی این بود که چون یک دولت حق نصب داور را دارد ،لذا همان دولت باید استعفای داور
منصوب خویش را قبول یا رد کند .ولی ان آنجا که قواعد دیوان در این خصوص روشن نبود ،اکثر
اعضای دیوان ،شامل داوران امریکایی بر این نظر بودند که استعفای داور منصوب دو دولت نیز باید به
تأیید دیوان برسد و لذا داوری که استعفا میدهد ،باید استعفای خویش را به دیوان ارائه کند ،نه به
دولت متبوع خویش .در نهایت پس ان مباحثات فراوان ،رویه دیوان بر این قرار گرفت که استعفای
داوران باید خطاب به دیوان بوده ،به تأیید دیوان نیز برسد و این رویه کماکان نیز اجرا میشود.
در مورد شرایط پذیرش استعفای داوران ،بند  0ماده  09قواعد دیوان مقرر میدارد که پس ان تاریخ
قطعی استعفای یک داور ،وی همچنان بهعنوان داور در رابطه با کلیه پروندههایی که در استماع
ماهوی آنها شرکت داشته انجام وظیفه خواهد کرد و ان این نظر به جای داوری که جانشین وی
گردیده ،عضو دیوان تلقی خواهد شد .این قاعده ابتدا به صورت موقت و سپس در تاریخ  01اسفند
 0912در نودمین نشست دیوان به صورت قطعی تصویب گردید 0.ان آنجا که این ماده اولین بار در
رابطه با استعفای آقای ریچارد ام .ماسک در پاییز سال  0912پذیرفته شد به «قاعده ماسک» نیز
معرو شده است .منظور ان تصویب قاعده ماسک این بود که با تجویز ادامه شرکت داور در شور
پروندهای که وی در استماع آن شرکت کرده ،ولو آنکه قبل ان آغان ویا اتمام شور استعفا کرده باشد،
رسیدگی به دعاوی تسهیل شود و وقفهای در فرایند تصمیم گیری دیوان ایجاد نرردد.
بهرغم الزامی بودن اجرای قاعده ماسک ،دیوان درخصوص اعمال این قاعده همچون سایر قواعد
رسیدگی ،با در نظر گرفتن شرایط ،انعطا پذیر بوده ،گاه داور مستعفی را ان اجرای آن معا کرده
است 2.ان نمونههای معا شدن داوران ان اجرای بند  0ماده  09قواعد میتوان به معافیت داور
آمریکایی («براوئر») ان شرکت در ادامه رسیدگی به پروندههای معرو به پروندههای کنسرسیوم
(شماره  80 ،21 ،24و  )001اشاره کرد که وی نهتنها در جلسه استماع ماهوی ،بلکه در جلسات شور و
صدور حکم جزئی آنها شرکت کرده بود 9.مثال دیرر ،پرونده فیلیپس پترولیوم است که دیوان به علت
تمایل داور ایرانی (بهرامی) به بانگشت به ایران و تصدی یک پست دولتی و بهویژه با توجه به بزرگ و
 .0ر.ك :صورتجلسه هیأت عمومی دیوان شماره  ،81بند  ،3و همچنین صورتجلسه هیأت عمومی دیوان شماره  ،31بند .04
 .9در طرح ریزی قواعد رسیدگی دیوان و رویه دیوان در اعمال آن قواعد انعطا ملحوظ گردیده و هد هر دو حصول اطمینان ان
این امر بوده که همواره پروندهها ی دیوان ان رسیدگی توسط دیوانی با ترکیب عضویت کامل برخوردار شود .برای نمونه رئیس دیوان
میتواند با استفاده ان اختیار خود ذیل ماده  0قواعد رسیدگی دیوان ،ترکیب عضویت یک شعبه را به دالیلی همچون سلب صالحیت
یک داور در یک پرونده خاص ،کنارهگیری داور در یک پرونده بهدنبال جرح وی در آن پرونده ،نیان مشهود به تعدیل حجم کار بین
شعب ،مطرح بودن اخذ تصمیم راجع به جرح داور ،و داور جایرزین تا ورود عضو جانشین تغییر دهد .در این مورد رجوع کنید به دستور
شماره  9رئیس دیوان ،مورخ پنجم بهمن  ،0911دستور شماره  4رئیس ،مورخ هشتم بهمن  ،0911دستور شماره  0رئیس ،مورخ 29
بهمن  ،0911دستور شماره  03رئیس ،مورخ  22دی  ،0912دستور شماره  11رئیس ،مورخ  03فروردین  ،0912دستور شماره 12
رئیس ،مورخ  28بهمن  ،0912دستور شماره  13رئیس ،مورخ  00تیر 0918؛ آرکو اکسپلوریشن ،اینک .و شرکت ملی نفت ایران ،حکم
مبتنی بر شرایط مرضیالطرفین شماره  0ـ 21ـ 091مورخ  22مهر .0920
 .9موبیل ایران ،اینک و دیرران علیه جمهوری اسالمی ایران و دیرران ،حکم شماره  9ـ 24/21/81/001ـ  900مورخ  29تیر
 ،0911گزارش آرای دیوان داوری ،ج  ،01ص .9
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پیچیده بودن پرونده و آمادگی جانشین مشارٌالیه ،وی را ان اجرای قاعده ماسک معا کرد 0.جدیدترین
نمونه عدول ان اعمال قاعده ماسک ،تصمیم دیوان در مورد داور ایرانی (نوری) در پرونده «ب »10
است که به موجب آن ،نامبرده را علیرغم حضور در جلسات استماع پرونده به علت عدم پذیرش
شرایط دیوان ان شرکت در شور معا و آقای علومی را به جانشینی مشارٌالیه منصوب کرد2.
در هر حال ،چنانچه دیوان با معافیت داوری ان اجرای قاعده ماسک موافقت کند داور جدید میتواند
برای مطالعه لوایح و مدارك پرونده تقاضای وقت کافی کند یا حتی بخواهد دیوان تمام یا بخشهایی
ان جلسات استماع را مجددً برگزار کند .البته به موجب ماده  04قواعد دیوان ،تشخیص اینکه هریک ان
جلسات استماع قبلی کالً یا بعض ًا تجدید شود یا اصالً تجدید نشود با دیوان داوری خواهد بود .قابل
توجه آنکه در طول فعالیت دیوان تاکنون جلسات استماع در هیچ پروندهای به علت تعویض داوران
تمدید نرردیده است.
9ـ .7جرح داوران
براساس مواد 3ـ 02قواعد دیوان ،طرفین میتوانند نسبت به صالحیت داور اعتراض کرده ،آنان را جرح
کنند .در صورت جرح ،اگر داور مورد اعتراض موافق باشد و استعفا دهد ویا ان شرکت در پرونده
خودداری کند موضوع خاتمه مییابد ،ولی اگر جرح را نپذیرد ،مقام ناصب باید درخصوص ادعای
ارائهشده تصمیم بریرد .تصمیم درباره اینکه جرحی موجه است یا خیر ،تنها در صورتی امکانپذیر
است که جرح مطابق بند  0ماده  00قواعد دیوان در ظر نمانی پانزده رون پس ان اعالم نصب داور یا
ان تاریخ آگاهی ان شرایط و اوضاع و احوال مذکور در ماده  3و  01مطرح شده باشد.
منظور ان صالحیت داور فقط بیطرفی یا استقالل وی در پرونده است ،اما معنا و مفهوم این ضابطه
در قواعد دیوان دقیقاً روشن نیست .در ادبیات حقوقی «بیطرفی» به اجتناب داور ان جانبداری در گفتار
یا رفتار در قبال یکی ان طرفین دعوا و «استقالل» به فقدان رابطه وی با طرفین و وکالی آنها،
بهویژه رابطه مالی و تجاری تعبیر گردیده است .بدون وارد شدن به جزئیات این بحث به طور خالصه
میتوان گفت که در مورد مصادیق و شرایط بیطرفی و استقالل توسط علمای حقوق نظرهای
مختلفی ارائه شده ،ولی همری در یک نکته اشتراك دارند که داوران منصوب طرفین بدون در نظر
گرفتن تابعیت ویا ملیت خویش باید مقید به ضابطه بیطرفی در جریان رسیدگی و صدور رأی در
پرونده باشند .با وجود این« ،بیطرفی و استقالل» داور منصوب یک کشور بدین معنا نیست که آن
شخص ان داشتن هرگونه رابطه با دولت متبوع خویش منع گردد .برای مثال ،دیوان داوری ان همان
ابتدای شروع به کار ،مشورت نمایندگان رابط با داوران را بالمانع تلقی کرد .در این باره در بند 0
صورتجلسه اولین نشست هیأت عمومی دیوان در مورخ ( 0911 /4/01اول ژوییه  )0380آمده است:
 .0فیلیپس پترولیوم کامپنی ایران و جمهوری اسالمی ایران و دیرران
 .9جمهوری اسالمی ایران علیه ایاالت متحده آمریکا ،پرونده ب  ،10تصمیم مورخ  2اردیبهشت .0981
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«مشورت هریک ان نمایندگان دولت با اعضای دیوان تا آنجا که چنین مشورتهایی با ماهیت دعاوی،
دعاوی متقابل ویا اختالفاتی که در دیوان مطرح شده یا ممکن است مطرح شود ،ارتباط نداشته باشد،
مغایرتی با استقالل و بیطرفی داوران ،نخواهد داشت»0 .
در طول فعالیت دیوان ،تاکنون طرفین دعاوی در چندین مورد ان عدم رعایت بیطرفی یا فقد
استقالل داوران طرح شکایت نکردهاند ،اما در هیچیک ان موارد ،مقام ناصب دعاوی طر جرحکننده را
قبول نکرده است .با وجود این ،گاه در نتیجه جرح ،داور ان ادامه کار در پرونده مربوط اجتناب کرده و
گاه مقام ناصب هشدارهایی را به داور جرحشده به طور شفاهی ویا ضمن رد شکایت جرح داده است2.
9ـ .7امور اداري و بودجه دیوان
بخشهای اداری و مالی تحت نظر مستقیم دبیرکل برطبق مقررات و ضوابطی که به تصویب هیأت
عمومی دیوان رسیده ،فعالیت میکنند .مطابق این مقررات ،کمیتهای متشکل ان سه داور (ایرانی،
آمریکایی و ثالث) به نام «کمیته مسائل اداری و مالی» ان بدو امر تشکیل شد تا طرحها و سیاستهای
اداری ،مالی و استخدامی را برای تصویب به هیأت عمومی پیشنهاد کند .ان این رو ،دبیرکل دیوان نیز
باید در کلیه مسائل اداری و مالی با کمیته مزبور هماهنری کرده ،عنداللزوم ان آن طریق دستور النم را
ان هیأت عمومی دریافت کند.
هیأت عمومی دیوان به منظور تنظیم مسائل اداری ،ضوابطی را تحت عنوان «مقررات استخدامی
کارکنان» به تصویب رسانده است .براساس ماده  0این مقررات ،وظایف و تکالیف کارکنان دیوان ذاتاً
بینالمللی است .لذا این افراد باید در ارتباط با کار خود در دیوان ان کسب دستور ان هر دولت یا مقامی
غیر ان دیوان خودداری کنند .بند  4ماده  0مقررات به این موضوع میپرداند که کارمندان دیوان که
بهعنوان دستیار ویا منشی با داوران کار میکنند ،در اجرای وظایف خویش در مقابل داور مورد نظر
جوابرو هستند .لذا تمام مسائل استخدامی ان جمله تمدید قرارداد آنها فقط طبق نظر داور مربوط
 .0سوابق دیوان مؤید این امر است که داوران منصوب طرفین به طور همزمان با دولت متبوع خود در مواردی همکاری داشته یا
طر مشورت واقع شدهاند .به طور مثال داور منصوب ایاالت متحده آقای هولتزمن ،که ان  28اردیبهشت  0911تا  28اردیبهشت
 0929در دیوان خدمت کرد ،طی همان مدت ،نمایندگی ایاالت متحده را در جلسات ساالنه کمیسیون آنسیترال بر عهده داشت.
همچنین وی بهعنوان عضو ارشد هیأت نمایندگی ایاالت متحده برخوردار بود .قاضی براوئر ،یکی دیرر ان داوران ایاالت متحده نیز ان
سال  0331تا بهحال عضو هیأت مشورتی ونیر خارجه ایاالت متحده درخصوص حقوق بینالملل عمومی بوده است .به عالوه ،وی در
ژانویه  0382با کسب مرخصی موقت ان دیوان به عنوان نماینده رئیس جمهور در سمت معاون مشاور ویژه در امور ایران و کنترا
فعالیت کرد .رجوع کنید به دستورات ریاست دیوان ،شماره  09( 00بهمن  ،)0910و شماره  03( 09فروردین  )0911منتشره در
گزارش آرای دیوان داوری ،ج  ،04ص  909و ص .904
 .9داورانی که تاکنون توسط طرفین دعاوی مورد جرح قرار گرفته عبارتند ان :آقای منرارد در سال  0389توسط ایران؛ آقای کاشانی
و آقای شفیعی در سال  0384توسط امریکا؛ آقای برینر در سالهای  0388و  0383توسط ایران؛ آقای نوری در سال  0331توسط
خواهان پرونده 248؛ آقای آرنجیو روئیز در سال  0330توسط ایران؛ آقای اسکوبیشفسکی در سال  0333توسط ایران؛ آقای برامز در
سال  2110توسط امریکا؛ در سال  2119توسط خواهان پرونده شماره  480آقایان نوری ،عاملی و آقا حسینی در سال  2110توسط
امریکا؛ آقای اسکوبیشفسکی در نوامبر سال  2112توسط ایران؛ آقای علومی یزدی در دسامبر سال  2112توسط امریکا.
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امکانپذیر است .بنا به تعریف این بند ان ماده  ،0سایر کارمندان دیوان اعم ان کارکنان دبیرخانه ،ترجمه،
اداری و مالی نیر نظر دبیرکل انجام وظیفه کرده ،در مقابل وی جوابرویند .در حال حاضر ،دیوان دارای
حدود  41کارمند نیمهوقت و تماموقت ان جمله منشیها و دستیاران داوران است .ان ابتدای تشکیل
دیوان ،هر داور عالوه بر منشی دارای دو دستیار حقوقی است ،اما ان چند سال قبل با توجه به کاهش
حجم کار دیوان ،تعداد دستیاران به یک نفر کاهش یافته است .در حال حاضر فقط رئیس دیوان ان دو
دستیار استفاده میکند.
کلیه امور مالی دیوان نیز برطبق آییننامه مالی اداره میگردد .حقوق کارکنان براساس جداول
مصوب دیوان با در نظر گرفتن مدارج تحصیلی و شغلی افراد تعیین و پرداخت میشود و با توجه به
سابقه کار و میزان تورم هر ساله متناسباً افزایش مییابد .به کلیه داوران و کارکنان دیوان در خاتمه
کار ،پاداش سنوات خدمت پرداخت میگردد .بودجه مورد نیان با توجه به هزینههای ضروری هر ساله
تحت سرفصلهای جداگانه توسط دبیرکل ،پس ان مشورت با نمایندگان دو دولت ،تهیه و به کمیته
اداری و مالی و ان آن طریق به هیأت عمومی دیوان برای تصویب پیشنهاد میگردد .در حال حاضر،
هزینه ساالنه دیوان حدود شش میلیون یورو است که به طور مساوی توسط دو دولت در چهار قسط
جداگانه پرداخت میشود .بودجه ماناد بر پیشبینی هزینهها معموالً توسط دیوان به هر دو دولت مسترد
یا بابت هزینههای غیرمترقبه مصر میشود.
7ـ .7ثبت دعاوي نزد دیوان
بند  4ماده  9بیانیه حل و فصل دعاوی بیان میدارد که پس ان یک سال ان تاریخ نافذشدن این
بیانیه ویا شش ماه پس ان تاریخ انتخاب رئیس هیأت داوری (هر کدام که دیرتر باشد) هیچ ادعایی در
دیوان داوری قابل طرح نخواهد بود .براساس این مقررات دیوان متعاقباَ در جریان اصالح ماده 08
قواعد دادرسی ،مهلتهایی را برای ثبت دادخواست توسط خواهانها تعیین کرد .با این حال ،مهلتهای
مقرر در بیانیه حل و فصل و قواعد دیوان در مورد ثبت دادخواست نسبت به دعاوی ناشی ان اختال
طرفین درباره تفسیر یا اجرای بیانیهها (موضوع بند  02بیانیه کلی و بند  9ماده  2بیانیه حل و فصل)
اعمال نمیگردد ،نیرا تعهدات بیانیهها مقید به نمان نیست و احتمال میرود که در مورد تفسیر یا
اجرای آنها هر نمان بین طرفین اختالفی برون کند.
براساس ماده  08قواعد ،خواهانها باید ظر مدتی که توسط دیوان داوری تعیین شده
دادخواست خود را به صورت کتبی به اطالع خوانده و دیوان برسانند .هر دادخواست باید شامل تقاضای
ارجاع اختال به داوری ،نام و تابعیت و آخرین نشانی طر ها ،ذکر موضوع بدهی ،قراردادهای مربوط
(ان جمله معامالتی که موضوع اعتبار اسنادی یا ضمانتنامه بانکی هستند) ،سلب مالکیت یا سایر
اقدامات مؤثر برحقوق مالکیت که منشأ دعوا گردیده ویا موضوع اختال در رابطه با آن برون کرده و به
موجب بند  0و  2ماده  2بیانیه حل و فصل دعاوی در حیطه صالحیت دیوان است ،خواسته دعوا،
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ماهیت کلی دعوا و شرح واقعیات مؤید ادعا و نکات مورد اختال باشد .همچنین مطابق ماده  21قواعد
دیوان ،در جریان داوری هریک ان طر ها میتواند دادخواست یا دفاعیه خود را اصالح یا تکمیل کند،
مرر آنکه دیوان اینگونه اصالحات را به علت تأخیر ویا لطمه به طر دیرر یا به علت هرگونه
شرایط و اوضاع و احوال دیرر موجه نداند .با این حال ،دادخواست را نمیتوان به نحوی اصالح کرد که
ان حیطه صالحیت دیوان داوری خارج شود.
رعایت شرایط ثبت دادخواست ان اهمیت بسیاری در رویه دیوان برخوردار است ،به نحوی که گاه
نقض آن باعث شده که دیوان ،حتی در مراحل مقدماتی ،ادعایی را به خاطر وجود نواقص در
دادخواست رد کند .ان جمله این دعاوی مواردی بود که خواهانها هویت خوانده را بهروشنی مشخص
نکرده بودند 0.همچنین در بعضی ان پروندهها دیوان بررسی تحقق شرایط مندرج در ماده  08قواعد را به
به مراحل رسیدگی ماهوی به دعوا موکول کرده است2.
به غیر ان مهلتهای مقرر در بیانیهها و قواعد دیوان برای ثبت دعاوی ،در بند «ب»  2سند
تعهدات ،مهلت دیرری نیز برای دعاوی بانکی بین بانک مرکزی و مؤسسات بانکی آمریکایی تعیین
شدهاست .در آن بند در مورد تصفیه بدهی بانکهای ایرانی ان محل مبلغ  0/408میلیون دالر امانی
موجود نزد بانک مرکزی الجزایر قید شدهاست که بانک مرکزی و مؤسسات بانکی آمریکایی برای حل
و فصل حسابهای بانکی مورد نزاع فوراً با یکدیرر مذاکره کنند و در صورت شکست مذاکرات
میتوانند اختال فیمابین را ظر  91رون به داوری مرضیالطرفین یا در غیر این صورت به دیوان
داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده ارجاع کنند.
وجود مهلتهای متفاوت در بیانیهها و سند تعهدات موجب شد که دیوان به بررسی و تفسیر
مقررات ذیربط در «دعوای دیترویت بنک اند تراست کامپنی» به طرفیت بانک توسعه صنعتی و معدنی
ایران که پس ان مهلت مقرر در بند  4ماده  9بیانیه حل و فصل طرح شده بود ،بپرداند .به عقیده دیوان
شیوه بیان بند  4ماده  9مشخص نمیکند که مهلت مقرر در این بند برای ثبت «ادعا» شامل
«اختالفی» نیز میشود که براساس بند « 2ب» سند تعهدات ،مطرح شدهاست .سانوکار شکلی
جداگانهای که در مورد اینگونه «اختالفات» وجود دارد ،برخی دورههای نمانی را مقرر میدارد ،اما
مهلتی برای ثبت در نظر نررفته است« .دعاوی» مورد اشاره در ماده  2بیانیه حل و فصل دعاوی و
«اختالفات» مذکور در بند « 2ب» سند تعهدات ان نظر الزامات حل و فصل و استماع مقدماتی و منابع
ـ ،9مورخ  02اردیبهشت ( ،0910گزارش آرای دیوان

 .0ر.ك :امتناع ان ثبت دادخواست سارا هاللی ،تصمیم شماره  2ـ 00آر ای ا
داوری ،ج  ،0ص )094؛ امتناع ان ثبت دادخواست جوریج بودنار ،تصمیم شماره 2ـ 09آر ای ا ـ ،09متن فارسی مورخ دوم مهر
 / 0910متن انرلیسی مورخ  29سپتامبر ( ،0382گزارش آرای دیوان داوری ،ج  ،20ص )1؛ امتناع ان ثبت دادخواست ونارت امور
اقتصاد و دارایی جمهوری اسالمی ایران ،تصمیم شماره 9ـ 24آر ای ا ـ ،99مورخ  04اردیبهشت ( ،0919گزارش آرای دیوان
داوری ،ج  ،1ص .)22
 .9ر.ك :حکم دیوان در پرونده کوئستک ،اینکورپوریتد و ونارت دفاع ملی جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره  0ـ  03ـ 030مورخ
سوم مهر ( ،0914گزارش آرای دیوان داوری ،ج  ،3ص.)013
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پرداخت حکم با یکدیرر متفاوتند .ان این رو ،تفاوت این دو ان نظر مهلت ثبت نشانرر هیچگونه تعارض
یا بیمنطقی نیست.
همچنین ان نظر دیوان ،گرچه بند  4ماده  9بیانیه حل و فصل دعاوی بهطور مشخص اختالفات
مذکور در بند  01و  02بیانیه کلی را ان مهلتهای مصرح در این بند مستثنا نمیکند ،این امر الزاماً
برای احران این نکته کافی نیست که سایر اختالفات و ان جمله اختالفات مطرح براساس بند « 2ب»
سند تعهدات ،مشمول چنین ضرباالجلی است .مثالً بند  4ماده  9موضوعی را که میتواند به موجب
بند  4ماده  1بیانیه حل و فصل دعاوی به دیوان داوری ارجاع گردد ،مستثنا نمیساند ،هرچند چنین
موضوعی آشکارا مشمول ضرباالجل بند  4ماده  9نیست .ان این رو دیوان نتیجه گرفت که
ضرباالجل مصرح در بند  4ماده  9بیانیه حل و فصل دعاوی در مورد اختالفاتی که به موجب بند 2
«ب» سند تعهدات مطرح میگردد ،مجری نیست و نمیتوان تنها به این دلیل که اینگونه اختالفات
پس ان  03ژانویه  )0911/01/23( 0382به ثبت رسیدهاند ،ان رسیدگی به آنها جلوگیری کرد .در
نتیجه ،دعوای خواهان که حسب ادعا به موجب بند « 2ب» سند تعهدات اقامه شده ،بهموقع به دیوان
تسلیم گردیده و قابلیت ثبت دارد0.
 1ـ .7ثبت اسناد و لوایح
ان منظر حقوقی و قضایی« ،سند» چیزی است که برای اثبات حق مورد استفاده قرار میگیرد و این
اثبات حق ممکن است در مقام دعوا باشد ویا نباشد .البته این تعریف ،جامع نیست و بعضی ان اسناد را
در بر نمیگیرد .ان طر دیرر ،این تعریف مانع هم نیست و برخی ان نوشتهها که «سند» محسوب
نمیشوند در این تعریف قرار میگیرند؛ چون ممکن است نوشتههایی باشند که برای اثبات حکمی مورد
استفاده قرار بریرند .منظور ان سند در این مبحث بیشتر اسناد نوشته است ،اگر چه بهطور کلی تمام
ادله اثبات دعوا ان جمله پیامهای الکترونیکی را میتوان سند تلقی کرد .امرونه قوانین مربوط به
«تجارت الکترونیکی» ،پیامهای الکترونیک («داده پیام») را نیز بهعنوان سند محسوب کرده ،ان این
جهت در بسیاری ان قوانین ،مانند ماده  02قانون تجارت الکترونیکی ایران ،ارنش اثباتی این نوع پیامها
به رسمیت شناخته شده ،به طوری که در هیچ دادگاه یا اداره دولتی نمیتوان براساس قواعد و ادله
موجود ،ارنش اثباتی «داده پیام» را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد2.
در قواعد دیوان بهمانند دیرر مراجع داوری حتیاالمکان شکل ،ماهیت و تعداد لوایح مورد نیان
تعیین شدهاست .طبق تبصره  2ماده  2قواعد ،حداقل دو نسخه انرلیسی و دو نسخه فارسی ان اسناد
 .0ر.ك :تصمیم شماره 22ـ امتناع ان ثبت شماره  9ـ هیأت عمومی ( 04فوریه سال  )0389و همچنین تصمیم شماره 29ـ امتناع ان
ثبت شماره  9ـ هیأت عمومی ( 20مه سال .)0389
 .9در قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب  0982/01/02مجلس شورای اسالمی« :داده پیام ) (data messageهر نمادی ان
واقعه ،اطالعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی ،نوری و یا فناوریهای جدید اطالعات تولید ،ارسال ،دریافت ،ذخیره یا
پردانش میشود».
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مذکور در تبصره  9ماده  02که در دیوان به ثبت میرسد باید توسط طر داوری که آنها را تسلیم
میکند ویا نماینده وی امضا شده باشد .ضمائم و پیوست اسناد احتیاج به امضا ندارد .اسناد بدون امضا
برای ثبت پذیرفته خواهد شد ،لکن مراتب فوراً به طر ثبتکننده اعالم میشود تا وی دو نسخه
امضاشده ان آنها را به دیوان تسلیم کند .عالوه بر این ،طبق تبصره  4ماده  02قواعد ،دیوان در هر
مورد خاص تعیین خواهد کرد که کدام اسناد ،ضمائم مستند و مستندات کتبی دیرر ،یا کدام بخش ان
آنها باید به دو نبان انرلیسی و فارسی تسلیم شود .ماده  2قواعد دیوان نیز تعداد نسخ اسناد و مدارك
را که باید نزد دیوان ثبت گردد معین کرده است .با وجود این ،دیوان میتواند طر ثبتکننده اسناد و
مدارك را به تسلیم نسخ اضافی یا کمتر ملزم کند .ضمائم و مدارك کتبی ،غیر ان آنچه پیوست
دادخواست و دفاعیه است باید به تعداد و به نحوی تسلیم گردد که دیوان در هر مورد براساس ماهیت
و حجم مدارك کتبی مورد نظر ویا براساس شرایط ذیربط دیرر تعیین میکند.
طبق بند  9ماده  00قواعد دیوان ،کلیه مدارك و اطالعاتی که یک طر به دیوان داوری تسلیم
میکند باید همزمان توسط همان طر به طر دیرر ابالغ شود .نحوه ابالغ حسب ماده  2قواعد
اینگونه است که پس ان ثبت دادخواست ویا هرگونه اسناد دیرر توسط طرفین نزد دیوان ،رئیس دفتر
دیوان باید فوراً نسخ اسناد و مدارك مزبور را به دفاتر هریک ان دو نماینده رابط در الهه تحویل دهد.
نمایندگان مزبور مسئولند یک نسخه ان اسناد و مدارك مورد نظر را به طر های داوری در کشور خود
ویا به نمایندهای که توسط هر طر داوری برای دریافت مدارك ان جانب وی تعیین گردیده ،ارسال
کنند.
 6ـ .7مواعد ثبت
رعایت مواعد در داوریهای بینالمللی واجد اهمیت بوده ،طرفین دعوا باید لوایح و مدارك النم را
ظر مهلتهای مقرر تسلیم کنند .ارائه اسناد و مدارك در هر پرونده ،مقید به رعایت نمانهایی
است که قواعد ویا خود دیوان در جریان رسیدگی به یک پرونده مشخص میکند .بر این اساس،
مستندات مورد نظر طرفین باید به ترتیب مصرح در دستورهای دیوان بهموقع ارائه شوند تا دیوان
بتواند در کمترین نمان ممکن دعوا را حل و فصل کند .در غیر این صورت ،براساس بند  0ماده 2
قواعد دیوان ،رئیس دفتر دیوان میتواند ان قبول هر سند و مدرکی که طی مدت مقرر دریافت
نرردیده ویا منطبق با بیانیهها ویا قواعد دیوان نباشد ،امتناع ورند .چنانچه امتناع رئیس دفتر دیوان ان
قبول اسناد ،ظر سی رون پس ان ابالغ ،مورد اعتراض یکی ان طر های ذیربط داوری قرار گیرد،
موضوع توسط دیوان بررسی خواهد شد.
براساس ماده  22قواعد ،دیوان میتواند درخصوص لوایح مورد نیان تصمیم بریرد که طرفین باید
عالوه بر دادخواست و دفاعیه ،چه اظهاریههای دیرری را ارائه کنند یا میتوانند ارائه دهند .در این ماده
تعیین شده که برای ارائه چنین اظهاریههایی دیوان مدت تعیین خواهد کرد .ماده  29قواعد چارچوبی را
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برای مدت نمان ارائه اسناد تعیین کرده است .براساس مفاد اصالحی این ماده ،مهلتهای تعیین شده
توسط دیوان برای ارائه اظهاریههای کتبی (به استثنای الیحه دفاعیه) نباید ان  31رون تجاون کند .با
این حال ،در انتهای این ماده به دیوان اجانه داده شده که در صورت نیان این مهلتها را تمدید کند .به
عبارت دیرر ،علیرغم اینکه مدت نمان ارائه اسناد و مدارك در قواعد مشخص شده ،تصمیم نهایی
درخصوص نمان النم برای ارائه اسناد برعهده دیوان است .این اختیارات منحصر به دیوان حاضر
نیست ،بلکه اساساً دیوانهای بینالمللی در مجموع این اختیار را دارند که به طرفین اجانه دهند در
مدت نمانی بیشتر ان آنچه در قواعد مقرر شده ،ادله خویش را ارائه کنند0.
پس ان ثبت دادخواست در مهلت مقرر توسط خواهان ،دیوان معموالً چهار مرحله نمانی برای ارائه
اسناد و مدارك برای یک پرونده در نظر میگیرد:
 .0خوانده باید الیحه دفاعیه خود را ثبت کند.
 .2خواهان به دفاعیه خوانده پاسخ دهد و سپس خوانده الیحه باندفاع خود را ثبت کند.
 .9مهلت نمانی النم توسط دیوان برای ثبت الیحه استماع و مدارك مربوط به خواهان و خوانده
اعطا میشود.
 .4ان طرفین خواسته میشود برای ثبت و ارائه الیحه تذکاریه اقدام کنند.
ترتیب مذکور ،رویه غالب دیوان در رسیدگی به پروندهها است ،ولی در بعضی ان دعاوی ،دیوان با
توجه به نیان واقعی طرفین به وقت بیشتر ویا گاه شرایط خاص یک پرونده ان اختیارات خود برای
اعطای نمان بیشتر استفاده کرده است .بند  9ماده  28قواعد به دیوان اجانه میدهد اگر یکی ان
طرفین که به نحو مقتضی به ارائه مستنداتی دعوت شده ،ظر مدت مقرر و بدون ارائه دالیل کافی،
اینگونه مستندات را ارائه نکند ،براساس مستنداتی که در اختیار دارد ،حکم صادر کند.
0ـ 6ـ .7اسناد و لوایح دیرهنگام
همانطور که گفته شد لوایح و مستندات طرفین باید ظر مهلتهای مقرر تسلیم گردد و در غیر این
صورت ،دیوان میتواند ان پذیرش اسناد و مدارك دیرهنرام خودداری کند .اصوالً رویه دیوان در مورد
اینگونه اسناد و مدارك ،عدم پذیرش بوده ،مرر آنکه طر تسلیمکننده دالیل موجهی در مورد تأخیر
در ثبت آنها ارائه کند .هرچند براساس بند  0ماده  23قواعد ،دیوان میتواند ان طر های داوری
بخواهد چنانچه مدرك ،شاهد یا اظهاریه دیرری دارند ،ارائه کنند و در غیر این صورت ختم جلسات
استماع را اعالم دارد ،اما برطبق رویه عملی دیوان ،طرفین ملزم هستند اسناد و مدارك دعوا را برطبق
برنامه دیوان که معموالً مدتی قبل ان برگزاری جلسه استماع خاتمه مییابد ،تسلیم کنند.

1. Sandifer, D.V., Evidence Before International Tribunals, Revised Edition.
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علت امتناع دیوان ان پذیرش اسناد و مدارك خارج ان موعد ،جلوگیری ان غافلریرشدن طرفین و
ورود لطمه به حق دفاع آنها است .در این خصوص رویههای متعددی ان دیوان موجود است .شاید
جامعتر ین دیدگاه دیوان در مورد ارائه اسناد و مدارك خارج ان موعد ،تصمیم مورخ  2نوامبر 0382
دیوان در پرونده «هریس اینترنشنال» است که ضوابط برخورد با این نوع اسناد و مدارك را تبیین
میکند .در این تصمیم دیوان تأکید کردهاست:
«در اخذ تصمیم راجع به پذیرفتن لوایحی که دیر به ثبت رسیدهاند ،دیوان مکرر الزامات اساسی
مساوات و انصا بین طرفین و احتمال بیعدالتی نسبت به یک طر را مورد توجه قرار خواهد داد.
عالوه بر این ،نظم در رسیدگیها نیز مستلزم آن است که مهلتهای نمانی تعیین و اعمال گردد....
دیوان ماهیت و محتوای اسنادی که دیر به ثبت رسیدهاند و نیز علت و طول مدت تأخیر را مورد توجه
قرار میدهد .این عوامل در احتمال بیعدالتی ،تساوی رفتار با طرفین و اختالل در جریان داوری به
علت تأخیر تأثیر میگذارند0.
همچنین به عقیده دیوان ،اسنادی که حاوی واقعیات و مستندات هستند در صورت تأخیر در ثبت
به احتمال نیاد موجب بیعدالتی نسبت به طر و اختالل در جریان داوری میشوند ،اما کمتر احتمال
دارد که استدالالت حقوقی موجب بیعدالتی شود و لذا نسبت به آن با مدارای بیشتری رفتار
میشود2.
بنابراین در یک جمعبندی کلی میتوان نتیجه گرفت که حسب رویه دیوان ،اسناد و مدارك خارج
ان موعد ان نظر دیوان اصوالً غیرقابل پذیرش هستند ،مرر آنکه پذیرش این اسناد و مدارك مغایر با
معیارهای مذکور نباشد .البته معموالً در مواردی که اسناد و مدارك به طر مقابل دعوا تعلق دارند یا
واجد جنبه عمومی هستند ،مثل احکام مراجع قضایی یا مندرجات کتابها و مجالت و روننامهها دیوان
با انعطا بیشتری در پذیرش اسناد و مدارك برخورد کرده است .در این مورد ،ورود لطمه به حقوق
طر مقابل متصور نیست ،نیرا فرض میشود که وی قاعدتاً باید ان این نوع اسناد و مدارك مطلع
میبوده است9.

 .0حکم جزئی شماره 0ـ  413ـ  929بند  10و .12
 .9همان ،بند .18
 .9برای مثال رجوع کنید به :کامران حکیم ،حکم شماره 3092ـ  082بندهای  2و  ،09آرتور جی فریتز ،حکم شماره 9ـ221ـ 421بند
.02
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9ـ 6ـ 7نصب کارشناس
طبق مقررات ذیل ماده  22قواعد دیوان در صورت نیان ویا درخواست یکی ان طرفین داوری دیوان
میتواند یک یا چند کارشناس را برای تهیه گزارش کتبی در باب موضوعات خاصی که دیوان تعیین
میکند منصوب کند .نسخهای ان شرح وظایف کارشناسان منصوب که توسط دیوان تهیه میشود ،برای
طر ها ارسال خواهد شد .در مورد شرایط ارجاع پرونده به کارشناس ،قاعده مشخصی وجود ندارد و با
توجه به موضوع اختال  ،شعب دیوان خود پرونده را به کارشناس ارجاع دادهاند .با وجود این ،دیوان به
ندرت رأساً موضوع را به کارشناسی ارجاع داده و در اغلب موارد برای جلوگیری ان اتال وقت بیشتر
تقاضای نصب کارشناس را پذیرفته و براساس ادله و مدارك ارائه شده تصمیم گرفته است.
در مواردی که دیوان برای بررسی پرونده به کارشناس متوسل شده ،معیار ارجاع ،پیچیدگی و فنی
بودن موضوع بوده است .برای مثال در پرونده شماره ( 32ریچارد دی .هارنا و دیرران علیه جمهوری
اسالمی ایران و سانمان آب و برق خونستان) 0دیوان پس ان بررسی مدافعات ،مدارك و مستندات
پرحجم و توضیحات کتبی یا شفاهی طرفین اظهار داشت« :علی رغم تأکید خواهان بر اینکه ادعای
خواهان برای پرداخت حقالزحمههای واجباالدا موضوعات دقیقاً فنی را به میان نمیآورد ،با این حال
ان مدافعات و ادله و مدارك مستند تسلیمی توسط هر دو طر چنین به نظر میآید که دالیل اختال
نظر فیمابین طرفین باید توسط کارشناسی آشنا با عر تجاری و نحوه اداره قراردادهای مهم
مهندسی مشاور ،نظیر قرارداد منعقد بین هارنا اینترنشنال و ونارت نیرو در سال  ،0310برای دیوان
توضیح داده شود»2.
همچنین بررسی رویه دیوان گویای این واقعیت است که دیوان در مواردی که «کشف حقیقت» در
یک دعوا نیانمند استفاده ان کارشناس بوده ،موضوع را به کارشناس ارجاع داده و در ضمن ارجاع ،حدود
وظایف کارشناس را نیز تعیین کرده است .برای مثال در پرونده شماره ( 080بکتل ،اینکورپوریتد ،و
دیرران) دیوان کارشناسی را تعیین کرد تا اسنادی را که برای کشف موضوع ضروری بودند ،ولی بنا به
محرمانه بودن آنها امکان ارائه توسط خواهان وجود نداشت بررسی کند 9یا در پرونده شماره 982
(بهرینگ اینترنشنال) دیوان پس ان بررسی تقاضای ونارت دفاع مبنی بر اینکه قضاوت در مورد
خواسته خواهان متقابل مستلزم تعیین تعداد دقیق ،مشخصات و وضعیت اجناس ایران در انبار بهرینگ
قبل ان انتقال آن اقالم به انبار جدید است ،نتیجه گرفت که نظر کارشناس مستقل در مورد وضع
اجناس ،به دیوان در قضاوت خود راجع به این پرونده کمک میکند .دیوان تأکید کرد که ان نظر عملی،
دالیل متقنی وجود داردکه در این مرحله ان رسیدگی ،در رابطه با انتقال مورد نظر کاالها ان انبار
بهرینگ باید تحقیقات النم توسط کارشناس به عمل آید.
 .0قرار اعدادی شماره  2ـ  32ـ  04به تاریخ  28بهمن ماه .0910
 .9ر.ك :متن قرار شماره .04
 .9حکم شماره 0ـ080ـ 234مورخ  09اسفند .0910
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 4ـ .7استماع شهود
شهادت ان مهمترین ادله اثبات دعوا در تمام نظامهاى حقوقى است .ان گذشتههای دور ،شهادت داراى
اعتبار فراوان بوده است .در قانوننامه حمورابى ،قانون بابل و دیرر قوانین دنیاى باستان ،شهادت دلیلى
پسندیده بوده و اکنون نیز یکى ان مستندترین ادله است و در برخى نظامها خصوصاً نظام کامنال اعتبار
بسیاری برای آن قائلند .در حقوق اسالمى ،بینه در کنار اقرار ،دو دلیل محکم و متقن اثبات جرم
شمرده شده است .در قوانین ایران نیز به تبع حقوق اسالمی ،شهادت در عداد ادله اثبات قرار گرفته
است.
اصوالً شهادت در داوریهای بینالمللی نیز در نمره ادله اثبات دعوا پذیرفته شده است ،اما میزان
ارنش شهادت ،اعم ان شهادت اشخاص ثالث یا ذینفع ،بستری به موضوع هر پرونده دارد .بسیاری ان
حقوقدانان در این خصوص اتفاق نظر دارند که دادگاههای بینالمللی در مورد شهادت افراد باید با
احتیاط بیشتر برخورد کنند 0،نیرا بیان غیرواقع در شهادتی که در رسیدگی بینالمللی مورد استفاده قرار
میگیرد علیالقاعده مشمول مقررات کیفری کشوری که شهادت در آنجا ادا میشود نمیگردد و ان
این رو ،خطرهای ناشی ان اعتبار دادن به شهادت کذب کامالً روشن است .اصوالً رویه محاکم
بینالمللی این است که «به ادله شفاهی فقط تا آن حد که توسط ادله کتبی همزمان و مرتبط با
تاریخهای ذیربط تأیید شده باشند اعتبار دادهاند» 2.برای مثال ،دیوان بینالمللی دادگستری در تصمیم
خود در پرونده نیکاراگوئه علیه ایاالت متحده 9برای آن قسمت ان بیانات نمایندگان دولت در
شهادتنامههایشان که دربرگیرنده واقعیات و اعمال خال منافع دولت استنادکننده به شهادتنامه بودند،
ارنش خاص اثباتی قائل شد.
طبق بند  2ماده  20قواعد دیوان ،هریک ان طر ها باید نام و نشانی شهود و نیز موضوع شهادت و
همچنین نبانهایی را که شهود به آن نبانها شهادت خواهند داد  91رون قبل ان جلسه استماع کتباً به
1. See: D.V. Sandifer, Evidence before International Tribunals, PP. 349-350
2. See: The Kronprins Gustaf Adolf and the Pacific Case (1932), U.S. Department of State, Arbitration
between United States and Sweden under Special Agreement of December 17,1930, Arbitration Decisions and
Records of Proceedings, Arbitration Series, No. 5, part 6, (Washington D.C. 1932).
کمیسیون مختلط ایاالت متحده ـ شیلی در قضیه مورفی ( )Murphy Caseشهادتنامه را نه بهعنوان دلیل ،بلکه به عنوان عوامل و

قرائن جنبی (ادله دست دوم) تلقی کرد که میتواند برای تقویت یافتههای مبتنی بر ادله متقن دیرر مورد استناد قرارگیرد .در همین
پرونده کمیسیون مقرر داشت«:ما باید  ...به شهادتنامهها نه بهعنوان ادله ،بلکه به صورت عواملی توجه کنیم که در بعضی موارد
ممکن است تاحدی ،به صورت جنبی یا فرعی ،اعتقادی را که براساس ادله متقنتری حاصل شده است تأیید کنند یا قوت
بخشند» . (Arbitration 2226 ,Minutes of Proceedings 1894, 123-127; 3 Moore),،کمیسیون مختلط دعاوی ایاالت متحده
ـ آلمان ( )0322نیز در دو قضیه ) (Gillenwater Case & Hire Caseهر دو دعوا را به این دلیل که بر شهادتنامههای تأیید نشده
به کمک ادله دیرر استوار بودند یا چون شهود دیرری خال ادعاها را شهادت داده بودند رد کرد(Administrative Decisions .
 and Opinions, (1926) pp 648,798-801دیوان بینالمللی دادگستری نیز در قضیه کانال کورفو مقرر داشت« :اطالعات شخصی»
کافی برای اثبات ادعا نیست (.)ICJ Reports ,16-17, 68-69
3. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United states of America) Paris
64-65.
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دیوان و طر دیرر اعالم کند ،اعم ان اینکه در جریان تبادل لوایح ان شهود شهادتنامه کتبی ارائه
شده باشد یا خیر؛ اما در مورد «شهود معارض» شرط معرفی  91رون قبل وجود ندارد ،بلکه این شهود تا
حدی که منطقاً امکانپذیر باشد باید قبل ان جلسه به دیوان و طر مقابل معرفی گردند .هر شاهد،
اعم ان شاهد اصلی ویا معارض که قصد ادای شهادت نزد دیوان دارد باید مطابق بند  1ماده  20قواعد
دیوان ،قبل ان ادای شهادت سوگند یاد کند .پس ان ادای سوگند ،نمایندگان طر های داوری پرونده و
اعضای دیوان میتوانند با نظارت رئیس ان شهود سؤال کنند.
دیوان در مواردی که طرفین مهلت مقرر برای معرفی شهود را رعایت نکردهاند ان استماع شهادت
آنها امنتاع کرده است ،نیرا به نظر دیوان ،هرگونه انحرا ان این ضابطه احتماالً بیعدالتی در حق
طر دیرر پرونده است و لذا نمیتواند مورد اغماض قرار گیرد .برای مثال در پرونده شماره 413
(هریس اینترنشنال تله کامیونیکیشنز) دیوان در جلسه استماع نظر داد و در حکم نهایی خود نیز بر این
امر تأکید کرد که نمیتواند شهود معرفیشده را بپذیرد تا با قید سوگند ادای شهادت کنند 0.با این حال،
دیوان یادآور شد که هر طر آناد است برای ارائه ادعای خود یا کسب اطالعات در مورد پرونده ،ان هر
شخصی که مایل است استفاده کند ،ان جمله ان اشخاصی که بهعنوان شاهد توسط دیوان پذیرفته
نشدهاند .این قبیل اشخاص سوگندی را که شهود طبق بند «1الف» ماده  20قواعد دیوان ملزم به ادای
آن هستند ادا نمیکنند و لذا دیوان ممکن است در مقایسه با شهادت شهود ،برای اطالعات ارائه شده
توسط این اشخاص «اعتبار» دیرری (بند  1ماده  )20قائل شود 2.بر همین منوال در حکم شماره ،929
دیوان در ارنیابی ادله و مدارك موجود ،مطالب افرادی را که نامشان در فهرست شهود بود ،لکن در
جلسه استماع ان جانب خواهان شرکت کردند ،اظهارات شهود تلقی نکرد ،بلکه آنها را بخشی ان ارائه
ادعا توسط خواهان در جلسه استماع محسوب کرد9.
همچنین معموالً دیوان بین شهادتنامه کتبی ارائه شده توسط طرفین و شهادت حضوری افرادی
که بهعنوان شاهد و با رعایت مفاد قواعد نزد دیوان شهادت دادهاند فرق قائل شده است .برای مثال در
پرونده شماره ( 91فلکسی ون) خواهان شهادتنامهای را ارائه داد ،بدون اینکه امکان حضور ویا ارائه
مطلب توسط شاهد در جلسه استماع فراهم باشد .دیوان در این خصوص بیان داشت« :خواهان در
جلسه استماع ،آقای ماس را بهعنوان شاهد معرفی نکرد و بنابراین امکان نداشت ان وی تحقیق به
عمل آید تا موضوع روشن شود .تحت این شرایط ،دیوان ان نظر عدالت نمیتواند براساس سوگندنامهای
چنین مبهم که توضیحاتی به صورت شهادت شفاهی درباره آن داده نشده ،حکم به پرداخت وجهی
صادر کند .اقدام به چنین عملی ،دلخواه و نامناسب است .بر این اساس ،دیوان بر این نظر است که
 .0پرونده شماره  413هریس اینترنشنال تله کامیونیکیشنز ،اینک ،علیه جمهوری اسالمی ایران ،ونارت دفاع جمهوری اسالمی ایران،
بانک مرکزی ،بانک ملی ایران ،حکم شماره  0ـ  413ـ  929مورخ .0911/8/00
 .9در این خصوص رجوع کنید به :پرونده شماره ( 010ایکانامی فرمز کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران) حکم شماره
0ـ010ـ ،00مورخ  04ژوئن  24[ 0389خرداد ماه . ]0912
 .9حکم شماره  0ـ  413ـ  929مورخ .0911/8/00
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ادعای داراشدن بالجهت باید مردود شناخته شود و باالخره اینکه دیوان داوری همانند سایر مراجع
بینالمللی در ارنیابی شهادت شهود به تأیید اظهارات شفاهی شاهد توسط مدارك کتبی همزمان یا
مرتبط ،توجه ویژهای داشته است»0.
0ـ4ـ .7شهود معارض
درخصوص شهود معارض ،شرایط ویژهای در قواعد دیوان وجود دارد .تبصره  2ماده  20مقرر میدارد
که ارائه اطالعات مربوط به شهود که طر های داوری ملزم به تسلیم آن به دیوان هستند در مورد
شهودی که هر طر داوری به منظور رد مستندات ارائه شده توسط طر دیرر بعداً معرفی خواهد
کرد ،ضرورت ندارد .با این حال ،اطالعات مربوط به شاهد معارض باید با در نظر گرفتن حداکثر فرصت
مناسب پیش ان استماع شاهد به اطالع دیوان و طر های دیرر داوری برسد.
دیوان در مورد تبصره  2ماده  20قواعد دیوان در پرونده شماره  213اظهار داشته که آن تبصره،
حاوی انحرا کوچکی است ان الزام کلی بند  2ماده  20قواعد در مورد اطالعیه ،به نفع شهود معارضی
که برای رد ادله و مدارك اقامهشده در حین استماع یا اندکی پیش ان آن احضار میشوند ،به نحوی که
رعایت مدت معمولی اطالعیه ممکن نیست 2 .ان دیدگاه دیوان ،تبصره مزبور را نمیتوان به نحوی
تفسیر کرد که شامل شهودی شود که مطالبی را در مراحل قبل ان رسیدگیها عنوان کردهاند .در واقع
اگر چنین تفسیر شود ،استثنایی چنان وسیع به وجود خواهد آمد که قاعده ان بین خواهد رفت .با وجود
این ،دیوان در بعضی ان پروندهها این قاعده را نادیده گرفته است .مثالً در پرونده شماره  ،284دیوان
شهادت دو نفر ان افرادی را که فقط هجده رون قبل ان جلسه استماع معرفی شده بودند پذیرفت و فقط
ان پذیرش شاهد سوم که اقدام به تهیه گزارش ارنشیابی کرده بود ،به استثنای مواردی که در رد
اظهارات خواندگان در جلسه استماع احیاناً قابل توجیه باشد ،خودداری ورنید9 .
به طور خالصه ،گواهی شاهد معارض محدود به پاسخرویی به اظهارات شاهد اصلی طر مقابل
است و وی نمیتواند در موضوعات دیرر مورد اختال طرفین ادای شهادت کند .در غیر این صورت
وی باید ظر مهلت  91رون مقرر در قواعد بهعنوان شاهد اصلی به دیوان معرفی گردد.
9ـ4ـ .7ارزش اثباتی شهادت
معموالً در قواعد دادرسی مراجع بینالمللی ،معیارها و ضوابطی در مورد شهادتنامه ان جمله ارنش اثباتی
آن پیشبینی نشده و ان این رو ،اطرا داوری با توجه به ضوابط جاری در سیستمهای حقوقی خود
 .0پرونده شماره  91فلکسی ـ ون لیسینگ ،اینک ،علیه دولت جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 0ـ91ـ 203تاریخ .0910/1/04
 .9پرونده شماره  213ویلیام ج .لویت و دولت جمهوری اسالمی ایران حکم شماره  0ـ  213ـ ،232ص  01ـ [ 3متن انرلیسی] مورخ
 22آوریل [ 0382دوم اردیبهشت ماه . ]0911
 .9ر.ك :پرونده اوتیس الویتور کامپنی و جمهوری اسالمی ایران و سایرین ،حکم شماره 2ـ284ـ ،914پاراگرا [ 20متن انرلیسی]
مورخ  23آوریل [ ]0382نهم اردیبهشت ماه . ]0911
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شهادتنامههای مورد نظر را تهیه میکنند .برای مثال در سیستم حقوقی نانوشته ،تسلیم شهادتنامه
خواهانها یا افراد وابسته به آنها به مراجع قضایی امری پذیرفته شده است ،در حالی که در سیستم
حقوقی نوشته ،شهادتنامه اشخاص مستقل دارای ارنش قضایی است.
معموالً در موارد بسیاری اظهاریه طرفین ویا کارمندان آنان به صورت شهادتنامه ویا شهادت
شفاهی بهعنوان دلیل و مدرك به دیوانهای بینالمللی ارائه میشود .این قبیل اظهاریهها اصوالً
پذیرفته میشود ،لکن ظاهراً ارنش اثباتی آنها با احتیاط و با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر موضوع
مورد اختال و ماهیت پرونده مورد ارنیابی قرار میگیرد 0.در مورد ارنش اثباتی شهادتنامه در رویه
دیوان ،پرفسور ویرالی فقید ،عضو و رئیس پیشین دیوان در یادداشت مورخ  02فوریه  0388خود مسائل
قابل توجهی را مطرح کرده است .حسب اظهار وی« :در موارد بسیاری ،خواهانها یا کارمندان آنها
شهادتنامههای مصدق ویا شهادت شفاهی به دیوان ارائه کردهاند .پروندههایی که چنین موضوعی در
آنها مطرح نشده باشد انرشت شمار است .معموالً طرفین راجع به ارنش اثباتی اینگونه اظهارات
کتبی یا شفاهی شدیداً با یکدیرر مجادله دارند و هریک ان آنان به ویژگیهای نظام قضایی خود استناد
میکند .طر های امریکایی اصرار دارند که برای این قبیل ادله باید چنان که در دادگاههای ایاالت
متحده معمول است ،ارنش اثباتی کامل قائل شد .طر های ایرانی استدالل میکنند که این قبیل
اظهاریهها ،در حقوق ایران ،مثل بسیاری ان نظامهای حقوقی دیرر بهعنوان مدرك قابل قبول نیست،
نیرا توسط افرادی ارائه میشوند که منافعشان در گرو جریان دعوا است ویا خود آنان وابسته به
خواهانها بوده ویا هستند».
دیوان بهعنوان یک مرجع بینالمللی بیطر نمیتوانسته در هیچ نمینهای آیین دادرسی ویا رویه
قضایی داخلی یک طر داوری را بر آیین و رویههای طر دیرر برتری دهد .لذا در مجموع ،روش
عملی و متعادلی در مورد این مسأله اتخاذ کرده ،بدین نحو که براساس مورد ،تصمیم گرفته است که
آیا با توجه به اظهارات ارائهشده بهعنوان شهادت و کلیه ادله تسلیمی دیرر در پرونده ،هریک ان طرفین
دعوا به نحو شایستهای ان عهده اثبات ادعای خود بر آمده است یا خیر .برای مثال دیوان در رأی خود
در پرونده شماره «( 340باکمایر») 2تصریح دارد:
«روشن است که روش منتسب به این نوع ادله نهتنها با سنتهای حقوقی و اخالقی ،بلکه با
سیستم مجانات شهادت کذب در هر کشور مستقیماً ارتباط دارد که بهسهولت و فوریت قابل اجرا و ان
چنان شدت و حدتی برخوردار است که شهود را ان ادای شهادت کذب بان میدارد .چنین نظامی در
درون دیوانهای بینالمللی وجود ندارد و توسل به دادگاههای داخلی کشور شاهد یا گواه توسط طر
 .0در این خصوص رجوع کنید به :ان جمله حکم شماره 9ـ210ـ 922در پرونده آوکو کورپوریشن و صنایع هواپیمایی ایران ،بندهای
33ـ 31و سایرین و حکم شماره 9ـ022ـ 049در پرونده موریسن کنودسن پاسیفیک لیمیتد و ونارت راه و ترابری.
 .9پرونده شماره  340دبلیو .جک باکمایر علیه جمهوری اسالمی ایران ،ایزیران ارتش ،شرکت نوسانی و عمران تهران ،بانک ملت،
شعبه هجرت (بانک ایران و عرب سابق) ،حکم شماره 028ـ340ـ.9
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دیرر ،کاری مشکل ،وقتریر ،پرخرج و نامطمئن است .در نبود هرگونه مجانات عملی (غیر ان رد ادله
فاقد اعتبار) ،دیوانهای بینالمللی نمیتوانند برای این نوع ادله شفاهی یا کتبی ،همان ارنشی را قائل
شوند که پارهای نظامهای حقوقی داخلی برای آنها قائل میشوند .این مطلب را نیز نمیتوان نادیده
گرفت که محذورهای اخالقی که مانع ان اظهار مطلب غیر واقع در دادگاههای داخلی میشوند ،در
دعاوی بینالمللی ،بهویژه هنرامی که طر مقابل ،یک دولت خارجی است که رفتارش در افکار
عمومی کشور طر دیرر به شدت محکوم شده ،ان همان قوت برخوردار نخواهند بود»0.
در مجموع ،دیوان برای حفظ تعادل منصفانه و معقول بین این الزامات متناقض ،در هر پرونده،
اوضاع و احوال ویژه آن و نیز کلیه عواملی را مورد توجه قرار میدهد که میتواند اظهاریههای تسلیمی
خواهانها را تأیید یا نفی کند .تعداد این قبیل عوامل تقریباً نامحدود است و ان پروندهای به پرونده
دیرر تفاوت میکند .وجود یا عدم تناقض درونی در اظهاریهها ویا بین آنها و رویدادها و واقعیاتی که
به طرق دیرر معلوم شده ،بهوضوح ان جمله این عوامل است .اذعان صریح یا تلویحی طر دیرر،
همچنین عدم ایراد و اعتراض ویا عدم ارائه ادله معارض ،هنرامی که چنین ادلهای آشکارا موجود ویا
بهآسانی قابل دسترسی است ،ان عوامل دیرر محسوب میشود.
 1ـ .7صدور دستور موقت
ان اختیارات دیوانهای بینالمللی ،صدور دستور موقت قبل ان اتخاذ تصمیم نهایی در باب صالحیت
خود و ماهیت ادعا است؛ البته در مواقعی که اقدام یکی ان طرفین تا طیشدن جریان دادرسی به حقوق
طر دیرر چنان خسارتی وارد میکند یا آن را در معرض چنان خسارتی قرار میدهد که امکان اعاده
کامل حقوق مذکور یا جبران خسارات صرفاً با صدور رأی به نفع طر دیرر ممکن نباشد .بر این
اساس ،اختیار دیوانها در صدور قرار موقت بر این فرض استوار است که در رسیدگی به موضوع نباید
به حقوق مورد اختال طرفین لطمه غیرقابل جبران وارد شود و اعمال این اختیار در صورتی که نقض
ادعایی یک طر در مورد حقوق طر دیرر با وسایل مناسب قابل جبران باشد ،ضرورت ندارد.
ماده  21قواعد دیوان مقرر میدارد که بنا به درخواست هریک ان طرفین ،دیوان میتواند هرگونه
اقدام موقتی را که به تشخیص خود در ارتباط با موضوع مورد اختال النم باشد به عمل آورد .این
گونه اقدامات را میتوان با صدور قرار موقت انجام داد .درخواست انجام اقدامات موقت که توسط
هریک ان طرفین به عمل میآید ،نباید به منزله درخواستی مغایر با موافقتنامه داوری یا انصرا ان آن
تلقی گردد .بنا به صراحت ماده  21واضح است که دیوان داوری صالحیت اخذ تصمیم درخصوص
تقاضای صدور قرار موقت را دارد ،مشروط بر اینکه سایر اوضاع و احوال و بهویژه اوضاع واحوال
مرتبط با موضوع مورد بحث در یک پرونده طوری باشد که ضرورت صدور این دستور را نشان کند.
 .0بند .12
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طبق رویه دیوان ،دستور موقت تنها در مواردی صادر میشود که برای حفظ یکی ان طرفین در
مقابل نیان جبرانناپذیر یا به منظور اجتناب ان خدشه به صالحیت دیوان ضرورت داشته باشد 0.این
ضابطه در دعاوی بین دو دولت نیز مصداق دارد 2.برای مثال در پرونده «الف »4/و «الف»00/
جمهوری اسالمی ایران در  21دسامبر  )0912/3/23( 0389به منظور ممانعت ان حراج اموال منقول
سفارت و کنسولرریهای ایران توسط ایاالت متحده و ابطال هر نوع معامله منعقد به موجب چنین
حراجهایی ان دیوان درخواست صدور قرار موقت کرد؛ ولی دیوان با بررسی مدافعات طرفین نظر داد که
اوضاع و احوال و شرایط ،به صورتی که در آن تاریخ برای دیوان تشریح شده ،به نحوی نیست که
اعمال اختیارات برای صدور قرار موقتِ مورد درخواست را ضروری گرداند9 .
اما متعاقباً در  90ژانویه  )0912/00/00( 0384دولت جمهوری اسالمی ایران ضمن تجدید
درخواست صدور قرار موقت ،اطالعات مشروحی را در مورد یک حراج عمومی در واشنرتندی.سی .که
طی آن قرار بود برخی اموال مشخص و غیرقابل جایرزین ،یعنی«اموال نفیس ،تاریخی و ملی موجود
در سفارت و کنسولرریهای ایران در ایاالت متحده» به فروش برسند ،به دیوان ارائه داد .دیوان در
این مرحله پس ان دریافت نظرهای طرفین به این نتیجه رسید که شرایط و اوضاع و احوال به نحوی
است که صدور قرار موقت را مادام که رأی دیوان در پرونده «الف »4/و «الف »00/صادر نشدهاست،
ضروری میساند .بر این اساس ،دیوان بهفوریت ان دولت ایاالت متحده خواست که کلیه اقدامات النم
برای منع فروش اموال مورد بحث را که واجد ویژگیهای مهم تاریخی و فرهنری هستند یا ان سایر
جهات منحصربه فرد و ذاتاً غیر قابل جایرزین باشند ،به عمل آورد4.
3ـ .7جلسات استماع
تشکیل جلسات استماع برای پایان دادن به یک پرونده نزد دیوان یا هر دادگاه بینالمللی دیرر جزء
الینفک آیین دادرسی پروندهها نیست .ان این رو ،دیوان با رعایت قواعد میتواند به نحوی که خود
مقتضی تشخیص دهد جریان داوری را هدایت کند .ولی بند  2ماده  00قواعد ،دیوان را موظف کرده
که در هر مرحله ان رسیدگی در صورت درخواست هریک ان دو طر  ،جلسات استماعی برای ادای
شهادت ،ان جمله شهادت کارشناسان یا مدافعات شفاهی برگزار کند .در نبود چنین درخواستی ،دیوان
داوری تصمیم خواهد گرفت که جلسات استماعی ان اینگونه را تشکیل دهد یا اینکه براساس مدارك
موجود در پرونده حکم صادر کند .براساس مفاد ماده  20قواعد دیوان و تبصرههای ذیل آن ،در صورت
 .0ر.ك :تصمیم شماره ب 0ـ  80هیأت عمومی ،مورخ  28اردیبهشت  08[ 0918مه  ،]0383جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده
امریکا ،چاپ شده در «( 22Iran-U.S. C.T.R 105,108پرونده شماره ب ـ .)»0
 .9ر.ك :صفحات 4ـ 9قرار موقت شماره 0ـ222ـ 94مورخ  28بهمن  02[ 0912فوریه  ]0384در پرونده بوئینگ کامپنی و دیرران و
دولت جمهوری اسالمی ایران ،چاپ شده در . 5 Iran-U. S. C.T.R 152,154
 .9ر.ك :دستور دیوان در پرونده الف  4و الف  00به تاریخ  08ژانویه سال .0384
 .7ر.ك :حکم شماره 99 :ـ الف  4و الف ( 00بخش سوم )2 :ـ هیأت عمومی به تاریخ اول فوریه  0384برابر با  02بهمن ماه .0912
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تصمیم به برگزاری جلسات رسیدگی شفاهی ،دیوان باید موضوع را ان پیش و با در نظر گرفتن فرصت
کافی به طرفین اطالع دهد .به موجب بند  2ماده  28قواعد دیوان اگر یکی ان طر ها که به نحو مقرر
در این قواعد ان تاریخ تشکیل جلسه استماع مطلع شده ،بدون ارائه دالیل کافی در جلسه مزبور حضور
نیابد ،دیوان میتواند داوری را ادامه دهد.
طبق بند  0ماده  23قواعد ،دیوان میتواند ان طرفین بخواهد چنانچه مدرك ،شاهد یا اظهاریه
دیرری دارند ،ارائه کنند و در غیر این صورت ،ختم جلسات استماع را اعالم کند .در همین رابطه بند 4
ماده  2قواعد نیز مقرر میدارد که هرگاه دیوان در مورد خاصی اجانه دهد میتوان مدارك کتبی را ان
طریق تحویل مستقیم به نماینده طرفین دعوا طی جلسه استماع مقدماتی یا نهایی پرونده ابالغ کرد؛
اما رویه دیوان مبین این است که طرفین در جلسات استماع فقط میتوانند براساس واقعیات پرونده و
آنچه قبالً در لوایح خویش ارائه دادهاند اظهار نظر کنند و استدالالت النم را در جهت اثبات ویا نفی
موضوعات مطرح سانند .همانطور که گفته شد در این مرحله طرفین میتوانند شهود خویش را برای
ادای شهادت به محضر دیوان معرفی کنند ،اعم ان اینکه ان شهود قبالً شهادتنامه کتبی به دیوان ارائه
شده باشد یا خیر .بهطور خالصه ،هد ان جلسه استماع ،تکرار مدافعات طرفین به طور شفاهی نیست،
بلکه غرض ،دریافت آخرین مدافعات ان جمله سؤال ان طرفین درباره نکات مبهم پرونده و استماع
شهادت شهود و ارنیابی صداقت و اعتبار شهادت آنها است.
01ـ .7بار اثبات دعوا
این اصل نزد مراجع حل و فصل بینالمللی پذیرفتهشده که هریک ان اصحاب دعوا مکلف به اثبات
اموری است که در تأیید ادعا یا دفاع ان خود بدانها استناد میکند 0.به دیرر سخن ،مدعی هر امر یا
موضوع باید دالیل اثبات اظهار خویش را ارائه دهد و دادگاه باید برای یافتن جهات حکمیِ قضیه
تالش کند .هرچند ممکن است اصحاب دعوا و بهویژه خواهان ،در دادخواست خویش به جهات
حکمی نیز اشاره کرده ،سعی در القای نظر خود به محکمه کنند ،ولی این امر هیچ تأثیری بر تکلیف
دادگاه به یافتن جهات حکمی ندارد.
هر خواهان برای توفیق در دعوا دو وظیفه دارد؛ یکی اقامه دلیل در هنرام طرح دعوا در حدی که
ادعا به صر مواجه شدن با انکار در همان مرحله متوقف نشود و خوانده مجبور به عرضه دلیل
معارض باشد .برطبق این وظیفه که به «بار دلیل ظاهر» 2معرو است خواهان باید ادعای خود را
چنان مستند ساند که علیالظاهر بر صحت آن حکم شود .وظیفه دیرر خواهان برای توفیق نهایی در

1. See: M. Kazazi, Burden of Proof and Related Issues: A Study on Evidence Before International Tribunals,
p.30 (1996).
2. prima facie
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دعوا تحمل ارائه بار دلیل نسبت به تمام اجزای ادعای خود است که به آن «بار دلیل غالب» 00گفته
میشود .هنرامی که خواهان در اقامه دلیل ظاهر توفیق یافت ،خوانده ناگزیر باید دالیل خواهان را رد
کند .مبادله دالیل بین طرفین حسب آیین دادرسی حاکم چندین بار تکرار میشود .آنراه در پایان
رسیدگی و به منظور صدور حکم نهایی ،دادگاه دالیل طرفین را بررسی کرده ،فقط در صورتی به نفع
خواهان حکم میدهد که دالیل وی بر ادله خوانده غلبه داشته باشد.
طبق بند  0ماده  24قواعد دیوان ،هر طر مسئول اثبات واقعیاتی است که در تأیید ادعا یا دفاع
خود بدانها استناد میکند و دیوان بهعنوان بخشی ان وظایف قضایی خود ادله اقامهشده توسط
طرفین را ارنیابی میکند .بند  2همین ماده اشعار میدارد« :در صورتی که دیوان داوری مقتضی بداند
میتواند ان یک طر دعوا بخواهد ظر مدتی که دیوان تعیین میکند ،خالصهای ان مدارك و سایر
مستنداتی را که تصمیم دارد در تأیید واقعیات مربوط به موضوع و مطرح در دادخواست یا دفاعیه ارائه
دهد به دیوان داوری و نیز به طر دیرر تسلیم کند» .همچنین بند  1ماده  20قواعد دیوان اشعار
میدارد که دیوان داوری در باب قابلیت پذیرش ،ذیربط بودن ،اهمیت و اعتبار مستندات ارائه شده
تصمیم خواهد گرفت.
موضوع بار اثبات دعوا در آرا و تصمیمات دیوان بارها مورد توجه قرار گرفته است .در این آرای
دیوان اصوالً با الهام ان بند  0ماده  24قواعد بر این موضوع که هر کس مدعی امری است بار اثبات
آن را نیز بر عهده دارد ،تأکید شده است .نکته مهمتر در این آرا نحوه ارنیابی ادله طرفین دعاوی
است که به موجب آن ،حقوق و وظایف آنها تعیین میگردد .بدیهی است در این ارنیابی ،عوامل
متعددی دخالت دارند که در هر پرونده با توجه به ماهیت دعاوی و ادله طرفین متفاوت است.
00ـ .7تأمین دلیل
همانطور که در مبحث فوق ذکر شد ،مدعی هر امری موظف به ارائه دلیل برای اثبات ادعای خویش
است .ادعاکننده ممکن است خواهان باشد که غالباً چنین است یا خوانده که در مقام دفاع ان خود
مدعی امری میگردد که در این صورت ،ارائه دلیل برای اثبات ادعا بر عهده وی خواهد بود .به همین
لحاظ اصطالح ” “shifting burden of proofیعنی ایبسا در هر لحظه ان جریان دادرسی جای
خواهان و خوانده تغییر کند و هریک ان طرفین که در مقام مدعی قرار گرفت باید بتواند با ارائه دلیل،
ادعایش را به اثبات برساند .اما در برخی موارد ،مدعی ان اقامه دلیل برای اثبات ادعای خویش معا
میشود یا دستکم این بار برای او سبکتر میگردد؛ آن هم به علت وجود امارات قانونی که ان سوی
مقنّن به نفع او برقرار گردیده است .برای مثال در صورت وجود سند ویا مدرکی نزد یکی ان طرفین
دعوا ،طر دیرر میتواند تقاضا کند که سند یا مدرك در دادگاه ارائه گردد ،ولی در صورتی که طر
1. preponderande of evidence

  11گزارش آراي دیوان داوري دعاوي ایران ـ ایاالت متحده /جلد اول

ان ارائه آن سند یا مدرك امتناع کند دادگاه میتواند امتناع وی را ان جمله قرائن مثبت ادعای طر
متقاضی محسوب کند.
برطبق بند  9ماده  24قواعد ،دیوان میتواند رأساً یا به تقاضای یکی ان طرفین دعوا طرفین داوری
را ملزم کند که اسناد و مدارك مورد نظر را ظر مهلت مقرر ارائه کنند 0.برای اینکه درخواست تأمین
دلیل توسط طرفین اجابت شود باید ان جمله دارای شرایط نیر باشد:
 .0صریح و روشن باشد ،نه کلی و مبهم .بهعالوه مدارك درخواستی باید دقیقاً مشخص باشد2.
 .2متقاضی باید دیوان را متقاعد کند که درخواست ضرورت داشته و اسناد مورد مطالبه با پرونده یا
موضوعات مطرحشده ارتباط دارند و بر تصمیم دیوان تأثیر میگذارند9.
 .9متقاضی باید نشان دهد که مدارك مورد درخواست )0 :منحصراً در کنترل طر مقابل هستند؛
 )2در اختیار یا در دسـترس وی قرار ندارند؛ و  )9اقدامات منطقی را برای دسـتیابی به آنها به عمل
آورده ،اما به دالیلی که ارتباطی به خود او ندارد ،ناموفق بوده است4.
چنانچه طر داوری بدون عذر موجه ان ارائه اسناد و مدارك مورد تقاضا امتناع کند ،این امر به
منزله صحت ادعای متقاضی است که میتواند توسط دیوان علیه مستنکف مورد استناد قرار گیرد 0 .در
هر حال ،الزام طرفین توسط دیوان به ارائه مدارك و اسناد ،استثنا بر اصل است ،نیرا همانطور که در
بند  0ماده  24قواعد دیوان پیشبینیشده ،هریک ان طر ها مسئول اثبات واقعیاتی است که در تأیید

 .0به عنوان مثال ماده  213قانون آیین دادرسی مدنی ایران بدین مسأله اشاره دارد که« :هرگاه سند معینی که مدرك ادعا یا اظهار
یکی ان طرفین است نزد طر دیرر باشد ،به درخواست طر  ،باید آن سند ابران شود .هرگاه طر مقابل به وجود سند نزد خود
اعترا کند ،ولی ان ابران آن امتناع کند ،دادگاه میتواند آن را انجمله قرائن مثبته بداند» .همچنین در دعاوی تجاری در ایران در
صورت استناد به دفاتر بانرگانی طر مقابل نیز وی مکلف به ارائه دفاتر است ،مرر اینکه ابران دفتر در دادگاه ممکن نباشد که در
این صورت به وسیله مأمور دادگاه قسمت مورد استناد خارج نویس میگردد و به دادگاه آورده میشود .بنابراین هیچ بانرگانی نمیتواند
بدون عذر موجه ان ارائه دفاتر امتناع کند .در غیر این صورت دادگاه میتواند امتناع غیرموجه تاجر ان ارائه دفاترش را ان قرائن مثبته
اظهار طر قرار دهد .همین طور چنانچه در سند مورد استناد به سند دیرری رجوع شده باشد که مربوط به دادرسی باشد بنا به
تقاضای طر مقابل باید سند مزبور ابران گردد.
 .9بهعنوان مثال رجوع کنید به :جون وارد ملکزاده و دیرران و جمهوری اسالمی ایران و دیرران (دستور مورخ  20مرداد )0922؛
پرونده شماره «ب ـ( »0دستور مورخ  22اسفند )0921؛ ام .سی .ای .اینکورپوریتد و دولت ایران (دستور مورخ  04مهر )0912؛ و کی
لرنر و جمهوری اسالمی ایران (دستور مورخ چهارم مهر .)0929
 .9بهعنوان مثال ،رجوع کنید به :جون وارد ملکزاده و دیرران ،فلور کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایران و دیرران (دستور مورخ 22
آبان  :0911گزارش آرای دیوان داوری ،ج  ،08ص 18؛ اینترنشنال سیستمز اند کنترلز کورپوریشن و شرکت ملی گان ایران (دستور
مورخ سوم دی )0910؛ و پرونده شماره الف «( 00یک ـ د» و «یک ـ ن») (دستور مورخ  9خرداد .)0929
 .7بهعنوان مثال ،رجوع کنید به :ورا ـ جو میلر اریه و دیرران ،و جمهـوری اسالمی ایران ،حکم شماره 0ـ842/849/844ـ 080مورخ
اول خرداد  ،0921گزارش آرای دیوان داوری ،ج  ،99ص 901؛ دستورهای صادره ولی منتشر نشده در پروندههای نیر :جون وارد
ملکزاده و دیرران و جمهوری اسالمی ایران و دیرران (دستور مورخ  20مرداد )0922؛ پرونده شماره ب ( 0دستور مورخ  22اسفند
)0921؛ ام .سی .ای .اینکورپوریتد و دولت ایران (دستور مورخ  04مهر )0912؛ و کی لرنر و جمهوری اسالمی ایران (دستور مورخ
چهارم مهر .)0929
 .1برای مثال رجوع کنید به :پرونده الف ،91دستور  09آذر .0928
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ادعا یا دفاع خود بدان استناد میکند 0.بنابراین ،به نظر نمیرسد که دیوان بتواند فرایند کشف واقعیات
را بر عهده بریرد یا نقشی تفتیشی ایفا کند .دیوان همواره نظر داده است که طرفین «خود باید نوع
مدارکی را که مایلند در تأیید ادعاهایشان بدانها استناد ورنند انتخاب کنند»2.
09ـ .7ارزیابی ادله
یکی ان موضوعات مورد بحث در داوریهای بینالمللی ،ضابطه ارنیابی ادله اثبات دعوا  9است .هرچند
تعریف مشخصی ان این موضوع ارائه نشده ،اما این موضوع در صالحیت انحصاری مرجع حل اختال
است .برای مثال در «پرونده نیکاراگوئه علیه ایاالت متحده» 4دیوان بینالمللی دادگستری در موضوع
اسناد و ادله بیان کرد که دادگاه در حدود قواعد خویش آناد است تا درخصوص موضوع اسناد و مدارك
تسلیمی به دیوان ان ناحیه طرفین تصمیم مقتضی اتخاذ کند .دیوان همچنین بر این اصل تصریح دارد
00
که هر که مدعی وقوع امری است باید در پی اثبات آن باشد.
قواعد دیوان ،همانند قواعد آنسیترال ،در مورد ارنیابی ادله اثبات دعوا ساکت است .دیوان معموالً
بین تعهد اولیه خواهان به ارائه ادله کافی برای اثبات دعوا و بار قانع کردن دادگاه تفکیک قائل شده
است .برای مثال در پرونده شماره ( 413هریس) دیوان درباره اعتراض خواندگان به صالحیت دیوان ،ان
جمله فقدان ادله کافی برای اثبات تابعیت امریکایی خواهان ،بیان داشت« :اسنادی که حاوی واقعیات و
مستندات هستند در صورت تأخیر در ثبت ،به اغلب احتمال موجب بیعدالتی نسبت به طر دیرر و
اختالل در جریان داوری میگردند .هر طر بار تشریح واقعیاتی را که میخواهد دعوایش را بر آنها
استوار کند ،و در صورتی که ادعاهای وی مورد معارضه واقع شوند ،و طبق مفاد بند  0ماده  24قواعد

 .0برای مثال رجوع کنید به :دادرس اینترنشنال و دیرران و جمهوری اسالمی ایران و دیرران ،حکم شماره 209/200/9ـ012
بندهای 020ـ ،021گزارش آرای دیوان داوری ،ج  ،90ص  ،022ص 010؛ ابراهیم رحمان گلشـنی و دولت جمهوری اسالمی ایران و
دیرران ،حکم نهایی شماره 9ـ ،،041-802بندهای43ـ ،42گزارش آرای دیوان داوری ،ج  ،23ص  ،28صص 39ـ32؛ سی.ام .آی.
اینترنشنال ،اینکورپوریتد و ونارت راه و ترابری و دیرران ،حکم شماره 2ـ240ـ ،33گزارش آرای دیوان داوری ،ج  ،4ص  ،219ص
218.
 .9ر.ك :پروندهها ی براون اند روت ،اینک ،.و دیرران و جمهوری اسالمی ایران و دیرران( ،دستور مورخ هشتم مرداد  ،)0921جنرال
پتروکمیکالز کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایران و دیرران (دستور مورخ  00تیر )0918؛ و آفشورکامپنی و شرکت ملی نفت ایران
(دستور مورخ سوم تیر .)0910
3. Standard of Proof
 .7ر.ك :بیانیه صادره توسط دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه علیه ایاالت متحده .در آن بیانیه دیوان صراحتاً بیان
داشت که:
[“The Court] within the limits of its Statute and Rules, . . . has freedom in estimating the value of the various
elements of evidence, though it is clear that general principles of judicial procedure necessarily govern the
determination of what can be regarded” as proved«. Nicaragua v. USA, judgment of 27 June 1986, ICJ Reports,
at 40, para. 60, (1986).

 .1در این باره همچنین رجوع کنید به:
Cambodia v .Thailand, judgment of 15 June 1962, ICJ Reports at IS-16 (1962).
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دیوان ،بار سنرینتر «اثبات واقعیاتی را که در تأیید ادعا یا دفاع خود بدان استناد کرده» بر دوش
دارد»0.
با این حال با توجه به وضعیت خاص اصحاب دعاوی مطرح نزد دیوان در مقایسه با دیرر مراجع
بینالمللی حل و فصل اختالفات ،دیوان به منظور تسهیل رسیدگی و فیصله دادن به دعاوی ،اغلب
ضوابط سهلتری را برای قبولی ادله و اسناد مورد استناد طرفین مورد نظر قرار داده است .دیوان در
پرونده شماره  491منطق انتخاب معیار سهلتر بار اثبات دعوا را بدین نحو تشریح کرد« :در مواردی
که اثبات واقعیات اصلی ادعا متضمن مشکالت فراوان و استنباط واقعیات ان ادله و مدارك معقول باشد،
ادله و مدارك محمول بر صحت 2باید مبنای قابل قبولی برای ادعا شناخته شوند .این امر ،بهویژه در
مواردی صادق است که مشکالت اثبات ،ناشی ان این باشد که خوانده در اعتراض بهموقع و به نحوی
که خواهان بتواند ادعای خود را به قدر کافی اثبات کند ،قصور کرده است .در چنین حالتی ،ضوابط
سهلتری برای اثبات (ادعا) قابل قبول است»9.
در بعضی موارد ،دیوان حتی صر ادعای خواهان را بهعنوان یک دلیل کافی برای اثبات ادعای
مورد بحث درخصوص مسئولیت بینالمللی دولت پذیرفته است .برای مثال در پرونده شماره 01004
دیوان به رغم فقدان مدرکی مستند در مورد ضبط ساعت مچی رولکس خواهان در فرودگاه مهرآباد ،با
استداللی سست ،مبنی بر اینکه رولکس مارك مشخصی است و خواهان احتماالً همانطور که خود
شهادت داده ،مثل اغلب تجار ،عادتاً دارای یک ساعت مچی بوده که آن را به دست داشته ،به
مسئولیت دولت ایران حکم داد 4.این در حالی است که حقوقدانان بر این نظرند که وقتی بحث
مسئولیت دولتها مطرح است معموالً دیوانهای بینالمللی ضابطه بار اثبات دالیل را کمی دقیقتر ان
پروندههایی که در آنها فقط اشخاص خصوصی طرفین دعوا هستند به کار میبندند .در این شرایط،
مدعی باید دالیل متقنتری در اثبات ادعای خویش ارائه کند.
نتیجه اینکه موضوع ارنیابی ادله و اسناد و بار اثبات دلیل ممکن است با توجه به موضوع مورد
اختال متفاوت باشد؛ ولی مسلم است که در نزد مراجع داوری بینالمللی ،هر مدعی موظف به اثبات
ادعای خویش است.

 .0پرونده شماره  0 413هریس اینترنشنال تله کامیونیکیشنز اینکورپوریتد علیه جمهوری اسالمی ایران ،ونارت دفاع ایران ،بانک
مرکزی و بانک ملی ایران ،حکم شماره 0ـ413ـ929ـ پاراگرا  19مورخ .0911/8/22
2 . prima faci evidence
 .9پرونده شماره 491راك ول اینترنشنال سیستمز اینک ،علیه جمهوری اسالمی ایران( ،ونارت دفاع ملی) ،حکم شماره 0ـ491ـ498
پاراگرا  040مورخ .0918/1/04
 .7پرونده شماره  ،004ایاالت متحده امریکا ،ان طر لئونارد و میویس دیلی خواهان و جمهوریاسالمی ایران خوانده ،حکم شماره
0ـ01004ـ 911مورخ  90فروردین .0912
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09ـ .7صدور رأي
پس ان برگزاری جلسات استماع که طرفین در آنها به ارائه ادله شفاهی خود ،ان جمله شهادت شهود یا
کارشناسان میپردانند دیوان ختم رسیدگی را اعالم میکند و وارد مرحله شور و اتخاذ تصمیم میگردد.
براساس ماده  90قواعد دیوان و تبصرههای آن ،پس ان ختم جلسات استماع ،دیوان بهطور غیرعلنی
شور خواهد کرد .این شورها محرمانهاند و محرمانه خواهند ماند .تنها اعضای دیوان در این شورها
شرکت میکنند .البته دبیرکل نیز میتواند در شورها حضور یابد ،اما هیچ شخص دیرری نمیتواند جز
با تصمیم دیوان داوری ،در این شورها شرکت کند .کلیه موضوعاتی که به رأی گذاشته میشود ،باید
دقیقاً به دو نبان انرلیسی و فارسی انشا و متن مربوط بنا به درخواست هریک ان اعضا ،پیش ان
رأیگیری تونیع گردد .صورتجلسه نشستهای غیرعلنی دیوان داوری ،محرمانه خواهد ماند .کلیه
تصمیمات دیوان با رأی اکثریت داوران اتخاذ میگردد.
براساس ماده  92قواعد ،دیوان داوری حق دارد عالوه بر احکام نهایی ،قرار موقت ،قرار اعدادی ویا
احکام جزئی (درباره بخشی ان دعوا) صادر کند .در هر صورت ،کلیه تصمیمات و احکام دیوان ،کتبی
بوده ،اجرای آنها برای طرفینها الزامی است و دیوان دالیلی را که مبنای صدور حکم بوده ذکر
خواهد کرد ،مرر آنکه طر ها موافقت کرده باشند که ان دالیل صدور حکم ذکری به میان نیاید.
پس ان امضا توسط داوران (در صورتی که یکی ان داوران حکم را امضا نکند ،دالیل فقدان امضای
سوم باید در رأی آورده شود) حکم رسماً توسط دیوان به طر ها ابالغ خواهد شد .اگر به موجب قوانین
داوری کشوری که حکم در آن صادر میگردد ،حکم باید توسط دیوان به ثبت برسد ،دیوان ظر
مهلت مقرر در قانون ،حکم را ثبت خواهد کرد .تصمیمات دیوان تنها در صورتی منتشر خواهند شد که
هر دو طر با انتشار آن موافق باشند.
07ـ .7مصالحه دعاوي
ماده  94قواعد آنسیترال ،که بدون تغییر در قواعد دیوان ابقا شده ،درباره موضوع حاضر جالب توجه
است .بند  0این ماده مقرر میدارد« :چنانچه پیش ان صدور رأی ،طرفین در مورد حل و فصل دعوا به
توافق برسند ،دیوان داوری یا اقدام به صدور دستور ختم جریان داوری میکند ویا درصورت تقاضای
طـرفین و موافقت دیوان ،توافـق مزبور را به صـورت رأی مبنی بر توافق طـرفین ،ثبت خواهـد کرد.
دیـوان داوری مکلف نیست دالیـل صـدور چنین رأیی را بیان کند».
شرایط اجرای مقررات ماده  94درباره مصالحه دعوا بین طرفین در ابتدای کار دیوان مورد بحث
قرار گرفته است .این مسأله ،همانگونه که هر دو دولت در پرونده «الف  »0استدالل کردهاند ،به
دنبال خود دو موضوع فرعی دیرر را مطرح میساند .اولین موضوع مربوط به حدودی است که دیوان
باید تصمیم بریرد که نسبت به دعوای مورد مصالحه واجد صالحیت است یا خیر و نکته دوم درباره
لزوم بررسی «معقول و منطقی بودن مصالحه» توسط دیوان است.
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در مورد موضوع اول ،واقعیت این است که دامنه و حدود صالحیت دیوان توسط ایران و ایاالت
متحده در بیانیههای الجزایر تعیین گردیده که متضمن مقررات مفصلی در مورد صالحیت دیوان
است و در نتیجه ،دیوان صالحیت رسیدگی به موضوعاتی را که طی این بیانیهها برایش پیشبینی
نشده ندارد .ان این رو ،چنانچه ان دیوان تقاضا شود که حکمی براساس توافق طرفین صادر کند،
دیوان موضوع صالحیت خود را به نحوی که النم بداند مورد رسیدگی قرار میدهد .با وجود این،
دیوان معتقد است که تعیین یک قاعده کلی به صورت انتزاعی و مجرد در مورد حدود و دامنه مورد
نیان برای رسیدگی به صالحیت ،با توجه به اوضاع و احوال بسیار متفاوت و متعددی که در مورد
مسائل مربوط به صالحیت ممکن است برون کند و نیز با توجه به طبیعت گسترده و پیچیده مقررات
صالحیت در بیانیه ،بدون در نظر گرفتن شرایط و وضعیت هر دعوای خاص ،نه صحیح است و نه
عملی.
در مورد موضوع فرعی دوم ،به نظر دیوان قبل ان هر چیز باید تأکید کرد هر دو دولت قبول دارند
که دیوان هنرام صدور حکم براساس توافق طرفین ،باید مطابق ماده  94قواعد دیوان عمل کند .بند 0
ماده  94مقرر میدارد که دیوان میتواند فقط در صورت تقاضای هر دو طر و قبولی خود،
مصالحهای را به شکل حکم براساس توافق طرفین ثبت کند .در تصمیم شماره «8ـ الف »0هیأت
عمومی دیوان بیان داشت« :اگرچه دیوان در جریان اتخاذ تصمیم نسبت به یک تقاضا به موجب ماده
 94نباید سعی کند به جای طرفین داوری راجع به معقول بودن یا معقول نبودن مصالحه تصمیم
بریرد ،اما میتواند ان ثبت یک مصالحه به صورت حکم خودداری ورند ،به شرط آنکه این اختیار را به
صورت خودسرانه اعمال نکند .برای مثال اگر مصالحهای با توجه به چارچوب بیانیههای الجزایر مناسب
به نظر نرسد میتوان این اختیار را اعمال کرد»0.
01ـ .7تفسیر ،تصحیح و تکمیل حکم
ماده  90و  91قواعد دیوان به هریک ان طر های دعوا اجانه میدهد که ظر  91رون پس ان تاریخ
دریافت حکم ،تقاضای تفسیر حکم ،تصحیح هر نوع اشتباه در محاسبه ،اغالط انشایی یا امالیی یا
اشتباهاتی ان این دست را مطرح کند .عالوه بر این ،مطابق ماده  92میتوان ان دیوان تقاضا کرد که
«در مورد آن دسته ان دعاوی که در جریان داوری ارائه شده ،اما در حکم ذکری ان آنها به میان
نیامده ،حکم تکمیلی صادر کند»2.
تفسیر رأی به صورت کتبی و ظر چهل و پنج رون پس ان دریافت تقاضا انجام خواهد شد .این
تفسیر بخشی ان حکم بوده ،مفاد بندهای  2تا  2ماده  92در مورد آن مجرا خواهد بود .همچنین دیوان
میتواند به ابتکار خود ،ظر سی رون پس ان ابالغ حکم ،ایرادات موضوع ماده  91قواعد را مرتفع کند.
 .0ر.ك :تصمیم شماره  8ـ الف0ـ هیأت عمومی ،مورخ  24اردیبهشت سال .0910
 .9همچنین ،رجوع کنید به :تصمیم شماره 9ـ023ـ 14مورخ .0911/1/0
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سرانجام اینکه هرگاه دیوان صدور حکم تکمیلی را موجه تشخیص دهد و معتقد شود که میتوان
حکم قبلی را بدون تشکیل جلسات استماع یا ارائه مستندات دیرر با صدور حکم تکمیلی تصحیح کرد،
ظر شصت رون پس ان دریافت تقاضا ،حکم خود را کامل خواهد کرد.
ان دیدگاه دیوان ،بین درخواست تجدید نظر در یک حکم نهایی و تفسیر یا اصالح یا تکمیل حکم
بر مبنای مواد 92ـ 90قواعد دیوان تفاوت وجود دارد .قواعد دیوان متضمن هیچ مقرراتی راجع به
مسموع بودن درخواست تجدیدنظر کلی ویا حتی جزئی در مورد یک حکم قطعی نیست .دیوان
درخواستهایی را که در آنها ادعا میشود دیوان در صدور حکم مرتکب چندین اشتباه حقوقی و
شکلی شده و اصرار میگردد که در تصمیمات صادرشده تجدیدنظر شود رد میکند؛ نیرا اختیار
رسیدگی به درخواستهای مذکور را که در واقع جنبه پژوهش یا تجدیدنظر در حکم دیوان را پیدا
میکنند ،ندارد 0.با وجود این در رویه دیوان ،احتمال پذیرش تقاضای تجدیدنظر در موارد استثنایی به
طور کامل رد نشده است .برای مثال در پرونده «الف  »22تأکید شده که هیچ دیوانی نمیتواند ادعا
کند که ان ارتکاب اشتباهات شکلی یا امکان تقلب ،جعل یا شهادت کذب مصون است ،لکن در این
موارد فرضی ،تجدیدنظر در حکم در صورتی که دیوان تشخیص دهد صالحیت چنین کاری را دارد،
تنها توسط خود دیوان امکانپذیر است2.
06ـ .7هزینههاي داردسی
طبق ماده  98قواعد ،دیوان هزینههای دادرسی را در حکم خود تعیین خواهد کرد .اصطالح «هزینهها»
تنها شامل مبالغ نیر است:
الف) هزینه کارشناسی و سایر کمکهای ویژه مورد نیان دیوان داوری در پرونده خاص.
ب) هزینه سفر و سایر هزینههای شهود به میزانی که دیوان داوری تصویب میکند.
ج) هزینه وکالت ان طر برنده دعوا تنها به میزانی که به تشخیص دیوان داوری معقول است،
مشروط بر اینکه این گونه هزینهها در جریان داوری مطالبه شده باشد.
براساس بند  2ماده  41در مورد هزینه وکال و دستیاران حقوقی مذکور در بند «0ج» ماده ،98
دیوان داوری با در نظر گرفتن اوضاع و احوال پرونده ،میتواند طرفی را که باید هزینههای مزبور را به
عهده بریرد تعیین یا این هزینهها را میان طرفین تقسیم کند ،به شرط آنکه چنین تقسیمی را معقول
بداند .در هر صورت براساس بند  0ماده  41قواعد ،به استثنای موارد مقرر در بند  ،2هزینههای داوری
مذکور در بند «0الف» و «0ب» ماده  98علیاالصول به عهده طر ناموفق است و مطابق بند 9
همین ماده ،هر گاه دیوان داوری براساس توافق طرفین حکم بدهد یا دستوری مبنی بر خاتمه جریان

 .0ر.ك :تصمیم شماره 9ـ480ـ 099مورخ  22آبان ماه .0989
 .9حکم شماره  081ـ الف  22ـ هیأت عمومی مورخ  00خرداد  ،0922نیرنویس .1
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داوری صادر کند ،هزینههای دادرسی را به شرح ماده  98و بند  0ماده  93در متن همان حکم یا دستور
تعیین خواهد کرد.

گفتار سوم

صالحیت دیوان
 .0مبانی صالحیت دیوان
حدود و مبانی صالحیت دیوان نسبت به ادعاهای ایران ،ایاالت متحده و اتباعشان در ماده  2بیانیه حل
و فصل دعاوی تعریف شدهاست .در این ماده آمده است:
«الف) بدینوسیله یک هیأت داوری (دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده) به منظور اتخاذ
تصمیم درباره ادعاهای اتباع ایاالت متحده علیه ایران و ادعاهای اتباع ایران علیه ایاالت متحده و
هرگونه ادعای متقابل ناشی ان قرارداد فیمابین ،معامله یا پیشامدی که مبنای ادعای آن تبعه باشد
تشکیل میگردد؛ منوط بر اینکه ادعاها و ادعاهای متقابل در تاریخ این موافقتنامه پابرجا بوده باشد،
اعم ان اینکه در دادگاهی مطرح شده یا نشده ،و ناشی ان دیون ،قراردادها (شامل اعتبارات اسنادی یا
ضمانتهای بانکی) ضبط اموال ویا هر اقدام دیرری که مؤثر در حقوق مالکیت است باشد .دعاوی
مندرج در بند  00بیانیه مورخ  23دیماه  03( 0903ژانویه  )0380دولت الجزایر و ادعاهای ناشی ان
اقدامات ایاالت متحده در قبال موارد مذکور در آن بند و همچنین ادعاهای ناشی ان قراردادهای
تعهدآور فی مابین که در آن قراردادها مشخصاً رسیدگی به دعاوی مربوط در صالحیت انحصاری
دادگاههای صالح ایران ،با توجه به نظر مجلس شورای اسالمی ایران باشد ،ان این امر مستثنا هستند.
ب) دیوان همچنین درباره ادعاهای رسمی ایاالت متحده و ایران علیه یکدیرر ناشی ان قراردادهای
فیمابین درخصوص خرید و فروش اجناس و خدمات ،صالحیت داوری خواهد داشت.
ج) دیوان صالحیت رسیدگی به هرگونه اختال مربوط به تفسیر یا اجرای هریک ان موارد مندرج در
بیانیه مورخ  23دیماه  03( 0903ژانویه  )0380را خواهد شد ،به نحوی که در بند  01و  02آن بیانیه
ذکر شدهاست».
ان حیث صالحیت دیوان برای رسیدگی به دعاوی اتباع طرفین در ماده  2بیانیه حل و فصل ،سه
ضابطه اساسی پیشبینی گردیده است که عبارتند ان:
 .0ضابطه تابعیت خواهانها :ادعاهای اتباع ایاالت متحده علیه ایران ویا ادعاهای اتباع ایران علیه
ایاالت متحده؛
 .2ضابطه موضوعی :ادعای ناشی ان دیون ،قراردادها ،مصادره یا هر اقدام دیرر مؤثر بر حقوق
مالکیت؛
 .9ضابطه نمانی :پابرجا بودن ادعا در تاریخ امضای بیانیهها.
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اما در مورد دعاوی ایران و آمریکا علیه یکدیرر این دعاوی باید توسط یکی ان دو دولت مطرح شده
و ان قراردادهای خرید و فروش کاال و خدمات ناشی گردد؛ هرچند ضابطه نمانی در مورد آنها ،همانند
دعاوی اتباع علیه دو دولت است .همچنین طبق بند  01و  02بیانیه کلی و بند  4ماده  1بیانیه حل و
فصل ،رسیدگی به اختالفات دو دولت در مورد تفسیر یا رعایت بیانیهها در صالحیت دیوان است.
بیانیه حل و فصل دعاوی ،دو دسته ان ادعاها را ان صالحیت دیوان مستثنا کرده است که عبارتند ان:
 )0ادعاهای ناشی ان وقایع انقالب اسالمی در ایران و حوادث نوامبر  )2 ،0323ادعاهای مربوط به
قراردادهای النماالجرا بین طرفین که در آنها بهطور خاص رسیدگی به دعاوی منحصراً در صالحیت
دادگاههای صالح ایران قرار گرفته است.
در عمل ،تعیین دامنه صالحیت دیوان چندان آسان نبوده و ان این نظر در تعدادی ان پروندهها
طرفین بحثها و استدالالت بسیاری را درخصوص موضوع صالحیت دیوان مطرح کردهاند که برمبنای
آنها دیوان آرا و تصمیمات مختلفی راجع به موضوع صالحیت و حدود و ثغور آن اتخاذ کرده است که
در این قسمت بهاختصار به رویه دیوان در مورد صالحیت خود میپردانیم.

 .9دعاوي اشخاص دو تابعیتی
صالحیت اشخاص دو تابعیتی برای طرح دعوا در مراجع بینالمللی علیه دولتهایی که تابعیت آنها را
بهطور همزمان دارا هستند موضوعی بحثانریز در حقوق بینالملل است .ان یک سو ،هریک ان آن دو
دولت ان این شخص انتظار انجام تکالیفی را دارد که قانون به عهده او گذارده و ان سوی دیرر حق
حمایت سیاسی و کنسولی ان این شخص را برای خود به رسمیت میشناسد و در نتیجه ،تعارضاتی در
این خصوص در عرصه بینالملل پدیدار میشود .البته کسب تابعیت دوم همیشه ان روی آگاهی و اختیار
صورت نمیگیرد ،بلکه این تابعیت گاه به افراد تحمیل میگردد .اصوالً بجز مواردی که تابعیت مضاعف
در نتیجه اقدام آگاهانه تبعه در کسب تابعیت کشور دیرر ،بدون ترك تابعیت اصلی ،به دست میآید
جهات مختلف دیرری نیز به طور غیر ارادی تابعیت مضاعف را باعث میشوند که عبارتند ان :اندواج،
تعارض قوانین کشورها ،تفاسیر مختلف ان معاهدات و الحاق یک کشور ویا بخشی ان یک کشور به
کشور دیرر.
دعاوی اشخاص دو تابعیتی ان جمله موضوعات قابل توجه در دیوان ان نظر سیاسی و حقوقی بوده
که ان اختال دو دولت در تعریف و تفسیر عبارت «تبعه ایران ویا ایاالت متحده» در ماده  2بیانیه حل
و فصل در دعاوی اتباع ایرانی علیه دولت ایران به استناد تابعیت آمریکایی خود نشأت میگیرد 0.این
اختال براساس بند  4ماده  1بیانیه حل و فصل دعاوی توسط ایران در پرونده «الف  »08برای تفسیر
به هیأت عمومی دیوان ارجاع گردید .در تصمیم صادرشده در این پرونده ،توجه دیوان به دو موضوع
 .0بنابر آمار دبیرخانه دیوان بیش ان  022فقره دعوا توسط افراد دوتابعیتی علیه ایران طرح گردید .آخرین این دعاوی پرونده شماره
 480بود که با صدور حکم نهایی در بهمن ماه  0980مختومه گردید.
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مهم معطو گردید؛ یکی تابعیت مؤثر و غالب خواهانها و دیرری ذیربط بودن این تابعیت با ماهیت
دعوا که در ادبیات دیوان به اخطار پرونده «الف  »08معرو شده است.
0ـ .9معیار تابعیت غالب و مؤثر
در پرونده «الف  »08استدالل ایران این بود که نص صریح ماده  2بیانیه حل و فصل ،دعاوی اقامه
شده توسط شهروندان ایرانی را که ممکن است در عین حال شهروندان ایاالت متحده نیز باشند ان
صالحیت دیوان مستثنا میساند« .تبعه» در معنای معمولی خود ،شخصی است که تابعیت یک کشور و
تنها «یک کشور» را دارد .تابعیت مضاعف همواره وضعیتی غیرعادی و غیرمتعار شناخته شده و
بنابراین نمیتوان گفت که در معنای معمولی و متعار واژه «تبعه» ،داشتن تابعیت مضاعف نیز نهفته
است .بنابراین ،واژه «تبعه» در ماده  2تنها کسانی را در بر می گیرد که منحصراً یا تبعه ایاالت متحده
هستند ویا تبعه ایران .اینکه واژه «تبعه» به «شهروند» تعریف شدهاست ،به معنای آن نیست که قصد
طرفین این بوده که قاعده سنتی حمایت دیپلماتیک را رعایت نکنند؛ قاعدهای که به موجب آن،
شخص نیاندیده باید براساس قوانین داخلی کشور خواهان ،تابعیت کشور خواهان را داشته باشد.
همچنین قوانین بینالمللی مربوط به اعمال حمایت دیپلماتیک آشکارا طرح دعاوی کسانی را که هم
تابعیت دولت خواهان و هم تابعیت دولت خوانده را دارند ،منع میکنند .منابع سنتی حقوق بینالملل نیز
چنین منعی را مطرح میسانند .عر دولتها نیز همواره در گذشته نظریه منع طرح دعاوی اتباع دارای
تابعیت مضاعف را تأیید کرده است.
در مقابل ،موضع ایاالت متحده این بود که به موجب عبارات صریح بیانیه حل و فصل دعاوی،
دیوان صالحیت رسیدگی به دعاوی شهروندان ایاالت متحده علیه ایران را دارد ،اعم ان اینکه این
اتباع شهروندان ایران باشند یا نباشند .ان دیدگاه ایاالت متحده اگر قرار باشد اصول حقوق بینالملل
عرفی به کار گرفته شود ،دیوان باید در هر پرونده ،موضوع را ان راه تعیین تابعیت غالب و مؤثر خواهان
فیصله دهد .ایاالت متحده ادعا کرده بود که مدتها است که در حل تعارضات تابعیتی در داوریهای
بینالمللی ان «اصل تابعیت مؤثر» استفاده میشود .تحول حقوق بینالملل عرفی در مسیری جدا ان
نظریه کهنه «عدم مسئولیت مطلق» صورت گرفته که به موجب آن ،دولتها در قبال دعاوی افرادی
که هم تبعه کشور خوانده و هم تبعه کشور خواهان باشند ،مطلقاً مسئولیتی ندارند.
دیوان در بررسی موضوع به تعدادی ان تصمیمات قضایی و داوری ،ان جمله دو تصمیم مهم در باب
تابعیت مضاعف که در سالهای پس ان جنگ جهانی دوم ،در قضایای «نوتهبام» و «مرژه» اتخاذ
شدهاند ،استناد کرد .در قضیه «نوتهبام» دیوان بینالمللی دادگستری در تاریخ  1آوریل 02( 0300
فروردین  )0994چنین اظهارنظر کرده است« :داوران بینالمللی ...تابعیت واقعی و مؤثر را مرجح
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دانستهاند؛ تابعیتی که با واقعیات سانگار بوده و تابعیتی که بر پیوندهای واقعی مستحکمتر شخص
ذیربط با یکی ان دولتهای متبوع وی مبتنی شده0 .»...
در دعوای «مرژه» نیز کمیسیون حل اختال ایتالیا ـ ایاالت متحده که در اجرای معاهده صلح
سال  0342به وجود آمده بود چنین تصمیم گرفته« :اصل تابعیت مؤثر در مواردی که مربوط به دولت
خواهان باشد ،باید در برابر اصل مبتنی بر برابری دولتهای حاکم که به موجب آن ،حمایت دیپلماتیک
در مورد اتباع مضاعف اعمال نمیگردد ،ترجیح داده شود»2.
همچنین دیوان به عقاید بعضی ان حقوقدانان بینالمللی نیز توجه کرد .برای مثال ،دیوان به نظر
«بادووان» اشاره داشت که معتقد است تابعیت مؤثر باید حاکم باشد ،نیرا تابعیت تغییر قضایی یک
واقعیت اجتماعی است 9.عالوه بر آن ،دیوان به نظرهای «موردی» اشاره دارد که در مقاله خود عنوان
میکند« :حکم نوتهبام و شرط تابعیت مؤثر ،درستی قاعده ادعایی منع دولتها ان اقدام علیه دولتی
دیرر در موارد تابعیت مضاعف را مورد تردید قرار میدهد و نتیجه میگیرد که حکم قضیه نوتهبام
شمولی کلی و عمومی دارد»4.
در نهایت ،دیوان به این نتیجه رسید که میتواند به دعاوی اتباع مضاعف در مواردی که تابعیت
غالب و مؤثر خواهان طی دوره ذیربط (ان تاریخ ایجاد ادعا تا  03ژانویه  0380ـ  23دیماه )0903
تابعیت ایاالت متحده یا ایران بوده است رسیدگی کند .دیوان تصریح کرد که در تعیین تابعیت غالب و
مؤثر  ،کلیه عوامل ذیربط و ان جمله محل اقامت معمولی ،مرکز عالیق و منافع ،پیوندهای خانوادگی،
مشارکت در نندگی عمومی و سایر شواهد وابستری را در نظر خواهد گرفت.
9ـ .9اخطار پرونده «الف »01
در تصمیم صادرشده در پرونده «الف  »08به غیر ان احران صالحیت برای رسیدگی به دعاوی اتباع
مضاعف همچنین دیوان تأکید کرد که در آن دسته ان پروندههایی که براساس تابعیت غالب و مؤثر
خواهان به صالحیت خود رأی میدهد ،تابعیت دیرر خواهان میتواند ان لحاظ ماهیت دعوا همچنان
ذیربط و معتبر بماند 0.هرچند دیوان در آن تصمیم ،قید «مرتبط بودن تابعیت مؤثر و غالب خواهان با
ماهیت دعاوی» بهاختصار بیان گردید ،اما دیوان متعاقباً در هنرام رسیدگی به ماهیت دعاوی ،فرصت
یافت تا منظور و مفهوم اخطار را بیشتر روشن کند .اهمیت اخطار به حدی بود که به رغم احران
( .0قضیه نوته بام (لیختن شتاین علیه گواتماال) گزارشهای دیوان بینالمللی دادگستری.22،4 ،0300 ،
 .9قضیه مرژه (ایاالت متحده علیه ایتالیا) ).14, R.I.A.A. 236, 247 (1955
3. Basdevant, »Conflits de Nationalités dans les Arbitrages Vénézuéliens de 1903-1905«, Rev. de Driot Intern.
Privé ,11, 60-61 (1909).
4. J.Maury, L’Arrêt Nottebohm et la Condition de Nationalité effective, 23 Rabels Zeitscrift

 .1برای مطالعه بیشتر در این نمینه و استدالالت طرفین و همچنین نظر مخالف داوران ایرانی رجوع کنید به :تصمیم شماره
92ـالف 08ـ هیأت عمومی به تاریخ  1آوریل  02( 0384فروردین .)0919
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تابعیت غالب و مؤثر خواهانها ،آن تابعیت در رابطه با ماهیت دعوا نقش تعیینکنندهای ایفا کرد و
تعدادی ان دعاوی بر همین اساس مردود اعالم شدند .برای مثال در پرونده سقیع (شماره  )238دیوان
در مورد معنا و مفهوم اخطار اعالم کرد« :منظور ان درج اخطار مذکور آشکارا شمول آن مواردی است
که اشخاصی دارای تابعیت مضاعف ،منافعی را مطالبه کنند که به موجب قوانین ذیربط و جاری ایران
مختص اشخاصی است که فقط تابعیت ایرانی دارند .با این حال  ...حتی در مواقعی که ادعای شخصی
دارنده تابعیت مضاعف مربوط به منافعی است که به موجب قانون مختص اتباع ایران نیست ،و ادله
موجود این نتیجهگیری را النم آورد که شخصی دارنده تابعیت مضاعف ان تابعیت مضاعف خود
بهگونهای استفاده کرده که نباید اجانه وصول خواسته وی داده شود ،بان هم دیوان میتواند اخطار
مذکور را اعمال کند»0.
براین اساس ،دیوان در آن پرونده ،پرداخت خسارت به یکی ان خواهانها را در مورد سهام متعلق
به وی در صنایع کاغذ نوظهور نپذیرفت ،نیرا خواهان سهام مورد ادعا را با توجه به مقررات ذیربط
صرفاً براساس تابعیت ایرانی خود تحصیل کرده بود تا ان آثار منفی قانون گسترش واحدهای تولیدی
اجتناب کند .به عقیده دیوان ،انصا و عدالت اقتضا میکند در این اوضاع و احول ،یک تبعه مضاعف
با تابعیت غالب و مؤثر آمریکایی نتواند خسارات ملی شدن سهامی را ان دولت ایران دریافت کند که
آنها را براساس تابعیت ایرانی خود تحصیل کرده است.
همچنین در پرونده شماره ( 403کروبیان) درخصوص تملک اموال غیرمنقول مورد ادعا توسط
خوانده ،دیوان با اشاره به اخطار «الف  »08تأکید کرد که باید ارتباط تابعیت دیرر خواهان با موضوعات
دیرر ان قبیل «واقعیات و قوانین ناظر بر تحصیل و مالکیت ادعایی اموالی که اساس دعوای حاضر را
تشکیل میدهند و همچنین اقدامات خوانده که حسب ادعا بر آن اموال مؤثر بودهاند» مورد بررسی قرار
گیرد 2.در این راستا دیوان قوانین و مقررات مربوط به حقوق و تکالیف خارجیان ،ان جمله ماده 388
قانون مدنی و قانون تابعیت مورخ  0301را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و نتیجه گرفت که حق تملک
اموال غیرمنقول جزء حقوق انحصاری اتباع ایرانی است و با توجه به اینکه خواهان اموال غیرمنقول
مورد بحث را براساس تابعیت ایرانی به دست آورده ،اکنون نمیتواند با استناد به تابعیت آمریکایی خود
ادعای مربوط به آنها را در دیوان علیه دولت ایران اقامه کند.
رویه دیوان در مورد اخطار مندرج در پرونده «الف »08منحصر به دو پرونده ذکر شده نیست ،بلکه
قابلیت اعمال اخطار با توجه به واقعیات متفاوت دعاوی مرتبط با این موضوع در اغلب پروندههای افراد
دو تابعیتی مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته  9و دیوان به تجزیه و تحلیل موضوع درباب ماهیت
 .0ر.ك :پرونده جیمز ام .سقیع و دیرران و جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 2ـ238ـ 044مورخ دوم بهمن ماه  22[ 0920ژانویه
،]0339
 .9بهعنوان مثال رجوع کنید به :دستور دیوان در پرونده شماره  403کروبیان علیه ج.ا.ایران.
 .9بهعنوان مثال رجوع کنید به :بند  ،03قرار اعدادی شماره 0ـ220ـ 23مورخ  20دی ماه  0913در پرونده محسن عسکری نظری و
جمهوری اسالمی ایران ،گزارش آرای دیوان داوری ایران ـایاالت متحده ج  ،21بندهای  2و 04و بند  21حکم جزئی شماره
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دعاوی پرداخته است .متأسفانه سه شعبه دیوان در این مورد رویه واحدی نداشتهاند و گاه با دالیل
عجیب ان اجرای اخطار طفره رفته یا تفاسیر نادرستی ارائه کردهاند.

 .9دعاوي ناشی از حوادث آبانماه 0911
همانطور که قبالً ذکر شد براساس بند  00بیانیه کلی ،ایاالت متحده متعهد شده که با مسترد داشتن
دعوای خود علیه ایران ان دیوان بینالمللی دادگستری ان اقامه هرگونه دعوا توسط ایاالت متحده ویا
اتباع ایاالت متحده علیه ایران ناشی ان حوادث سال  0908در رابطه با موضوع توقیف  02نفر اتباع
آمریکایی و خسارات واردهشده به اموال ایاالت متحده ویا اموال اتباعش در داخل محوطه سفارت
امریکا ویا صدمات واردهشده به اتباع آمریکایی ویا اموال آنها در نتیجه جنبشهای مردمی در جریان
انقالب اسالمی ایران که ناشی ان عمل دولت ایران نبوده است ،جلوگیری کند.
دیوان در تعدادی ان پروندهها تعهدات ایاالت متحده در بند  00بیانیه کلی را مبنای تصمیمگیری
قرار داده است .برای مثال در پرونده شماره  ،20خواهان (لیلین بیریدن گریم) ان دیوان خواسته بود که
ایران خسارات ناشی ان قتل شوهرش را که مدیر عامل و مدیر کل شرکت خدمات نفتی ایران (آسکو)
بود و در تاریخ  29نوامبر  0328در ایران به قتل رسیده بود جبران کند؛ اما دیوان با توجه به اینکه ادعا
ناشی ان جنبشهای مردمی در جریان انقالب اسالمی بوده که به موجب بند  00بیانیه کلی و ماده 2
بند  0بیانیه حل و فصل ان حدود صالحیت هیأت داوری خارج شده و ان طر دیرر ان دیون ،قراردادها،
سلب مالکیتها یا اقدامات دیرری که در حقوق مالکانه اثر کرده باشد ـ چنانکه بند  0ماده  2بیانیه
حل و فصل دعاوی ایجاب میکندـ ناشی نشده ،دعوای خانم گریم را به علت عدم صالحیت رد کرد0.
همچنین در پرونده شماره  ،84خواهان (آلترا سیستمز اینکورپوریتد) علیه یکی ان مؤسسات ایرانی
ان جمله ادعا کرده بود که به علت ناآرامیهای ناشی ان انقالب ،مبالغی را به منظور استخدام نرهبان،
تهیه حصار برای حفاظت ساختمان ،تدارك ترتیبات مسافرت اضطراری ،نصب نره و شیشههای
ضدگلوله در یکی ان اتومبیلهای شرکت به منظور تأمین جانی کارمندان غیرایرانی خود ان تاریخ 8
سپتامبر  02( 0328شهریور ماه  )0902تا  90ژانویه  00( 0323بهمن ماه ،)0902یعنی تاریخ فسخ
قرارداد ،متحمل شدهاست .دیوان در این پرونده با استناد به مقررات بیانیهها ،جمهوری اسالمی ایران را
مسئول پرداخت هیچ بخشی ان دعاوی مطرحشده نشناخت2.
0ـ903ـ 432مورخ  24آبان ماه  0913در پرونده هوشنگ و کاترین اعتضادی و جمهوری اسالمی ایران ،در گزارش آرای دیوان
داوری ایران ـ ایاالت متحده ،ج  ،20ص 220 ،214ـ 222و بند  04قرار اعدادی شماره 0ـ931/930/932ـ 22مورخ  09مهرماه 0913
در پرونده لیلی میترا فالح الرنس و جمهوری اسالمی ایران ،در گزارش آرای دیوان داوری ایران ـ ایاالت متحده ج  ،20صص ،031
.030
 .0ر.ك :پرونده شماره  20لیلین بیریدن گریم ،علیه دولت جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 0ـ20ـ 20به تاریخ  23بهمنماه
.0910
 .9ر.ك :پرونده شماره  84آلترا سیستمز اینکورپوریتد علیه جمهوری اسالمی ایران( ،ایز ایران) ،حکم جزئی شماره 9ـ84ـ 22مورخ
 09اسفند ماه .0910
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محدودیت طرح دعوا برمبنای بند  00بیانیه کلی تنها شامل اتباع امریکایی نیست و دیوان ادعای
یک تبعه ایرانی را نیز با استناد به همین بند ان بیانیه رد کرده است .در پرونده شماره ( 428کاظم
حاجی باقرپور علیه ایاالت متحده) خواهان ادعایی را علیه دولت آمریکا به ثبت رسانید و طی آن
خواستار وصول خسارت بابت یک تانکر نفتکش گردید که نامبرده مدعی مالکیت آن بود و توسط
نظامیان ایاالت متحده ان بین رفته بود .خواهان ادعا میکرد که در شب  24آوریل  4( 0381اردیبهشت
 )0903هنرامی که در جاده یزد ـ مشهد مشغول حمل نفت سفید بوده ان طر نیروهای مسلح ایاالت
متحده به سوی نفتکش وی تیراندانی شده و نتیجتاً وسیله نقلیه وی ان بین رفته است .ایاالت متحده
دعاوی خواهان را پذیرفت ،اما معتقد بود که دیوان فاقد صالحیت رسیدگی به این ادعا است .دیوان
داوری در تصمیم صادرشده با پذیرش دفاع ایاالت متحده بیان داشت که بند  0ماده  2بیانیه حل و
فصل دعاوی ،ادعاهای مشروح در بند  00بیانیه کلی و ادعاهای ناشی ان اقدامات ایاالت متحده در
قبال موارد مذکور در آن بند را ان صالحیت دیوان مستثنا کرده است0.

 .7دعاوي ایران علیه اتباع امریکایی
یکی دیرر ان نکات مورد اختال طرفین ،صالحیت دیوان برای رسیدگی به ادعاهای هریک ان دو
دولت علیه اتباع طر دیرر بوده است .در این باره ایران در تاریخ  22آبان  0911در پرونده «الف »2
ان دیوان خواست که درباره صالحیت رسیدگی به ادعاهای دولت ایران علیه اتباع ایاالت متحده طبق
بیانیهها اتخاذ تصمیم کند .ایران اعتقاد داشت که این نوع دعاوی در صالحیت دیوان قرار دارد .ایران ان
جمله به اصل کلی «ب» بیانیه استناد میکرد که طبق آن «تمام دعاوی» بین دولت هر طر و اتباع
طر دیرر باید مختومه گردد و جز در مورد استثناهای رسمی و تصریح شده ،دیوان نسبت به هرگونه
ادعای دیرر در چارچوب بیانیهها صالحیت دارد ،نیرا در اصل «ب» صریحاً گفته شده که قصد هر دو
طر این است که کلیه دعاوی بین هر دو دولت را در چارچوب و پیرو شرایط دو بیانیه خاتمه دهند .در
مقابل ،دولت ایاالت متحده مدعی بود که در دو بیانیه به ادعاهای مزبور اشاره نشده و این ادعاها داخل
در صالحیت دیوان نیستند.
دیوان در تصمیم خود استدالل کرد که برای جواب به این سؤال باید محتوای هر دو بیانیه مورد
مطالعه قرار گیرد و شرایط هر بیانیه با شرایط بیانیه دیرر تکمیل گردد .بیانیه کلی فقط اصول راجع به
عدم مداخله در امور ایران ،بانگشت داراییها ،حل و فصل ادعاها و بانگشت داراییهای خانواده شاه
سابق را مقرر میدارد .بیانیه کلی تا جایی که به حل و فصل ادعاها ارتباط پیدا میکند بهخودیخود
کافی نیست .بیانیه کلی نهتنها بهطور مستقل ان بیانیه حل و فصل به دیوان تفویض صالحیت نمیکند،
بلکه به بیانیه حل و فصل بهعنوان یک متن تکمیلی ،احتیاج دارد .بهعالوه ،وجود هرگونه ناسانگاری
 .0ر.ك :پرونده شماره  428کاظم حاجیپور علیه ایاالت متحده ،حکم شماره 2ـ428ـ 29مورخ  1بهمنماه .0910
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بین دو بیانیه محل تردید است ،نیرا آن دسته ان دعاوی که بایست طی بیانیه کلی در دیماه 0903
(ژانویه  )0380خاتمه یابد دعواهایی است که توسط اتباع ایاالت متحده علیه ایران اقامه شده بود.
همچنین در صورت تعارض دو بیانیه ،مقررات بیانیه حل و فصل با توجه به اصل تخصیص قانون عام
به وسیله قانون خاص ،بر مقررات بیانیه کلی غلبه داشته ،مالك عمل قرار میگیرد .بر این اساس در
نهایت دیوان اعالم کرد« :هیأت داوری دعاوی ایران و ایاالت متحده نسبت به ادعاهایی که توسط
جمهوری اسالمی ایران علیه اتباع ایاالت متحده اقامه شود صالحیت ندارد»0.

 .1دعاوي اشخاص حقوقی
در دعاوی بینالمللی اغلب تابعیت اشخاص حقوقی یکی ان شرایط اعمال صالحیت مرجع رسیدگی به
دعوا است .در حقوق بینالملل ضوابط مشخصی در مورد تعیین تابعیت شرکتها و سایر اشخاص
حقوقی وجود ندارد .لذا معیارهای ناظر بر تعیین تابعیت خواهانها معموالً در اسناد مربوط به تأسیس و
صالحیت مراجع بینالمللی تعیین میگردد .مراجع داوری بینالمللی موظف به رعایت این معیارها بوده،
نمیتوانند صالحیت خود را به نحو موسع و خارج ان قدر متیقن مورد توافق طرفین توسعه دهند .این
مراجع باید در مقام کشف واقع دقت النم را به عمل آورند .احترام به حاکمیت دولتها ایجاب میکند
که در موضوعات مربوط به مسائل حاکمیتی کشورها و مسئولیت بینالمللی آنها دقت مضاعفی به
موضوع انتساب و مسئولیت دولتها مبذول گردد .عالوه بر این ،دادگاههای بینالمللی در مقام رسیدگی
به دعاوی علیه دولتها باید ان ارنیابی ذهنی دالیل و اختیار طبیعی قاضی در اقناع شخصی اجتناب
کنند؛ 2نیرا «مصالح عالی دولتها که مستقیماً به رفاه عمومی هزاران نفر مربوط میشود ممکن است
در اثر اشتباه در کشف واقع مورد خدشه واقع شود»9 .
در مورد تابعیت اشخاص حقوقی بند «0ب» ماده  2بیانیه حل و فصل فقط به محل تأسیس
اشخاص حقوقی اکتفا نکرده ،بلکه ضوابطی را بر مبنای مالکیت و کنترل شرکتها ذکر میکند تا
شخص حقوقی را ملزم به داشتن پیوندهای بیشتر با کشور محل تشکیل آن کند .این بند مقرر
میدارد که یک شرکت در صورتی تابعیت ایران یا ایاالت متحده را دارد که اشخاص حقیقی تبعه آن
کشور مجتمعاً به صورت مستقیم یا غیرمستقیم معادل  01درصد ویا بیشتر سرمایه شرکت یا
شخصیت حقوقی را در تملک داشته باشند .بنابراین ،مطابق مقررات این بند ،اشخاص حقوقی برای
اثبات صالحیت دیوان باید با ارائه ادله و مدارك النم ،عالوه بر آنچه به محل تشکیل شرکت یا
مؤسسه مربوط است ،مالکیت بیش ان  01درصد سهام توسط اتباع ایرانی یا آمریکایی را اثبات کنند .در
مورد نوع و ماهیت ادله النم برای اثبات شرایط مقرر در بند «0ب» ماده  2بیانیه حل و فصل ،ضوابطی
 .0ر.ك :تصمیم شماره0 :ـ الف 2ـ هیأت عمومی مورخ  91آذرماه .0911
2. See: D. V. Sandifer, Evidence before International Tribunals, p.5.
 9ر.ك :پرونده کانال کورفو ،مجموعه آرای دیوان دادگستری بینالمللی ،)0343( ،ص 01ـ18 ،02ـ.13
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در قواعد دیوان پیشبینی نشده ،بلکه این موضوع تابع معیارهای کلی بار اثبات دعوا است .ان نظر
ارنیابی ادله نیز مطابق بند  1ماده  20قواعد دیوان ،اتخاد تصمیم در باب قابلیت پذیرش ،ذیربط بودن،
اهمیت و اعتبار مستندات ارائه شده در دعاوی بر عهده دیوان است .جهت رویه دیوان بر این بوده که
شعب بایست با رعایت الزامات بیانیهها ،خودشان معیارهای النم را نسبت به مورد بر قرار کنند 0.در
تاریخ  04ژوئن  24( 0389خرداد ماه  )0912جمهوری اسالمی ایران با درخواست «اتخاذ تصمیم
دیوان عمومی درباره نحوه اعمال مقررات بیانیه حل و فصل دعاوی در ارتباط با اهلیت اشخاص
حقوقی امریکایی برای طرح دعوا» ان دیوان عمومی تقاضا کرد که ضوابط النم برای اجرای صحیح
مفاد ماده  2بیانیه در ارتباط با تابعیت اشخاص حقوقی را تعیین کند .ایران اظهار داشت که شعب دیوان
به خواهانهایی که به صورت شرکتهای سهامی هستند ،اجانه دادهاند تا تابعیت امریکایی خود را با
مدارکی اثبات کنند که برای آن مقصود کافی نیست؛ 2اما در مقابل ،ایاالت متحده موضوع را فاقد جنبه
تفسیری قلمداد کرد و نتیجه گرفت که چون درخواست ایران جنبه تفسیر بیانیههای الجزایر را ندارد،
رسیدگی به آن خارج ان صالحیت هیأت عمومی است .در عین حال ،دولت امریکا سعی کرد رویه شعبه
 0دیوان را در استفاده ان فرضیات قضایی برای احران تابعیت سهامداران شرکتهای عام توجیه کند و
تأکید کرد که این موضوع منحصراً در صالحیت شعب دیوان است9.
هیأت عمومی دیوان در تصمیم مورخ  01ژوئن  0381اظهار نظر کرد که نحوه اثبات تابعیت
سهامداران شرکتها متضمن تفسیر یا اجرای بیانیهها نیست ،بلکه به مسأله ادله اثبات دعوا بر میگردد
که براساس ماده  24و بند  1ماده  20قواعد دیوان ،ارنیابی و اعتبار آن در صالحیت شعب است.
بنابراین ،هیأت عمومی نمیتواند در مقام تفسیر بیانیهها به این منظور قواعدی یکسان وضع کند .رویه
شعب دیوان نیز نشان میدهد که شعب در مورد ادله و مدارك النم برای اثبات تابعیت شرکتها یک
قاعده کلی اتخاذ نکردهاند ،بلکه با انعطا و به صورت عملی با این مسأله برخورد کردهاند .هیأت
عمومی در عین حال قسمتی ان درخواست ایران در مورد تعریف عبارت سهام سرمایه 4را تفسیر بیانیه
تلقی و اظهار نظر کرد که در مورد اصطالح «سهام سرمایهای» مندرج در بند  0ماده  2که دو دولت
طر دعوا بر آن توافق نظر دارند ،دیوان نیز معتقد است که این اصطالح ،هم سهام دارای حق رأی و
هم سهام بدون حق رأی را شامل میشود .بدین ترتیب ،میزان سهم مالکیت سهامداران در کل دارایی

1. Ibid.
 .9پرونده شماره «الف  ،»21تصمیم شماره  40ـ الف 21ـ هیأت عمومی مورخ  03تیرماه .0910
 .9سابقه موضوع ان آنجا ناشی میشد که به دنبال صدور دستور مورخ  00دسامبر  0382شعبه  0در پرونده  « 91فلکسی ون» شعبه
 0به منظور احران تابعیت امریکایی شرکتهای خواهان ضوابط و قواعدی مقرر داشته بود که بنا به استدالالت ارائه شده توسط ایران
آن ضوابط برای احران تابعیت اشخاص حقوقی در یک محکمه بینالمللی کافی نبود .در آن پرونده ایران چندین ایراد صالحیتی مطرح
کرده بود .ان جمله اینکه خواهان پرونده شرکت فلکسی ون دالیل کافی برای اثبات تابعیت امریکایی خود ،طبق الزامات بیانیه حل و
فصل دعاوی اقامه نکرده است.
7. capital stock
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شرکت باید در نظر گرفته شود 0.لذا با توجه به اوضاع و احوال هر دعوا شعب دیوان میتوانند به منظور
تعیین تابعیت اشخاص حقوقی فقط به ادله مالکیت سهام دارای حق رأی توجه یا مدارك بیشتری را
مطالبه کنند.
در نهایت ،دیوان درخصوص نوع و ماهیت ادله اثبات موضوع تابعیت اشخاص حقوقی به این نتیجه
رسید که وضع یک قاعده کلی به صورت انتزاعی در مورد نحوه رسیدگی به صالحیت ،بدون اینکه
شرایط هر دعوای خاص در نظر گرفته شود ،با توجه به برون اوضاع و احوال متفاوت در مورد مسائل
مربوط به صالحیت و نیز ماهیت دقیق و پیچیده مقررات ناظر بر صالحیت در بیانیههای الجزایر،
صحیح و عملی نیست2.
 0ـ  .1دعاوي مؤسسات غیرانتفاعی و غیرسهامی
در پرونده شماره ( 000اینترنشنال اسکولزسرویسز اینکورپوریتد) (آی.اس.اس) که منجر به صدور قرار
شماره  92توسط هیأت عمومی گردید ان دیوان داوری خواسته شده بود تصمیم بریرد که آیا یک
شرکت غیرانتفاعی و غیرسهامی میتواند شرایط النم در بند «ب» 0ماده  2بیانیه حل و فصل دعاوی
برای «تبعه ایران یا ایاالت متحده بودن» را احران کند.
خواهان پرونده «آی.اس.اس» و دولت ایاالت متحده بر این اعتقاد بودند که طبق تعریف روشنی
که ان کلمه تابعیت در بند «ب» 0ماده  2شده ،شرکت مزبور تبعه ایاالت متحده محسوب میشود؛ اما
در مقابل ،خواندگان ایرانی استدالل میکردند که تنها بنراههای بانرگانی که مؤسسین آنها در انای
تأمین دارایی بنراه ،صاحب سهامی میشوند و سهام مزبور نماینده حقوق مالکیت آنها است ،در حیطه
شمول بند مذکور قرار میگیرند .هر دو دولت ،صالحیت دیوان را به بنراههای بانرگانی سهامی ،محدود
کردهاند و ان این رو در بیانیه به سرمایه تأمینشده توسط مؤسسین تصریح گردیده است .با در نظر
گرفتن تأکید بند فوق بر تابعیت خواهانها در کنار هد بیانیهها در اصل کلی «ب» ،آی.اس.اس
سهام سرمایهای یا منافع مشابهی که به سهامداران تعلق داشته باشد ندارد و لذا مشمول تعریفی که ان
اتباع ایاالت متحده شده و دیوان برای رسیدگی به دعاوی آنها صالحیت دارد ،نمیشود.
به منظور پاسخ به سؤال ایران ،دیوان پس ان تجزیه و تحلیل بند «ب» 0ماده  2در چارچوب بیانیه
حل و فصل و قصد و غرض طرفین ان انعقاد بیانیهها ابران عقیده کرد که با توجه به تمرکز بند «ب» بر
تابعیت خواهانها بهعنوان عامل تعیینکننده دامنه اختیارات دیوان ،صدور حکم به ذیصالح بودن دیوان
برای رسیدگی به دعاوی سانمانهای غیرانتفاعی و غیرسهامی به وضوح با هد وسیع بیانیهها به

 .0تصمیم شماره 40ـ الف  21ـ هیأت عمومی مورخ  0تیر ماه .0910
 .9ر.ك :تصمیم شماره 40ـ الف 21ـ هیأت عمومی مورخ  03تیرماه .0910
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شرح اصل کلی «ب» بیانیه عمومی سانگار است 0.با توجه به قواعد تفسیر در کنوانسیون معاهدات
وین ،ان نظر دیوان تجزیه و تحلیل مذکور نشان میدهد که معنای متداول عبارات آن ،مقصود و هد
بیانیه حل و فصل دعاوی را صریحاً تأمین میکند« .تبعه» هریک ان دو کشور عبارت است ان:
« .0شرکت یا شخص حقوقی دیرر»،
« .2تشکیلشده طبق قوانین یکی ان دو کشور»،
« .9مشروط بر اینکه اشخاص حقیقی تبعه آن کشور ،مجتمعاً به صورت مستقیم ویا غیرمستقیم
در چنین شرکت یا شخصیت حقوقی سهمی معادل  01درصد ویا بیشتر ان سرمایه را داشته باشند».
در نهایت دیوان چنین نتیجه گرفت که کلمه ‹‹تبعه›› در بند «ب»  0ماده  2بیانیه حل و فصل
صرفاً به معنای شرکتهای تجاری یا سایر اشخاص حقوقی تشکیلشده با هد منافع مادی نیست،
بلکه «تبعه» شامل هر نوع شرکت یا شخص حقوقی غیرتجاری نیز میگردد که حسب مورد اتباع یکی
ان دو کشور در  01درصد سرمایه آنها ذینفع باشند .ماهیت این منافع در مؤسسات غیرتجاری معادل
شرکتهای تجاری است که برطبق ماهیت حقوقی مؤسسه تعیین میگردد2.
 9ـ  .1دعاوي شرکتهاي مدنی
همانگونه که ذکر شد بند  0ماده  2بیانیه حل و فصل دعاوی« ،تبعه» ایران یا ایاالت متحده را به
شرح نیر تعریف میکند« :شرکت ویا شخص حقوقی دیرری که طبق قوانین ایران ویا ایاالت متحده
ویا هریک ان ایاالت و نواحی آن ،ناحیه کلمبیا ویا مشتركالمنافع پورتوریکو تشکیل یافته باشد،
مشروط بر اینکه اشخاص حقیقی تبعه آن کشور مجتمعاً به صورت مستقیم ویا غیرمستقیم در چنین
شرکت یا شخصیت حقوقی سهمی معادل  01درصد ویا بیشتر ان سرمایه آن را داشته باشد».
درخصوص مفهوم «تبعه» دیوان در پرونده شماره ( 000اینترنشنال اسکولز سرویسز اینکورپوریتد)
اعالم داشت که این ماده «وجود پیوندهای النم بین این قبیل واحدها و کشورهای محل تأسیس آنها
را به انعطا پذیرترین نحو بیان کرده و بدان ترتیب ،کلیه اشکال شرکتها و سایر شخصیتهای
 .0برای مطالعه بیشتر در این نمینه رجوع کنید به :قرار شماره 92ـ 000ـ هیأت عمومی مورخ  1آوریل  02( 0384فروردین ماه
.)0919
 .9در این خصوص رئیس وقت دیوان (آقای الگرگرن) در نظریه جداگانهای استدالل کرده است که یک مؤسسه غیرانتفاعی و بدون
سهام نظیر آی .اس اس طبیعتاً در چارچوب ماده  2بیانیه حل و فصل دعاوی نمیگنجد .ان دیدگاه مشارٌالیه بند ب ( )0ماده  2مقرر
میدارد که اتباع ایاالت متحده «منافعی» معادل پنجاه درصد یا بیشتر سهام سرمایهای چنین شرکت یا واحدی را در اختیار داشته
باشند .اما خواهان پرونده هیچگونه سهام سرمایهای منتشر نساخته و به نظر نمیآید که ادعا شده باشد که هر یک ان این اتباع ،منافع
مالکانه یا انتفاعی در مؤسسه داشته باشند که در حکم مالکیت و یا در اختیار داشتن سهام سرمایهای باشد .به نظر آقای الگرگرن،
ضابطهای که باید طبق بند  ،0ماده  2بیانیه حل و فصل دعاوی اعمال گردد ،این است که آیا «منافع» مورد بحث که در اختیار اتباع
ایاالت متحده است ،به قدر کفایت ماهیتاً مشابه «منافعی» است که تحت اختیار مالک سهام سرمایهای است یا خیر؟ منافع «معادل»
پنجاه درصد سهام سرمایهای ،برای مثال به احتمال قوی در شرکتهای مدنی مشاهده میشود .وی با اشاره به شرط مندرج در ماده
 1کنوانسیون مورخ  01مارس  0329تشکیل کمیسیون ادعاهای آلمان نتیجهگیری کرده است که چون شرط مشابهی در بیانیه حل و
فصل دعاوی وجود ندارد به نظر وی دیوان داوری راجع به این موارد صالحیت ندارد.
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حقوقی ،صرفنظر ان آنکه به قصد انتفاع تشکیل شده یا غیر انتفاعی بوده ،و سهام منتشر کرده یا
نکرده باشند ،را مشمول صالحیت دیوان داوری کرده است» 0.طبق تصمیم متخذ در آن پرونده ،عبارت
«شخص حقوقی دیرر» یک شرکت غیر انتفاعی را در بر گرفت.
در مورد صالحیت دیوان به استماع دعاوی اشخاص حقوقی دیرر مثل شرکت مدنی ،موضوع با
وضوح بیشتری توسط دیوان در پرونده شماره ( 022کوئینز آفیس تاوراسوشیتس) 2مورد تأکید قرار
گرفت .دیوان در آن پرونده مقرر داشت که شرکت مدنی محدودی که آن نیز بر طبق قوانین ایالت
نیویورك تشکیل یافته ،حق اقامه دعوا در دیوان را دارد .همچنین دیوان در پرونده شماره 481
(توشراس اند کامپنی) استدالل خوانده را مبنی بر اینکه توشراس به علت فقدان سهام سرمایهای
نمیتواند اقامه دعوا کند ،مردود شمرد 9.دیوان در آن پرونده اظهار داشت این واقعیت که خواهان یک
شرکت مدنی است ،بهخودیخود هیچگونه تأثیر منفی ندارد ،مشروط بر اینکه نامبرده بتواند میزانی ان
مشارکت توسط اتباع ایاالت متحده را اثبات کند که برای احران پیوند النم با آن کشور کافی باشد .ان
دیدگاه دیوان ،شرکت مدنی مورد بحث ،طبق قوانین ایالت نیویورك تشکیل یافته و طبق همان قانون
صالحیت طرح دعوا را دارد4 .
 9ـ  .1ادعاي شریک در شرکت مدنی در غیاب شرکا
نکته حائز اهمیت دیرر در مورد دعاوی اشخاص حقوقی ،اهلیت شرکای شرکت برای اقامه دعوا در
دیوان به خواسته وصول دیون مشترك است .به دیرر سخن ،آیا دیوان برای رسیدگی به ادعاهای
مطرح توسط یکی ان شرکای شرکت مدنی صالحیت دارد و در صورت مثبت بودن پاسخ ،حدود آن
کدام است؟ این موضوع برای اولین بار در پرونده شماره ( 024هاونینگ اند ارین سرویسز اینترنشنال)0
مطرح گردید که در آن ،خواندگان با استناد به قانون ایران استدالل کردند که چون طبق بیانیه حل و
فصل دعاوی ،یکی ان سهامدارن شرکت (معاپالن) به لحاظ فقدان تابعیت آمریکایی فاقد اهلیت دعوا
است ،سهامدار دیرر (هاوس) که تابعیت امریکایی دارد هم ان طرح ادعا در دیوان ممنوع است.
دیوان در این پرونده ابتدا تصریح کرد که چون هاوس و معاپالن بهعنوان یک شرکت مدنی
فعالیت داشتهاند و این نوع شرکت طبق قوانین ایران واجد شخصیت حقوقی مستقل نیست ،ادعای
 .0به عالوه همانطور که رئیس دیوان (آقای الگرگرن) در صفحه  9نظر مخالف خود در همان پرونده خاطرنشان ساخته است:
«عالقه مالی معادل» پنجاه درصد سهام سرمایهای « به احتمال قوی ،در شرکت مدنی یافت خواهند شد».
 .9ر.ك :پرونده شماره  022کوینز آفیس تاوراسوشیتس و شرکت هواپیمایی ملی ایران ،حکم شماره  0ـ  022ـ  92مورخ  21فروردین
ماه .0912
 .9پرونده شماره  481توش راس اند کامپنی ،یک شرکت مدنی ،علیه جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره  0ـ  81ـ  ،032مورخ
یاندهم اکتبر  03( 0380مهر ماه )0914
 .7ر.ك :قانون دادرسی مدنی نیویورك ،ماده .0124
 .1پرونده شماره  024هاونینگ اند ارین سرویسز اینترنشنال ،اینک ،علیه دولت جمهوری اسالمی ایران ،شرکت سهامی نوسانی و
عمران تهران ،حکم شماره  0ـ  024ـ  ،210مورخ اول آذر ماه .0914
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حاضر مشمول بند  2ماده  2بیانیه حل و فصل دعاوی که طرح ادعاهای غیرمستقیم توسط «اشخاص
حقوقی» را پیشبینی کرده ،نمیشود .سپس دیوان به این موضوع پرداخت که آیا طبق قانون مدنی
ایران یک شریک میتواند در غیاب شرکای دیرر برای وصول «دیون مشترك» اقامه دعوا کند یا
خیر؟ ان نظر دیوان ،راجع به این قضیه که در صورت وجود شرکت مدنی دعوا باید به نام کلیه شرکا
بهعنوان مالکین مشاع تعقیب شود ،نص صریحی در قوانین ایران وجود ندارد ،اما به اعتقاد اکثر علمای
حقوق ایران چنین ادعایی ظاهراً توسط یکی ان شرکا بهتنهایی قابل طرح نیست ،مرر آنکه با اذن
سایر شرکا باشد 0 .دیوان در ادامه بررسی به این نتیجه رسید که چنین اجانهای ان سوی شریک ایرانی
به هاوس داده نشده ،اما تأکید کرد که چون یک مرجع رسیدگی بینالمللی است در این خصوص
عالوه بر بررسی حقوق داخلی بهعنوان امری مقدماتی 2باید براساس نص صریح ماده  0بیانیه حل و
فصل دعاوی به قواعد حقوق بینالملل نیز توجه داشته باشد .به نظر دیوان هرچند «طبق حقوق
بینالملل قاعدتاً یک شریک نمیتواند تنها به نام خود دعوایی را که به شرکت مدنی تعلق دارد اقامه
کند ،اما هر جا که دالیل یا شرایط خاصی ایجاب کرده ،دیوانهای بینالمللی در تفکیک عالیق شرکا
و در مجان داشتن «شرکا به وصول سهم نسبی خود ان مطالبات شرکت» مشکلی نداشتهاند .یکی ان
«شرایط خاصی» که بیش ان هر چیز با این مفهوم مطابقت دارد موقعی است که ادعای شریک صرف ًا
بابت عالیق شخص خودش که مستقل ان ادعای شرکت و بهآسانی ان آن قابل تشخیص است ،باشد»9.
در نهایت ،دیوان با اعمال ضوابط مورد استناد ان رویههای بینالمللی رأی داد که حقوق بینالملل
در شرایط خاص این پرونده ،به هاوس اجانه میدهد بابت سهم خود ان مبالغ تصفیهنشده اقامه دعوا
کند و دیوان صالحیت دارد به آن میزان ان ادعاهای هاوس که برابر با مبالغ واجباالدا به موجب
موافقتنامه بین طرفین است ،رسیدگی کند4 .
 .0دیوان برای مثال به نظر علمای نیر استناد میکند :سیدحسن امامی ،حقوق مدنی ،ج  2ص  ،)0999( 041میرنای قمی (متوفی به
سال  290ه .ق ،).جامعالشتات ،ج  ،0ص  ،243عالمه حلی (متوفی به سال  121ه .ق ،).تذکره الفقها ،ج  ،2ص  222و ص ،228
ناصر کاتونیان ،حقوق مدنی  :مشارکتها ،صلح ،عطایا ،ص  ،43نیرنویس .)0912( 0
 .9برای مطالعه بیشتر در این مورد رجوع کنید به :حکم دیوان بینالمللی دادگستریBarcelona Traction Light & Power Co. :
 Ltd, (1970) I. C. J. Reports 3, 37.دیوان (بینالمللی دادگستری) در آن پرونده و نیز در مورد موضوعی نسبتاً مشابه ،یعنی حمایت
دیپلماتیک سهامدارانی که حسب ادعا در نیتجه عدم پرداخت مطالبات یک شرکت (با مسئولیت محدود) متضرر شده بودند ،متذکر
گردید« :در این نمینه ان حقوق بینالملل انتظار میرود نهادهای قوانین داخلی را که نقش مهم و گستردهای در نمینه بینالمللی دارند
به رسمیت شناسد .این امر لزوماً به این معنا نیست که حقوق بینالملل بین نهادهای خود و نهادهای حقوق داخلی به مقایسه پرداند و
یا اینکه قواعد حقوق بینالملل را تابع مقوالت حقوق داخلی قرار دهد و تنها به این مفهوم است که حقوق بینالملل باید وجود
شرکت را به عنوان نهادی که کشورها ،اساس ًا در قلمرو تحت صالحیت داخلی خود ایجاد کردهاند به رسمیت شناسد .این خود مستلزم
آن است که هرگاه مسائلی حقوقی در مورد حقوق کشورها نسبت به رفتار با شرکتها و سهامداران برون کند و حقوق بینالملل خود
قواعدی در مورد آن حقوق وضع نکرده باشد ،ناگزیر باید به مقررات مربوط در حقوق داخلی رجوع شود  . ...اگر دیوان بدون توجه به
نهادهای مربوط حقوق داخلی راجع به دعوا تصمیم بریرد بهنحوی غیرقابل توجیه ،معضالت حقوقی ایجاد میکند( .همان ،ص 94 .ـ
 99و ص .)92
 .9ر.ك :متن حکم شماره  0ـ  024ـ .210
 .7همان جا.
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 . 6دعاوي مبتنی بر اعتبارات اسنادي
ان جمله موضوعاتی که مورد اختال طرفین بوده و در بیانیهها نیز بهصراحت بدانها اشاره شده،
اعتبارات اسنادی و ضمانتنامههای بانکی است .بند  0ماده  2بیانیه حل و فصل دعاوی صریحاً مقرر
میدارد که دعاوی و ادعاهای متقابل در صورتی که ان « ...قرارداد (منجمله معامالتی که موضوع
اعتبارات اسنادی با ضمانتنامههای بانکی است) »...ناشی شوند در حیطه صالحیت دیوان داوری قرار
میگیرند0.
اعتبارات اسنادی و ضمانتنامههای بانکی جزئی ان یک سلسله قراردادهایی هستند که در آنها ،ان
یک سو ،یک پیمانکار خارجی ،و ان سوی دیرر ،دستراههای ایرانی ،به منظور خرید و فروش کاالها و
خدمات دخیل بودهاند .تعدادی ان این قراردادها ،موضوع ادعاهایی را تشکیل میدهند که توسط
پیمانکاران امریکایی در دیوان مطرح گردیدند و این پیمانکاران طر حساب ضمانتنامههایی بودند که
متقابالً موضوع بسیاری ان دعاوی بانکهای ایران بوده است .معموالً در قراردادهای اصلی پیشبینی
شده بود که پیمانکار امریکایی ترتیبی دهد که یک یا چند ضمانتنامه بانکی توسط یک «بانک ایرانی
تضمینکننده» به نفع طر ایرانی قرارداد بهعنوان وثیقه در انای پیشپرداختهایی که طبق قرارداد
انجام میداد ویا خسارات ناشی ان تخلف پیمانکار صادر گردد .بدین منظور بانک ایرانی در مقابل طر
ایرانی تضمین کرده بود که به محض مطالبه وی طبق شرایط مقرر در ضمانتنامه ،حداکثر تا میزان
مورد تضمین را پرداخت کند .طبق این شرایط بانک ایرانی معموالً ملزم به ارائه تصدیقی ان جانب
طر ایرانی بود ،دائر بر اینکه پیمانکار ان انجام تعهدات قراردادی خود قصور ورنیده است .ان سوی
دیرر در انای این ضمانتنامه ،پیمانکار ان طریق ضمانتنامهای که معموالً توسط یک بانک امریکایی به
نفع بانک ایرانی تضمینکننده صادر میگردید ،متقابالً موجبات تضمین بانک ایرانی را فراهم آورده بود.
در آن ضمانتنامه ،بانک امریکایی تعهد کرده بود که به مجرد اینکه بانک ایرانی گواهی دال بر الزام
خود به پرداخت وجه طبق ضمانتنامه به طر ایرانی قرارداد را ارائه کند ،مبلغ ضمانتنامه را به بانک
ایرانی بپرداند.
پس ان صدور دستور اجرایی شماره  02021در  28نوامبر  2( 0323آذر  )0908تا اوایل سال 0382
تعداد نیادی ان این قبیل اعتبارات اسنادی احتیاطی توسط طر های ایرانی مورد مطالبه قرار گرفت ،اما
بانکهای آمریکایی به دالیل مختلف ان جمله با استناد به مقررات مربوط به کنترل داراییهای ایران
( )31 CFR Part 535.568ان پرداخت وجه این ضمانتنامهها به طر های ایرانی امتناع کردند .در
اغلب موارد ،طر های آمریکایی (مضمونٌعنه) مدعی بودند که تعهدات قراردادی خود را بهدرستی
انجام دادهاند ،یا در غیر این صورت ،به علت وضع انقالبی در ایران و فورس ماژور ویا فسخ قرارداد ان
جانب ایران (مضمونٌله) به تعهدات قراردادی عمل نکردهاند و بنابراین ذینفع ایرانی حق مطالبه و
 .0در این مورد رجوع کنید به :پرونده شماره  ،2تیپتس آبثت مک کارتی علیه جمهوری اسالمی ایران و دیرران ،حکم شماره 2ـ
2ـ04مورخ  3تیرماه .0919
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دریافت آن را ندارد و ضمانتنامه باید ممنوعاالدا و ابطال گردد .همچنین گاه بانک صادرکننده به دلیل
آنکه در مطالبه وجه ،شرایط صوری مقرر در اعتبار اسنادی مراعات نرردیده ،به اینگونه تقاضاهای
پرداخت ترتیب اثر نداده و در بسیاری ان موارد نیز طر حساب مدعی شده بود که تقاضای پرداخت
تقلبآمیز بوده و دلیل آن قانوناً موجه نبوده است .سرانجام اینکه تعدادی ان طر حسابها موفق شده
بودند ان دادگاههای ایاالت متحده قرارهای موقت منع پرداخت ضمانتنامهها را تحصیل کنند.
به علت قصور بانکهای آمریکایی در پرداخت وجه اعتبارات اسنادی به بانکهای ایرانی ،بانک
مرکزی به نیابت ان طر بانکهای ایران دعواهایی نزد دیوان اقامه کرد .حسب ادعای بانک مرکزی،
دستور اجرایی شماره  02234صادر در تاریخ  24فوریه  0( 0380اسفندماه  )0903که جانشین دستور
اجرایی شماره  02021فوقالذکر گشته و همچنین مقررات خزانهداری ،ناقض بیانیه عمومی ،بهویژه
اصل کلی «الف» است که به موجب آن ،ایاالت متحده متعهد گردیده وضع مالی ایران را حتیالمقدور
به وضع موجود قبل ان  04نوامبر  29( 0323آبان ماه  )0908برگرداند و موجبات تحرك و انتقال آناد
کلیه داراییهای ایران در درون قلمرو خود را تضمین کند .این دستور اجرایی جریان رسیدگی به
دعاوی مشمول صالحیت دیوان داوری در محاکم آمریکا را معلق ساخته ،ولی رسیدگیهای مربوط به
اعتبار یا پرداخت اعتبارات اسنادی آنها یا اجرا یا پرداخت اوراق بهادار یا نظایر آنها را ان این دستور
مستثنا کرده بود .بانک مرکزی ان دیوان خواسته بود در مورد هر پرونده حکمی صادر کند و دولت
ایاالت متحده و بانک خوانده امریکایی را متضامناً ملزم گرداند که وجه اعتبارات اسنادی را پرداخت و
خسارات وارد به طر ایرانی در نتیجه عدم پرداخت وجوه اعتبارات اسنادی را جبران کنند0.
پس ان طرح دعاوی بانکهای ایرانی ،ایاالت متحده در دعوای تفسیری (پرونده الف  )01ان دیوان
خواست حدود صالحیت دیوان را برای رسیدگی به دعاوی بانکهای ایرانی مبتنی بر اعتبارات اسنادی
تعیین کند .دیوان در بررسی موضوع با استناد به تصمیم مورخ  20ژانویه ( 0382اول بهمن  )0911در
پرونده «الف »0/دائر بر عدم صالحیت رسیدگی به دعاوی مستقیم ایران علیه اتباع ایاالت متحده ،نظر
داد تا جایی که ادعاهای اعتبار اسنادی بانکهای ایران علیه بانکهای آمریکایی بر بیانیه حل و فصل
دعاوی مبتنی باشد ،دیوان برای رسیدگی به آنگونه دعاوی صالحیت ندارد؛ نیرا این واقعیت که
بانکهای امریکا حسب ادعا با طر هایی که مشمول صالحیت دیوان هستند دارای مسئولیت
مشترکند ،موجب نمیشود که دیوان برای رسیدگی به دعاوی مطرح علیه بانکها صالحیت داشته
باشد .در بیانیه حل و فصل دعاوی هیچ شرطی وجود ندارد که به موجب آن ،صالحیت دیوان نسبت به
طر های غیروابسته به دولت ،نظیر یک بانک خصوصی ،صرفاً به این دلیل که با طرفی مسئولیت
مشترك دارد که تابع صالحیت دیوان است تسری داده شده باشد .همچنین تا جایی که اینگونه
دعاوی حسب ادعا بر بند «2ب» سند تعهدات مبتنی است ،با توجه به موضوع اختال طرفین بابت
 .0برای مطالعه بیشتر در این خصوص رجوع کنید به :محسن محبی« ،ضمانتنامههای بانکی در رویه دیوان داوری دعاوی ایران ـ
ایاالت متحده» ،مجله حقوقی شماره بیستم ،صص  80تا .031
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اعتبارات اسنادی ان تعریف دعاوی قابل ارجاع به دیوان در آن بند خارج است .لذا دیوان فاقد صالحیت
رسیدگی به آن است .در عین حال ،دیوان تأکید کرد که تصمیم مذکور در این پرونده به ادعای ایران
در پرونده شماره «الف  »00مبنی بر نقض بیانیه کلی به علت قصور و خودداری ایاالت متحده ان
انتقال عواید پارهای ان اعتبارات اسنادی احتیاطی لطمه وارد نمیساند0.

 .4دعاوي ایران بابت بدهی مؤسسات بانکی آمریکایی
بانک مرکزی ایران با طرح حدود  048فقره ادعا علیه مؤسسات بانکی ایاالت متحده نزد دیوان ،اصل
ویا بهره مبالغی را که باید به بانک مرکزی یا به سایر واحدهای ایرانی طلبکار پرداخت میگردید،
مطالبه کرد .در ادعاهایی که اصل مبلغ مطالبه شده بود ،طبق اظهار بانک مرکزی خوانده مبلغ مورد
ادعا را به حساب خواهان نره داشته و نسبت به بانپرداخت آن به خواهان یا انتقال آن به حسابهای
مصرح در بیانیه کلی قصور ورنیده بود .همچنین در ادعاهایی که بهره مورد مطالبه بود ،اظهار گردید
که خوانده ،اصل مبالغی را که بهره آن قابل پرداخت بوده به حساب خواهان در اختیار داشته ،اما بابت
آنها یا بهرهای نپرداخته یا بهره پرداختشده کافی نبوده است.
پس ان ثبت دعاوی توسط بانک مرکزی ،ایاالت متحده در پرونده «الف  »02ان دیوان خواست
حدود صالحیت خود را در ادعاهای مطرحشده توسط بانکهای ایرانی علیه مؤسسات مختلف بانکی
آمریکایی تعیین کند .این درخواست بهعنوان اختال یا موضوع مربوط به تفسیر ،اجرا یا اعمال بیانیه
توسط ایاالت متحده مطرح شد .ایاالت متحده در آن پرونده بیان داشت که دیوان نسبت به ادعاهای
بانکهای ایرانی علیه مؤسسات بانکی آمریکایی که ضمن آنها استرداد بدهیهای ادعایی مؤسسات
مذکور به ایران خواسته شده ،جز در مواردی که اینگونه دعاوی طبق بند  0ماده  2بیانیه حل و فصل
دعاوی به طرن صحیحی به صورت ادعاهای متقابل مطرح گردیده باشند ،صالحیت ندارد .همچنین
ایاالت متحده ادعا داشت که صالحیت دیوان به موجب بند «2ب» سند تعهدات فقط به «اختالفات»
مربوط به مبالغ قابل پرداخت ان محل حساب امانی  0/408میلیارد دالری که طبق همان بند (حساب
دالری شماره  )2مفتوح گردیده ،قابل اعمال است ،ولی ادعاهای مربوط به پرداخت مستقیم توسط
خواندگان آمریکایی را شامل نمیشود.
دیوان در تصمیم خود در پرونده مذکور بیان داشت که ادعاهای بانکهای ایرانی علیه مؤسسات
بانکی ایاالت متحده فقط در مواردی که احیاناً متضمن اختال در مورد مبالغ واجباالدا ان حساب
دالری شماره  2بابت انواع دیون قابل پرداخت ان آن حساب بوده و به استناد بند «2ب» سند تعهدات
به دیوان ارجاع شدهاند ،در حیطه صالحیت دیوان داوری قرار دارند .همچنین اینکه یک ادعای بانکی
ان سوی ایران در حیطه صالحیت دیوان است یا خیر و اگر نیست آیا میتوان آن را بهعنوان ادعای
 .0ر.ك :تصمیم شماره 018ـ الف 01ـ هیأت عمومی مورخ  1دی ماه .0912
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متقابل به پرونده مربوط به ادعای مطرحشده توسط مؤسسه بانکی ذیربط آمریکایی یا مؤسسه
خصوصی دیرر به پرونده منضم کرد یا نه ،موضوعاتی هستند که هر شعبه باید طبق بیانیه حل و فصل
دعاوی ،قواعد دیوان ،و رأی حاضر بدان رسیدگی کند0.

 . 1دعاوي داراي شرط صالحیت انحصاري دادگاههاي ایران
بند  0ماده  2بیانیه حل و فصل دعاوی بهصراحت بخشی ان دعاوی را ان صالحیت دیوان خارج کرده
است؛ بدین قرار که «ادعاهای ناشی ان قراردادهای تعهدآور فیمابین که در آنها مشخصاً رسیدگی به
دعاوی مربوط در صالحیت انحصاری دادگاههای صالح ایران ،با توجه به نظر مجلس شورای اسالمی
ایران باشد ،ان این امر مستثنا هستند» .درخصوص مفهوم ،آثار و اجرای این استثنا در پرتو بند  0ماده
دوم بیانیه ،بهویژه با توجه به شرایط متنوع قراردادهای منعقد بین طرفین درباره صالحیت دادگاههای
ایران ،سؤاالت متعددی وجود داشت؛ به نحوی که شعب دیوان اتخاذ تصمیم راجع به موضوع را به
هیأت عمومی دیوان ارجاع دادند .برای اتخاذ رویه واحد در مورد این شروط به دستور رئیس دیوان 02
پرونده ان بین حدود  91پرونده ارجاعی شعب برای تصمیمگیری انتخاب شد و هیأت عمومی نیز در 0
نوامبر  04( 0382آبانماه  )0910در  3قرار صادرشده درخصوص موضوعات مربوط به انواع شروط
قراردادی تصمیمگیری کرد 2.بحث و بررسی تفصیلی تصمیمات دیوان در این کتاب مقدور نیست ،اما
هیأت عمومی در تصمیم خود معیارهایی را برای شعب دیوان تعیین کرد تا با پیروی ان آنها بتوانند
درباره شرایط قراردادی صالحیت محاکم ایران در پروندههای تحت رسیدگی اتخاذ تصمیم کنند .در
اینجا فقط به بررسی تصمیم هیأت عمومی در بعضی ان پروندههای هفدهگانه میپردانیم.
ان جمله پروندههایی که هیأت عمومی درخصوص شرط صالحیت محاکم ایران تصمیم گرفت
پرونده شماره ( 003فورد اروسپیس اند کامیونیکیشنز کورپوریشن و دیرران) بود 9.علیرغم نص صریح
قرارداد فیمابین طرفین ،دیوان نظر داد که صالحیت رسیدگی به موضوع را دارد و در نتیجه ،صالحیت
محاکم ایرانی را نپذیرفت .موضوع این پرونده ،اختال ناشی ان قراردادهای منعقد فیمابین خواهانها
و مقامات نظامی ایران بود .طبق یکی ان این قراردادها یکی ان خواهانها (شرکت ارونیوترونیک اند
سرویسز) متعهد گردید تجهیزات و خدمات مربوط به ایجاد برخی تسهیالت را در دو پایراه هوایی
ایران فراهم کند .در پیمان مربوط به تسهیالت و خدمات فوق دو شرط نیر وجود داشت:

 .0ر.ك :تصمیم شماره 92ـ الف 02ـ هیأت عمومی مورخ  29خردادماه .0914
 .9برای مطالعه رویه و تفسیر دیوان ان «شرط تعیین مرجع حل اختال در قرارداد» رجوع کنید به  :قرارهای شماره0 :ـ  3صادره
توسط هیأت عمومی در  02پرونده ارجاع شده ان شعب.
 .9ر.ك :پرونده شماره ( 003فورداروسپیس اندکامیونیکیشنز کورپوریشن و دیرران علیه ایران) ،قرار شماره  1ـ  003هیأت عمومی
مورخ .0912/0/24
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«ماده  .3حل اختال  :کلیه اختالفات و منانعات فیمابین طرفین که ناشی ان تعبیر و تفسیر
قرارداد ویا اجرای عملیات باشد و نتوان آنها را بهطور مسالمتآمیز حل و فصل کرد ،طبق مقررات
قوانین ایران و ان طریق مراجعه به دادگاههای صالح ایرانی حل و فصل خواهند شد».
«ماده  .00قانون حاکم بر قرارداد :قانون حاکم بر این قرارداد ،قانون ایران است و این قرارداد ان
هرحیث تابع دولت شاهنشاهی ایران است».
حسب استدالل خواندگان به موجب ماده  0کنوانسیون  0310الهه ،در مورد انتخاب دادگاه که
اصول عام حاکم بر این موضوع را مقرر میدارد ،صر انتخاب دادگاههای خاص باید به منزله اعطای
صالحیت انحصاری به دادگاههای انتخابشده تلقی شود .جریان مصالحه و میانجیرری که ان اصطالح
«بهطور دوستانه» مستفاد میشود شامل رسیدگی قضایی به اختال مورد بحث نیست و بنابراین،
صالحیت انحصاری اعطایی به دادگاههای ایرانی را نقض نمیکند؛ اما به نظر خواهانها قید مربوط به
انتخاب دادگاههای ایران شرط استثنا را محقق نمیساند ،نیرا در آن صراحتاً صالحیت انحصاری
دادگاههای ایرانی مقرر نشدهاست ،بلکه عبارت «حل و فصل مسالمتآمیز» به معنای پیشبینی راههای
دیرر حل و فصل ان جمله داوری است .خواهانها همچنین استدالل میکردند که به هر حال ،شرط
قراردادی برای طرفین «تعهدآور» نیست ،نیرا تغییر شرایط و اوضاع و احوال در ایران ،قید انتخاب
دادگاه را غیرقابل اجرا ساخته است .سرانجام خواهانها معتقد بودند که قید مورد بحث به موجب مفاد
بیانیه حل و فصل دعاوی ،ناظر بر کلیه اختالفات نیست ،چه دامنه شمول آن صراحتاً به تعبیر و تفسیر
قرارداد و اجرای عملیات محدود شدهاست.
دیوان در این پرونده مقرر داشت که بند  0ماده  2بیانیه حل و فصل دعاوی مقرر میدارد که برای
سلب صالحیت ان دیوان داوری ،اعطای صالحیت به دادگاههای ایرانی در قرارداد باید شامل کلیه
دعاوی ناشی ان قرارداد مورد بحث باشد ،اما در مورد این پرونده ،صالحیت دادگاههای ایرانی صراحتاً به
اختالفات ناشی ان تفسیر قرارداد و اجرای عملیات محدود شدهاست .بهعالوه جنبههای مهمی ان
قرارداد ،ان جمله پارهای ان تعهدات خواهانها که باید در خارج ان ایران اجرا شود و کلیه تعهدات
خواندگان ان قبیل پرداخت ،خارج ان صالحیت دادگاههای منتخب است .لذا قید مندرج در ماده 3
مذکور ،قرارداد را ان شمول این الزام که دادگاه ایرانی باید صالحیت انحصاری در اختالفات ناشی ان
قرارداد داشته باشد ،خارج میکند .بنابراین ،قرارداد منعقد بین طرفین مانع نمیشود که دیوان صالحیت
خود را نسبت به دعاوی ناشی ان آن اعمال کند0.
در پرونده دیرری به شماره ( 00هالیبرتون) دیوان بایست در مورد شمول بند  0ماده  2بیانیه حل و
فصل دعاوی بر مادهای ان قرارداد اظهارنظر میکرد که طبق آن ،کلیه اختالفات ناشی ان قرارداد خرید،

 .0ر.ك :پرونده شماره ( 003فوردا روسپیس اند کامیونیکیشنز کورپوریشن و دیرران علیه ایران) ،قرار شماره 1ـ 003ـ هیأت عمومی
مورخ .0912/0/24
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چنانچه به نحو دوستانه حل نشود ،باید به دادگاههای ایران ارجاع گردد 0 .ان نظر دیوان ،عبارت صریح
این ماده ،شرایط مندرج در ماده  2بیانیه حل و فصل دعاوی را تحقق میبخشد .البته بیانیه حل و
فصل در عین حال مقرر میدارد که قرارداد مورد بحث باید تعهدآور باشد و خواهان در این پرونده
مدعی بود که کلمه «تعهدآور» ،ناظر به قید مربوط به انتخاب دادگاه صالح در قرارداد است .خواهان
همچنین اظهار میکرد که این قید قراردادی به مفهوم تعهد الزامآور در قبول صالحیت انحصاری
دادگاههای ایران نیست ،نیرا ان نمان انعقاد قرارداد دگرگونیهای اساسی در ایران حادث شده است.
لکن دیوان در مورد این نظر خواهان اظهار کرد که «عموماً وظیفه این دیوان یا هر دیوان داوری
این نیست که راجع به قابلیت اجرای قید انتخاب دادگاه در قراردادها تصمیم بریرد .اگر طرفین ان این
دیوان میخواستند که راجع به قابلیت اجرای قیود قرارداد که مشخصاً ناظر بر صالحیت انحصاری
دادگاههای ایران است ،تصمیم بریرد قاعدتاً بایست این تمایل را به نحو صریح و بدون ابهام مطرح
میکردند .بنابراین ،دیوان اکراه دارد که در غیاب اجانه و اختیار صریحی ان طرفین بیانیه الجزایر ،چنین
وظیفهای را بپذیرد» 2.ان سوی دیرر ،به عقیده دیوان ان نحوه انشای بند  0ماده  2بیانیه حل و فصل
دعاوی این طور استنباط میشود که عبارت «قرارداد النماالتباع» ناظر بر کل قرارداد است ،نه صرفاً
بر قید انتخاب دادگاه .به نظر دیوان با اینکه میتوان کلمه «قرارداد» را به نحوی تفسیرکرد که صرفاً
ناظر بر یک قید قراردادی باشد ،اما چنانچه نظر طرفین بر چنین تفسیری بود ،در آن صورت متن
قرارداد را به نحوی تنظیم میکردند که مشخصاً ناظر بر یک قید قابل اجرا در مورد انتخاب دادگاه
صالح و متضمن صالحیت انحصاری دادگاههای ایران باشد .بنابراین ،عبارت متن مبهم است و لذا
دیوان داوری ناگزیر است برای کشف قصد طرفین به ادله دیرری غیر ان متن قرارداد مراجعه کند تا
مشخص ساند که علی رغم ابهام عبارت مورد بحث ،طرفین در مورد مفهوم آن توافق داشتهاند یا خیر.
شرایط حاکم بر تدوین ماده  2بیانیه حل و فصل و نیز متن خود ماده بهروشنی حاکی ان آن است
که شرط مورد بحث مربوط به مستثنا ساختن پارهای ادعاها ان حیطه صالحیت دیوان است .با وجود
این ،شواهد و دالیل کافی دایر بر اینکه دو دولت در مورد معنای کلمه «تعهدآور» به توافق رسیده
باشند ،در دست نیست .بهعالوه ،چنانچه عبارت «قرارداد تعهدآور» به نحوی تفسیر شود که ناظر بر
ماهیت الزامآور کل قرارداد باشد ،در آن صورت ،دیوان با یک دور باطل مواجه خواهد شد؛ نیرا برای
مثال ،چنانچه ادعا شود که قراردادی به دلیل تقلب باطل است ،دیوان ناچار است برای تعیین صالحیت
خود ،وارد ماهیت دعوا شود ،درحالیکه قبل ان آن باید صالحیت خود را احران کرده باشد .بنابراین،
هیچیک ان دو تفسیر ممکن ،در مضمون حاضر ،به کلمه «تعهدآور» معنای معقولی نمیدهند .در نهایت
 .0پرونده شماره  00هالیبرتون کامپنی ،ایمکوسرویسز (انرلستان) با مسئولیت محدود ،علیه دورین /ایمکو ،جمهوری اسالمی ایران،
قرار شماره 2ـ 00ـ هیأت عمومی مورخ  0نوامبر 04( 0382آبان ماه .)0910
 .9پرونده شماره  00هالیبرتون کامپنی ،ایمکوسرویسز (انرلستان) با مسئولیت محدود ،علیه دورین /ایمکو ،جمهوری اسالمی ایران،
قرار شماره 2ـ 00ـ هیأت عمومی مورخ  0نوامبر 04( 0382آبان ماه .)0910
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دیوان با ناید دانستن کلمه «تعهد آور» به این نتیجه رسید که شرط مورد بحث در قرارداد خرید در
حیطه شمول قید استثنای دادگاه صالح مقرر در بند  0ماده  2بیانیه حل و فصل ادعاها قرار میگیرد و
لذا دیوان در مورد دعاوی ،در حدی که مبتنی بر قرارداد خرید باشند ،صالحیت رسیدگی ندارد0.
در یک جمعبندی اجمالی ان رویه دیوان میتوان گفت که بند  0ماده  2بیانیه حل و فصل دعاوی
در مورد شروط قراردادی ناظر بر صالحیت انحصاری دادگاههای ایران به نحو بسیار مضیق تفسیر و
اعمال شده و هرگاه عبارات شروط قراردادی ناقص یا مبهم بوده یا منجزاً به صالحیت انحصاری
دادگاههای ایران نسبت به اختالفات ناشی ان قرارداد تصریح نکرده ،به نفع صالحیت دیوان اتخاذ
تصمیم شدهاست.

 . 3دعاوي متقابل در پروندههاي دولتی
براساس بند  0ماده  2بیانیه حل و فصل دعاوی« :دیوان میتواند به هرگونه ادعای متقابل ناشی ان
قرارداد فیمابین و معامله یا پیشامدی که مبنای ادعای اتباع است ،در صورتی که این گونه ادعاها و
ادعاهای متقابل در تاریخ بیانیه پابرجا بوده باشند ،رسیدگی کند» .بند  9ماده  03قواعد دیوان نیز بیان
میدارد« :خوانده میتواند در الیحه دفاعیه خود یا در مراحل بعدی جریان داوری ،اگر دیوان تشخیص
دهد که با توجه به اوضاع و احوال تأخیر موجه بوده است ،ادعای متقابلی که ناشی ان همان قرارداد
باشد اقامه کند یا میتواند به دعوایی که ناشی ان همان قرارداد باشد به منظور تهاترکردن ادعای خود
استناد کند ،البته چنانچه چنین ادعای متقابل یا تهاتری به موجب بیانیه حل و فصل مجان باشد».
اما دو دو لت در مورد صالحیت دیوان نسبت به ادعای متقابل در دعاوی دولتی اختال نظر
داشتند؛ هرچند در طول فعالیت دیوان در عمل به طرح دعاوی متقابل خود در این نوع پروندهها اقدام
کردند .سابقه موضوع مؤید این است که ایران در پروندههای شماره «ب « ،»29ب « ،»21ب ،»90
«ب « ،»92ب  ،»99و «ب  »29ادعای متقابل به ثبت رسانده و در پرونده شماره «ب  »20حق خود
را برای انجام این کار محفوظ نره داشته است 2.ایاالت متحده نیز ادعاهای متقابلی را در پروندههای
نزد دیوان مطرح کرده که مهمترین آنها موضوع ادعای متقابل در پرونده «ب »0/است ،اما با توجه
به اینکه این پروندهها با استرداد دعوا یا صدور حکم مرضیالطرفین مختومه شده ،دیوان تا قبل ان
اتخاذ تصمیم در مورد دعوای متقابل آمریکا در پرونده «ب »0/فرصت تفسیر و اظهارنظر درباره
صالحیت خود برای رسیدگی به دعاوی متقابل در دعاوی مبتنی بر مقررات بند  2ماده  2بیانیه حل و
فصل را به دست نیاورده بود.

 .0بخش پایانی قرار شماره 2ـ 00ـ هیأت عمومی ،مورخ  04آبان ماه .0910
 .9سانمان ارتباطات بینالمللی (ایاالت متحده) و بانک ملی ایران ،پرونده شماره ب  ،20الیحه دفاعیه در دوم شهریور  0910به ثبت
رسید ،ص 2.
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در پرونده «ب ( »0دعوای متقابل) دیوان برای تعیین صالحیت خود در رسیدگی به دعوای متقابل
رسمی ،ابتدا با اعمال ماده  90کنوانسیون وین ابران عقیده کرد که عدم صراحت بند  2ماده  2بیانیه حل
و فصل در این مورد قاطع مسأله نیست ،نیرا دیوان در پرونده «الف  »2اعالم کرد که «حق ادعای
متقابل برای خوانده معمول است» 0.مطابق آن نظر ،اجانه صریح طرح ادعاهای متقابل ضرورت ندارد.
برعکس ،مستثناکردن ادعاهای متقابل نیان به تصریح دارد .ان دیدگاه دیوان ،نکته در خور توجه این
است که دیوانهای بینالمللی با حیطه صالحیتی مشابه بند  2ماده  2بیانیه حل و فصل بر این نظر
بودهاند که میتوانند به ادعاهای متقابل رسیدگی کنند ،حتی اگر در اسناد مؤسس آنها صراحتاً به
ادعاهای متقابل اشاره نشده باشد .برای نمونه ،اساسنامههای مربوط به دیوان دائمی بینالمللی
دادگستری ،و دیوان بینالمللی حقوق دریاها صراحتاً به ادعاهای متقابل اشاره نمیکنند .با وجود این،
این نهادها مقرر داشتهاند که میتوانند ادعاهای متقابل را مورد رسیدگی قرار دهند و قواعد حاکم بر
آنها را تصویب کردهاند .به همین نحو ،معاهدات راجع به تأسیس دیوانهای مختلط داوری پس ان
جنگ جهانی اول ،به ادعاهای متقابل اشاره نکردهاند ،ولی بیشتر این دیوانها بر این نظر بودهاند که
میتوانند ادعاهای متقابل را مورد رسیدگی قرار دهند .معدود دیوانهای مختلط داوری که ادعاهای
متقابل را ممنوع ساختهاند ،قواعد صریحی به آن مضمون تصویب کردهاند2.
به عقیده دیوان ،معنای عادی عبارات به کار رفته در بند  2ماده  2بیانیه حل و فصل دعاوی ،سیاق
عبارات آن بند ،و بررسی موضوع و هد آن ،به نتیجهای قطعی در مورد صالحیت دیوان نسبت به
ادعاهای متقابل رسمی نمیانجامد ،اما رویه و مواضع بعدی طرفین بهروشنی مؤید این تفسیر ان بند 2
است که صالحیت رسیدگی به ادعاهای متقابل رسمی را به دیوان میدهد .به نظر دیوان ،طرفین در
ثبت ادعاهای متقابل رویهای هماهنگ ،مشترك و پیوسته اتخاذ کردهاند و این رویه ،حاکی ان توافقی
درخصوص تفسیر بند مورد بحث است .به عبارت دیرر ،ثبت ادعاهای متقابل رسمی توسط هر دو
طر  ،نشاندهنده عقیده مشترك آنها است بر اینکه این قبیل ادعاهای متقابل ،طبق بیانیه قابل
طرح بودهاند.
به نظر دیوان ،استدالل ایران مبنی بر اینکه ثبت ادعاهای متقابل رسمی توسط طرفین رویه
ذیربطی محسوب نمیشود ،بلکه یک استراتژی دفاعی است ،مجابکننده نیست .همچنین درست است
که ثبت دعوای متقابل رسمی اصوالً به معنای اعطای صالحیت نیست ،بلکه دیوان باید رأساً در این
مورد تصمیم بریرد ،ولی در اینجا موضوع آن است که ایران و ایاالت متحده با رویه خود ،بیانیه حل و
فصل دعاوی را به صورتی تفسیر کردهاند که صالحیت رسیدگی به ادعاهای متقابل رسمی را به دیوان
 .0جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده امریکا ،شماره 0ـ الف 2ـ هیأت عمومی این نظر را اعضای مخالف (محمود کاشانی،
شفیع شفیعی و سید حسین عنایت) نیز تأیید کرده و در صفحه  018اظهار داشتهاند« :به عالوه ادعای متقابل حقی است که هر
مدعیعلیه ان آن برخوردار است .ادعای متقابل حقی نیست که به وسیله بیانیه حل و فصل اعطا شده باشد».
 .9ر.ك :قرار اعدادی شماره  89در پرونده «ب ( »0دعوای متقابل) ،هیأت عمومی دیوان صادره در تاریخ  3سپتامبر سال 08( 2114
شهریور سال .)0989
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اعطا میکند .برطبق ماده « )9( 90ب» کنوانسیون حقوق معاهدات ( )0313رویه بعدی طرفین در
تعیین صالحیت دیوان ،عاملی تعیینکننده است .در نتیجه ،دیوان طبق بند  2ماده  2بیانیه حل و فصل
دعاوی ،صالحیت رسیدگی به ادعاهای متقابل را دارد.

 .01صالحیت صدور حکم به پرداخت بهره
ان دیرر اختالفات طرفین در تفسیر بیانیهها صالحیت دیوان در صدور حکم پرداخت بهره در دعاوی
تحت رسیدگی بوده است .به نظر ایران ،سکوت بیانیه حل و فصل دعاوی ،مانع تقاضای طرفین برای
تفسیر یا اجرای بیانیه در مفهوم بند  4ماده  1آن نبوده و برعکس ،همین سکوت ،تفسیر موافقتنامه را
ایجاب میکند .بر این اساس ،ایران با ثبت دادخواستی تحت عنوان پرونده «الف »03/ان دیوان خواست
که در مورد ماهیت این امر که دیوان «اختیاری» برای صدور حکم بهره ندارد اعالم نظر کند؛ نیرا
چنین اختیار ویژهای در بیانیه حل و فصل دعاوی به دیوان تفویض نشدهاست.
ان دیدگاه ایران ،سندی که یک دیوان داوری بینالمللی را ایجاد و بدان تفویض صالحیت میکند،
باید به طور مضیق تفسیر شود و طبق حقوق بینالملل چنین اختیاری در صورتی که صراحتاً تفویض
نشده باشد ،تلویحاً قابل استنباط نیست .ایران همچنین استدالل میکرد که رویدادهای ویژه و استثنایی
مربوط به انقالب اسالمی و امضای بیانیهها ،به منزله اوضاع و احوال ویژهای است که ایجاب میکند
دیوان ان صدور حکم بهره ،خودداری کند .بهعالوه ایران استدالل میکرد قانون این کشور که به
ادعای ایران بهعنوان قانون مدیون در اکثر موارد حاکم است ،اعطای بهره را منع میکند ،همچنانکه
قوانین ایاالت متحده نیز در مواردی که مدیونِِِ مورد حکم ،دولت باشد ،در نبود شرط ویژة قراردادی
خِال آن ،اعطای بهره را ممنوع میساند .به نظر ایران ،حکم ،بهره توسط دیوان باید تابع پارهای
اصول کلی باشد و فقط در سه مورد صادر گردد :تصریح در قرارداد ،سلب مالکیت نامشروع ،و در
دعاوی مربوط به معامالت بانکی ،در صورتی که عر بانکی این امر را ایجاب کند0.
در مقابل ،ایاالت متحده استدالل میکرد که دیوان داوری حق دارد بهعنوان «جزء ضروری
غرامت» حکم به پرداخت بهره بدهد و رویه ثابت شعب دیوان در این امر منطبق با الزام مندرج در ماده
 0بیانیه حل و فصل دعاوی ،مبنی بر رسیدگی به دعاوی بر اساس «احترام به قانون» است .رویه
دیوان منطبق با حقوق بینالملل است که اعطای بهره را بهعنوان جزئی ان خسارت مجان میداند .حتی
اگر حقوق بینالملل متضمن چنین شرطی نباشد ،عهدنامه مودت بین ایاالت متحده و ایران پرداخت
فوری غرامت عادالنه بابت هرگونه مصادره را الزامی کرده و ضابطه مزبور شامل عنصر بهره نیز
میشود .ایاالت متحده همچنین استدالل میکرد که بهره باید ان تاریخ برون ادعا شروع شود و تا تاریخ
پرداخت ادامه یابد و در صورت عدم تصریح نرخ بهره در قرارداد ،ایاالت متحده ان انتخاب نرخ بر
 .0ر.ك :استدالالت ایران ارائه شده در پرونده «الف »03تصمیم شماره  10ـ الف  03ـ هیأت عمومی.
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مبنایی که دیوان در هر مورد معین «عادالنه» یا «منطقی» بداند ،جانبداری میکند .ان سوی دیرر،
ایاالت متحده در استدالل خود تصریح کرد که چنانچه دیوان تشخیص دهد برای ارائه چنین
رهنمودی صالحیت محدود النم را دارد ،ایاالت متحده در درخواست ان دیوان برای اتخاذ یک رویه
متحدالشکل در صدور حکم به پرداخت بهره به ایران ملحق میشود0.
به نظر دیوان ان آنجا که مستند اصلی اختیار اعطای بهره باید بیانیه حل و فصل دعاوی باشد ،لذا
مسأله مطرحشده الزاماً مسألهای متضمن تفسیر آن بیانیه است .به عقیده دیوان ،موضوع مورد اختال ،
خواه مربوط به شرط ویژهای در بیانیه مزبور و خواه مثل مورد حاضر ،متضمن تفسیر حدود صالحیتی
باشد که در غیاب چنین شرط ویژهای با توجه به تمامی متن سند ،به دیوان تفویض شده ،به هر حال
ضرورتاً مسألهای تفسیری است .بنابراین ،ان نظر دیوان درخواست اصلی ایران متضمن «مسألهای راجع
به تفسیر یا اجرای» بیانیه حل و فصل دعاوی به مفهوم بند  4ماده  1آن است.
درباره ماهیت موضوع مورد اختال  ،دیوان مالحظه کرد که وظیفهاش به شرح مندرج در بند 0
ماده  2بیانیه حل و فصل دعاوی عبارت است ان رسیدگی به «دعاوی» اتباع هر یک ان دولتهای
مربوط علیه دولت طر دیرر ،که ناشی ان دیون ،قراردادها ،سلب مالکیت یا سایر اقدامات مؤثر در
حقوق مالکیت باشد .در اکثر موارد ،خواسته مورد تقاضا در ادعاهای ثبتشده نزد دیوان ،شامل ادعای
بهره نسبت به اصل محکومٌبه نیز میشود .این قبیل ادعاهای بهره ،جزئی ان غرامت مورد مطالبه بوده،
سبب دعوای جداگانهای که مستلزم شرط مستقل صالحیتی باشد ،محسوب نمیگردند 2.ان دیدگاه
دیوان ،دیوانهای داوری ،ولو اینکه در موافقتنامه مربوط صراحتاً مورد اشاره قرار نررفته باشد ،بهره را
بهعنوان بخشی ان خسارت در حکم منظور میکنند .با توجه به اینکه اختیار اعطای بهره جزء الینفک
اختیارات دیوان در رسیدگی به دعاوی است ،لذا سلب چنین اختیاری فقط ان طریق درج شرط صریحی
در بیانیه حل و فصل دعاوی امکانپذیر است ،لکن چنین شرطی در بیانیه وجود ندارد و لذا دیوان
نتیجه میگیرد که اعطای بهره بهعنوان جزئی ان خسارات ،بهوضوح در حیطه اختیارات آن است.
در پاسخ به تقاضای دو دولت دال بر اینکه هیأت عمومی باید قواعد یکنواختی راجع به موارد
اعطای بهره ،مدت نمان محاسبه و نرخ مجان آن وضع کند ،دیوان اظهار داشت که تقاضای مزبور
حاوی موضوعی راجع به تفسیر یا اجرای بیانیه حل و فصل دعاوی نیست ،بلکه مربوط است به اعمال
اختیاراتی که برای رسیدگی به هر پرونده خاص ،به شعب اعطا شدهاست .طبق مقررات ،شعب دیوان
مسئول رسیدگی به دعاوی هستند و تا نمانی که موضوعی توسط شعب به هیأت عمومی ارجاع نشده،
این هیأت دلیلی برای مداخله نمیبیند 9.عالوه بر این ،همانطور که هیأت عمومی در پرونده شماره
 .0ر.ك :استدالالت ایاالت متحده در پرونده «الف »03تصمیم شماره  10ـ الف  03ـ هیأت عمومی.
 .9ر.ك :حکم شماره 9ـ83ـ 220بند  88تا .014
 .9طبق بند  2دستور شماره  0رئیس دیوان ،ادعاهایی که مشمول بند  0ماده  2بیانیه حل و فصل دعاوی باشند «توسط هیأتهای
سه نفری ان داوران (شعب) رسیدگی خواهند شد ،بجز در مواردی که بند  1نیر ،خال آن را مقرر دارد» .در صورتیکه موضوع خاصی
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«الف »21/بیان داشته ،هر دو دولت ،توافق کامل دارند که نه بند  4ماده  1و نه قواعد دیوان هیچکدام
مبنایی برای رسیدگی مجدد احکام صادرشده شعب ،توسط هیأت عمومی به دست نمیدهند 0.لذا
دیوان به این نتیجه رسید که تعیین اصول حقوقی قابل اعمال در هر پرونده خاص ،و اتخاذ تصمیم
درباره اقتضا یا عدم اقتضای اعطای بهره ،در صالحیت شعبه مربوط است2.

طبق بند ( 1ب) دستور شماره  ،0رئیس توسط شعب به دیوان عمومی ارجاع نشود ،برای دیوان عمومی مبنایی جهت مداخله در اجرای
وظایف اساسی و مستقل شعب در این نمینه وجود ندارد.
 .0بند  3و  01تصمیم شماره 40ـ الف  21ـ هیأت عمومی مورخ  03تیرماه .0910
 .9تصمیم شماره  10ـ الف  03ـ هیأت عمومی به تاریخ هشتم مهرماه .0911

گفتار چهارم

احکام و تصمیمات دیوان
با درج «شرط ارجاع اختالفات به داوری» در قراردادها یا معاهدات بینالمللی طرفین تلویحاً یا به طور
صریح ،قطعی و النماالجرا بودن تصمیمات مرجع حل و فصل اختالفات را میپذیرند .در حقوق
بینالملل مستندات بسیاری مبین قطعی و النماالجرا بودن آرای صادرشده ان مراجع بینالمللی است.
بهطور مثال ماده  92کنوانسیون  0312الهه درخصوص حل و فصل مسالمتآمیز اختالفات بینالمللی
مقرر میدارد که توسل به داوری ،متضمن تعهد به اجرای با حسن نیت حکم است .طبق بند  0ماده 34
منشور سانمان ملل نیز اعضای سانمان موظفند تصمیمات دیوان بینالمللی دادگستری را در هر قضیه
که طر آن باشند اجرا نمایند.
دیوان داوری ان قاعده بینالمللی قطعی و النماالجرا بودن احکام و تصمیمات دیوانهای بینالمللی
مستثنا نبوده است .بند  0ماده  4بیانیه حل و فصل دعاوی مقرر میدارد« :تمام تصمیمات و احکام
دیوان قطعی و النماالجرا خواهند بود» .در بند  2ماده  22قواعد دیوان نیز آمده است« :حکم ،کتبی
بوده ،اجرای آن برای طرفین قطعی و الزامی است .طرفین متعهدند حکم را بدون تأخیر اجرا کنند».
بنابراین ،حکم قطعی و النم االجرای دیوان حکمی است که طرفین باید ان آن تبعیت کنند و قابل اجرا
است.
ان نکاتی که در مورد قاعده قطعی و النماالجرا بودن تصمیمات دیوانهای داوری مطرح میگردد
موضوع تجدیدنظر و یا ابطال تصمیمات آنها است .رسیدگی در دیوان ،همچون اکثر مراجع دیرر
داوری بینالمللی یک مرحلهای است و در بیانیهها ضوابطی برای تجدیدنظر در احکام و تصمیمات آن
پیش بینی نشده است .در مباحث بعد موضوع تجدید نظر و اجرای آرای دیوان را بررسی خواهیم کرد.

 .0تجدیدنظر در احکام و تصمیمات
درخصوص تجدیدنظر در آرای دیوان یا ابطال آنها نزد دیوان یا مراجع دیرر در بیانیهها و قواعد دیوان
ضوابطی پیشبینی نشدهاست .با این حال ،موضوع تجدیدنظر در آرا در رویه دیوان مورد توجه قرار
گرفته است ،هرچند تاکنون در هیچ موردی تقاضای تجدیدنظر طرفین پذیرفته نشدهاست .دالیل دیوان
در نپذیرفتن تجدیدنظر در آرا معموالً قطعی و النماالجرا بودن تصمیمات بوده ،اما این امر مانع ان ثبت
تقاضای بعضی ان خواهانها برای تجدیدنظر در آرای صادرشده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم دیوان در
مورد این نوع تقاضاها نشدهاست.
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هرچند معموالً دیوان در رد تقاضای اطرا دعاوی برای تجدیدنظر در آرا به قطعی و النماالجرا
بودن آنها طبق بیانیهها و فقد اختیارات ضروری در این خصوص ،جز در مواردی که برای تفسیر و
تصحیح آرا در قواعد دیوان پیشبینی شده ،استناد کرده است ،تصمیمات دیوان درباره تقاضاها دارای
قواعد و اصول حقوقی است که مرور آنها خالی ان فایده نیست0.
ان جمله رویههای مهم در این خصوص ،تصمیم دیوان در پرونده شماره ( 048رام اینترنشنال
اینداستریز ،اینک و دیرران) است .در این پرونده ،شعبه اول با این مسأله مواجه بود که آیا میتواند
براساس درخواست دولت ایران مبنی بر اینکه رأی صادرشده قبلی بر اساس مدارك جعلی و شهادت
کذب بوده ،در حکم صادرشده تجدید نظر کند یا خیر .در جواب این سؤال هرچند دیوان اعالم کرد که
شاید «دیوانی مانند دیوان حاضر ...اختیار تجدیدنظر در تصمیماتی را دارد که با القای تقلب صادر
میشوند» 2،اما بدون اینکه وارد شرح و بسط موضوع شود ،اینطور ادامه داد که « :با توجه به آنچه
ذیالً میآید ،در پرونده حاضر نیانی نیست که این مسأله کامالً پیریری و در مورد آن تصمیمگیری
شود[ ...نیرا] تقاضای تجدیدنظر در هر حکمی تنها هنرامی امکانپذیر است که بر مبنای کشف
واقعیتی صورت گیرد که ماهیتاً عاملی قاطع باشد ...به این معنا که هرگاه در کنار سایر واقعیات
بررسیشده قبلی در پرونده قرار گیرد ،مواننه و به تبع آن ،استنتاجات دیوان را جداً بر هم نند».
همچنین در پرونده «الف ( »22ایران علیه ایاالت متحده) که در رابطه با قصور محاکم امریکا در
تنفیذ و اجرای حکم صادرشده توسط شعبه سوم دیوان در پرونده آوکو کورپوریشن (شماره  )210بود
دیوان تأکید کرد که حتی در صورت ضرورت ،مرجع احتمالی تجدیدنظر در احکام ،دیوان است ،نه سایر
مراجع قضایی .در آن پرونده دیوان چنین اظهار نظر کرد« :هیچ دیوانی نمیتواند ادعا کند که ان
ارتکاب اشتباهات شکلی یا امکان تقلب ،جعل یا شهادت کذب که قادر به تشخیص آن نباشد مصون
است؛ لکن در چنین مواردی تجدیدنظر در حکم ـ در صورتی که دیوان تشخیص دهد که صالحیت
چنین کاری را دارد ـ تنها توسط خود دیوان امکانپذیر است ،نه توسط دادگاهی دیرر»9.
موضوع دیرری که درمورد تجدیدنظر در عملکرد دیوان قابل توجه است ،تأثیر آرای هیأت عمومی
دیوان بر تصمیمات شعب است .هرچند هیأت عمومی اصوالً فاقد صالحیت برای تجدیدنظر در احکام
است ،اما تفسیرش ان بیانیهها میتواند به طور غیرمستقیم بانبینی در احکام شعب را موجب گردد؛
گرچه چنین موضوعی تاکنون اتفاق نیفتاده است .برای مثال به دنبال صدور آرایی در بعضی ان
پروندههای تابعیت مضاعف ،خصوصاً دعوای اصفهانیان علیه بانک تجارت 4،دولت ایران در ارتباط با

 .0ر.ك :پرونده شماره  48تصمیم شماره  08ـ 48ـ 9مورخ  03مارس  .0382ر.ك :پرونده شماره  404تصمیم شماره 9ـ404ـ34
مورخ  4اکتبر سال  0331و پرونده شماره  04تصمیم شماره 9ـ04ـ 91مورخ  29آوریل سال .0389
 .9ر.ك :پرونده شماره  048تصمیم شماره 0ـ048ـ 008مورخ  28دسامبر سال .0339
 .9ر.ك :پرونده «الف ،»22حکم شماره  081ـ الف 22ـ هیأت عمومی ،نیرنویس . 1
 .7ر.ك :پرونده شماره 002حکم شماره 90ـ پرونده شماره  002شعبه  2مورخ  23مارس سال 0389.
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این مسأله درخواست تفسیر بیانیه حل و فصل دعاوی را ثبت کرد 0.اگر چه هیأت عمومی همان نظر
شعبه دوم در پرونده اصفهانیان ،یعنی اصل تابعیت غالب و مؤثر را پذیرفت ،ولی روشن است که
تصمیمی متفاوت در مورد این موضوع میتوانست بهطور مؤثر موجب تغییر در تصمیم آن شعبه یا سایر
شعب گردد .به همین ترتیب ،چنانچه در پرونده «الف »21/تقاضای ایران برای تعیین ضوابط النم
جهت اجرای مفاد ماده  2بیانیه درباره تابعیت اشخاص حقوقی پذیرفته شده بود ،تصمیم هیأت عمومی
میتوانست بهناچار باعث تجدیدنظر شعب در بعضی ان تصمیماتی شود که قبالً توسط آنها صادر شده
بود .آنگونه که در متن تصمیم این پرونده آمده ،ایران قصد داشت ان طریق ثبت این درخواست ،اعتبار
قرارهای صادرشده علیه ایران توسط شعبه یک را در پرونده «فلکسی ـ وان» 2و «جنرال موتورن» 9نیر
سؤال ببرد.
اما دیوان به نوعی ان پاسخ به سؤال ایران با ابران این عقیده که ان تردید درخصوص صحت
تصمیمات شعب طرفداری نمیکند اجتناب کرد .دیوان اظهار داشت که به نظر میرسد درخواست ایران
ان عدم رضایت در مورد محتوای قرار صادرشده در پرونده «فلکسی ـ وان» و تا حد مشخصی تأیید آن
ان قرار صادرشده در پرونده «جنرال موتورن» ناشی میشود .ایران این پرونده را بهعنوان مسألهای
مربوط به تفسیر یا اعمال بیانیه ،مطابق با بند  4ماده  1مطرح کرده است .این مسأله روشن است و
طرفین دراین خصوص توافق کامل دارند که بند  4ماده  1و همچنین قواعد دیوان هیچ نوع باننرری ان
قرارها یا احکام صادرشده توسط شعب را به وسیله دیوان عمومی پیشبینی نکرده است .برعکس بند 0
ماده  4که بهطور یکسان در مورد اقدامات دیوان عمومی و شعب آن اعمال میگردد ،بیان میدارد که
کلیه تصمیمات و احکام دیوان ،نهایی و الزامآور خواهد بود .تنها استثنا بر قاعده قطعیت آرا ،موارد
مندرج در ماده  90و  91قواعد دیوان درخصوص تفسیر و تصحیح احکام است که بهروشنی در این
مورد اعمال نمیشود4.
عالوه بر این ،گاه بعضی ان خواهانها مستقیماً ان هیأت عمومی تقاضا کردهاند که در احکام شعب
تجدیدنظر کند .در این مورد میتوان به پرونده ( 480فردریکا ریاحی) اشاره کرد که در آن ،رئیس
دیوان در پاسخ به تقاضای خواهان اعالم کرد که هیأت عمومی صالحیت رسیدگی به تقاضای وی را
برای تجدیدنظر در حکم صادرشده ان شعبه اول ندارد .به عقیده دیوان ،هرگونه صالحیتی که پس ان
صدور یک حکم قطعی و النماالجرا توسط یکی ان شعب باقی میماند ،اعم ان آنکه به موجب مواد 92
ـ  90قواعد دیوان یا به موجب هرگونه اختیار ذاتی دیوان باشد ،مربوط به شعبهای است که حکم
 .0پرونده «الف »08
 .9دستور مورخ  00دسامبر  24( 0382آذر ماه  )0910صادره در پرونده شماره  ،91فلکسی ـ وان لیسینگ اینکورپوریتد و جمهوری
اسالمی ایران.
 .9دستور مورخ  08ژانویه  28( 0389دی ماه  )0910شعبه یک ،صادره در پرونده شماره  ،43جنرال موتورن کورپوریشن و سایرین و
دولت جمهوری اسالمی ایران و سایرین.
 .7ر.ك :تصمیم شماره  40ـ الف 21ـ هیأت عمومی مورخ  00دسامبر سال .0382
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قطعی مربوط را صادر کرده است .به مجرد آنکه شعبهای حکم قطعی و النماالجرایی را در پروندهای
صادر کرد نمی تواند صالحیت رسیدگی به پرونده مزبور را ان خود سلب کند0.
درهرحال با توجه به سکوت مقررات حاکم بر موضوع مورد بحث ،دیوان عمومی به دلیل ساختار
خود که مرکب ان همان اعضای شعب است ،بهسختی میتواند بهعنوان یک هیأت باننرری توصیف
شود .البته این مسأله حائز اهمیت است که دیوان بهطور ضمنی پذیرفته که ممکن است در شرایط
استثنایی ان اختیاری ضمنی برای تجدیدنظر در احکام خود برخوردار باشد ،هرچند دیوان در عمل هرگز
در هیچیک ان احکامش تجدیدنظر نکرده است2.

 .9ضوابط ناظر بر اجراي احکام و تصمیمات
شرایط اجرای احکام و تصمیمات دیوانهای بینالمللی ویا داوریهای خارجی ،موضوعی است که
همواره مورد بحث صاحبنظران بوده است 9.داوری بینالمللی ذاتاً متعلق به یک نظام حقوقی معین
نیست ،بلکه ماهیت و ساختار مراجع بینالمللی و اجرای احکام و قواعد هریک ان آنها دارای
ویژگیهای خاص است .با توجه به مشکالت مربوط به دادرسیهای داخلی ،جامعه بینالمللی همواره
سعی داشته با وضع و تدوین موانین یکسان و قابل قبول کشورها ،حل و فصل اختالفات ان طریق
داوری را تشویق کرده ،اجرای احکام آنها را بیش ان گذشته تسهیل و فراهم کند .لذا به منظور
تأثیربخشی به تصمیمات داوریها ،تاکنون در نمینه اجرای احکام داوریها ،چند کنوانسیون بینالمللی
بین دولتها منعقد گردیده که ان جمله آنها کنوانسیون ژنو  0322است 4که با نظارت جامعه ملل
تدوین شده و هدفش تسهیل اجرای احکام داوری موضوع پروتکل  0329ژنو در مورد داوری است.
همچنین به لحاظ تحول رون افزونی که داوری بینالمللی یافته است شورای اقتصادی اجتماعی
سانمان ملل متحد با همکاری اتاق بارنگانی بینالمللی توانست در تاریخ  21می تا ژوئن 0308
کنفرانسی در مقر سانمان ملل در نیویورك برگزار کند که هد و موضوع آن تهیه و تنظیم

 .0نامه مورخ  01خرداد  0982رئیس دیوان به خواهان.
 .9در بیانیهها هیچگونه پیشبینی مبنی بر صالحیت مراجع قضایی دیرر اعم ان دادگاههای داخلی خصوصاً کشور هلند به عنوان مقر
داوری و یا یک مرجع بینالمللی درخصوص باننرری یا ابطال تصمیمات دیوان نشده است .با وجود این در ابتدای کار دیوان ایران
تالش کرد که به احکام دیوان در  3پرونده نزد دادگاههای هلند اعتراض کند .در هشت مورد ان این پروندهها اعتراض به حکم به
دلیل عدم مشارکت داوران ایرانی در جلسات شور مربوط به دعاوی بود و در اعتراض نهم نیز ایران ادعا کرده بود که دیوان ،دفاع وی
مبنی بر اینکه معامله مورد بحث مقررات ارنی ایران را نقض کرده ،در نظر نررفته است .ولی در نهایت با توجه به تحوالت حقوقی
ان جمله تصمیم دولت و پارلمان هلند برای تغییر قوانین خود راجع به احکام دیوان ،ایران دعاوی خود را ان محاکم هلند مسترد کرد.
9. Attila Tanzi »Problems of Enforcement of Decisions of the International Court of Justice and the Law of the
United Nations« In 6 European Journal of International Law, 1995, 572.
7. Geneva Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards, 1927.
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کنوانسیونی راجع به شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی بود که بعداً با همین نام در  01ژوئن
 0308به تصویب رسید0.
در کنوانسیون نیویورك ،ضوابط و شرایط النم برای ابطال یا اجرای احکام داوری خارجی
پیشبینی شدهاست .ان جمله مهمترین ضوابط کنوانسیون ماده  0آن درباره موارد رد شناسایی
درخواست اجرای احکام خارجی است؛ نیرا ماده مذکور این موارد را محدود و مشخص کرده و بدین
وسیله تسهیالت و نمینه بهتر و مناسبتری برای اجرای احکام داوری خارجی فراهم ساخته و راه را بر
بهانهجوییها یا ایرادهای ضعیف که اغلب برای اطاله کار و جلوگیری ان اجرای حکم مطرح میشود
مسدود کرده است .اما برخال احکام داوریهای خارجی ،صاحبنظران بینالمللی بر این عقیدهاند که
نمیتوان اعتبار احکام یک دیوان داوری ناشی ان حقوق بینالملل عمومی و معاهدات بینالمللی را
براساس ماده  2و  0این کنوانسیون خدشهدار کرد ،بلکه برای اجرای احکام و تصمیمات دیوانهای
بینالمللی ،همچون دیوان داوری که مشمول حقوق بینالملل عمومی است و ان معاهدات بینالمللی
ناشی شده ،معموالً باید به روشهای خاص مذکور در همان معاهدات مراجعه کرد.
بند  9ماده  4بیانیه حل و فصل دعاوی مقرر کرده هر حکمی که دیوان علیه هر یک ان دو دولت
صادر کند ،علیه آن دولت در دادگاههای هر کشور بر طبق قوانین آن کشور قابل اجرا خواهد بود .با این
حال در بند  2بیانیه کلی ،دو دولت توافق کردند که احکام صادرشده علیه ایران ان محل حساب
تضمینی پرداخت گردد .لذا در این بخش ،ابتدا نحوه اجرای احکام صادرشده به نفع خواهانهای
آمریکایی بررسی میشود و سپس مقررات بیانیهها و رویه دیوان در مورد اجرای احکام صادرشده به
نفع خواهانهای ایرانی تجزیه و تحلیل خواهد شد.
0ـ .9اجراي احکام صادرشده به نفع خواهانهاي امریکایی
دولت ایران و آمریکا در بند  2بیانیه کلی توافق کردند که احکام صادرشده به نفع خواهانهای
آمریکایی ان محل حساب تضمینی که ایران افتتاح میکند ،پرداخت شوند .سوابق مذاکرات دو دولت در
هنرام حل و فصل موضوع بانداشت کارکنان سفارت سابق آمریکا در تهران بر این امر داللت دارد که
حساب تضمینی در انای لغو قرارهای قضایی علیه اموال ایران توسط دادگاههای آمریکایی ایجاد
گردید .عملکرد حساب تضمینی نشان میدهد که این روش پرداخت احکام ،روشی بدیع و مؤثر در
اجرای احکام داوری به نفع اتباع آمریکایی بوده است؛ هرچند در مورد نرهداری و عملکرد حساب
اختالفاتی بین طرفین وجود داشته که ان جمله آنها میتوان به موضوعاتی همچون نحوه تعلق بهره
حاصل به حساب تضمینی ،ضابطه دیوان در ثبت مصالحهها بهعنوان حکم ،پرداخت هزینههای بانکی

 .0این کنوانسیون در  2ژوئن  0303حد نصاب النم برای النماالجرا شدن را به دست آورد .تاکنون  042کشور ان جمله جمهوری
اسالمی ایران به این کنوانسیون ملحق شدهاند.
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مربوط به حساب و باالخره مسئولیت جبران خسارات احتمالی امین حساب اشاره کرد که در پرونده
«الف »0/مورد تفسیر و تصمیم دیوان قرار گرفتند0.
اما مهمترین نکته در مورد حساب تضمینی که میتوانست بر کیفیت اجرای احکام صادرشده به نفع
اتباع آمریکایی تأثیر منفی برذارد ،اختال طرفین در مورد ترمیم موجودی حساب بود .این امر موجب
شد که ایاالت متحده دعوایی (الف )28/به خواسته تکمیل موجودی حساب توسط ایران نزد دیوان
اقامه کند .ایاالت متحده مدعی بود که ایران با قصور در حفظ موجودی حساب حداقل در سطح 011
میلیون دالر ان تعهدات خود تخلف کرده است .لذا دیوان باید به ایران دستور دهد تا موجودی حساب را
ترمیم کند و تا تأدیه کلیه احکام علیه ایران ،حساب را در آن سطح نره دارد و در غیر این صورت،
دیوان به ایاالت متحده اجانه دهد وجه احکامی را که علیه وی و به نفع ایران صادر میشود به حساب
تضمینی واریز کند تا حداقل موجودی مقرر حاصل شود .در مقابل ،ایران با استناد به رویه دیوان در
مورد مبالغ احکام صادرشده در سایر پروندهها اظهار میداشت که چون وجه موجود در حساب برای
تأدیه کلیه احکام آتی دیوان کافی است ،ایران مکلف نیست موجودی حساب را ترمیم کند .ایران در
تأیید دفاع خود به پرونده «گابچیکوو /ناگیماروس» (مجارستان/اسلواکی) نزد دیوان بینالمللی
دادگستری استناد میکرد که در آن ،اصل اجرای تقریبی مورد استناد واقع شده که به نیاندیده حق
میدهد ان مفاد اصلی عهدنامه در مواردی عدول کند.
دیوان در رسیدگی به اختال طرفین با اعمال ماده  90کنوانسیون حقوق معاهدات ،نظر داد که
متن بند  2بیانیه کلی ،روشن و خالی ان ابهام است و جایی برای تفسیرهای دیرر ان جمله مدافعات
ایران باقی نمیگذارد .به نظر دیوان ،قاعده تفسیر مضیق ،در حدی که فرضاً امرونه نقشی در معاهدات
داشته باشد ،قطعا در مواردی نظیر مورد حاضر ،که مفاد عهدنامه روشن و خالی ان ابهام است ،مصداق
ندارد .لذا دیوان با بیان اینکه انتظار دارد ایران به تعهد مزبور عمل کند ،درخواست ایاالت متحده،
مبنی بر صدور دستور الزام ایران به ترمیم موجودی حساب تضمینی و تقاضای خواسته اضافی وی را
رد کرد2.
پس ان صدور این تصمیم ،ایران اقدامی در جهت تکمیل موجودی حساب به عمل نیاورد .به همین
دلیل امریکا در سال  0981مجدد ًا در پرونده «الف »99/با متهم ساختن ایران به نقض مکرر و مداوم
بند  2بیانیه کلی و معارضه آشکار با نظر دیوان در پرونده «الف »28/مبنی بر الزامیبودن ترمیم
 .0در تعیین اینکه بهره حساب به محض تحقق باید به چه کسی پرداخت شود ،دیوان به این نتیجه رسید که بهره مورد بحث
کمافیالسابق ،باید به محض تحقق به یک حساب جداگانه بهرهدار در بانک تصفیه هلند واریز شود تا ایران بتواند ان محل آن به تعهد
خود در مورد ترمیم حساب عمل کند .درباره هزینههای حساب دیوان تصمیم گرفت که بانک مرکزی ایران و بانک فدرال رنرو
نیویورك هریک باید نصف حقالزحمه بانک امین را پرداخت کند و درخصوص مسئولیت تأدیه خسارت ،دیوان معتقد بود که ایران و
ایاالت متحده ،متضامناً مسئول تأدیه خسارات به بانک هلند (ندرالندن بانک) و بانک تصفیه هلند (ان .وی ).در رابطه با شرایط مربوط
به جبران خسارات مقرر در موافقتنامه فنی هستند.
 .9تصمیم شماره  091ـ الف  28ـ هیأت عمومی به تاریخ  23آذر ماه .0923
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موجودی حساب ان دیوان تقاضا کرد که به ایران دستور دهد موجودی حساب تضمینی را فوراً تکمیل
کند ،اما ایران در مقابل معتقد بود که ادعای جدید آمریکا ان کلیه جهات ذیربط مانند سبب دعوا،
طرفین ،و خواسته اصلی ،نظیر ادعای قبلی در پرونده «الف  »28است که دیوان آن را به صورت قطعی
و به نیان ایاالت متحده مورد تصمیم قرار داده و لذا در این اوضاع و احوال ،هیچ اختال حقوقی بین
طرفین که دیوان بتواند به آن رسیدگی کند ،وجود ندارد.
دیوان در تصمیم خود بیان داشت « :این نکته مورد اختال نیست که ان نمان تصمیم (ماه دسامبر
 )2111دیوان ،ایران موجودی حساب تضمینی را تا حد  011میلیون دالر ترمیم نکرده و لذا بر عدم
اجرای تعهد خود وفق بند  2باقی است 0،تعهدی که تا نمانی که رئیس دیوان به بانک مرکزی الجزایر
گواهی کند که کلیه احکام داوری علیه ایران اجرا گردیده ،ادامه دارد .مادام که ایران موجودی حساب
تضمینی را ترمیم نکند و ان آن به بعد ،تا نمان گواهیکردن رئیس دیوان ،حساب مزبور را در میزان
النم حفظ نکند ،کماکان در عدم اجرای تعهد بند  2خود باقی است» 2.همچنین دیوان با توجه به تداوم
تعهد ایران بر تکمیل حساب تضمینی نتیجه گرفت که ایاالت متحده حق دارد ادعای جدیدی براساس
اینکه ایران ان دسامبر  2111به تعهد خود عمل نکرده ،اقامه کند و این حق با تصمیم قبلی دیوان در
پرونده «الف  »28ساقط نشدهاست ،چرا که در آن تصمیم ،عدم اجرای تعهد ان ناحیه ایران ان اواخر
سال  0332تا دسامبر  2111مورد رسیدگی قرار گرفته بود 9.لذا دیوان ان ایران خواست به تعهد خود به
ترمیم موجودی حساب تضمینی ،به نحوی که در تصمیم دیوان در پرونده «الف  »28تعیین گردیده،
عمل کند 4.متعاقب این تصمیم ،ایران در سال  0984به دیوان اطالع داد که حساب تضمینی را در
سطح  011میلیون دالر ترمیم کرده است.
9ـ .9اجراي احکام صادرشده به نفع خواهانهاي ایرانی
اجرای احکام صادرشده به نفع خواهانهای ایرانی توسط دیوان یکی ان موضوعات حقوقی جالب توجه
در مقایسه با اجرای احکام داوریهای خارجی است .هرچند طبق بند  9ماده  4بیانیه حل و فصل
دعاوی ،احکام دیوان علیه هریک ان دو دولت در دادگاههای هر کشوری طبق قوانین آن کشور قابل
اجرا است ،اما ضوابط ناظر بر اجرای این احکام در ایران یا ایاالت متحده متضن نکات و آثار حقوقی
واجد اهمیتی است که دیوان را ان سایر داوریهای رایج بینالمللی متمایز ساخته است .در مورد اجرای
احکام دیوان در قلمرو قضایی ایاالت متحده یا ایران ،دیوان ضوابط مشخصی را در دو پرونده تعیین
کرده است که ذیالً به توضیح اجمالی آنها میپردانیم.
 .0ر.ك :استدالالت طرفین در تصمیم شماره .021
 .9پاراگرا  90تصمیم شماره .092
 .9پاراگرا  90تصمیم شماره .90
 .7برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به :تصمیم شماره  092ـ الف 99ـ هیأت عمومی مورخ .0989/1/08

  36گزارش آراي دیوان داوري دعاوي ایران ـ ایاالت متحده /جلد اول

0ـ9ـ .9پرونده «الف»90/
موضوع اجرای احکام دیوان در قلمرو قضایی ایاالت متحده برای اولین بار در مورد اجرای حکم دیوان
در پروندههای شماره  01و  43به نفع جمهوری اسالمی ایران (علیه شرکت گولد مارکتینگ) مطرح
گردید .ایران معتقد بود که بیانیهها «نظام تعهدات متقابلی» به وجود آورده که ایاالت متحده را متعهد
میساند چنانچه اتباع آن کشور ان اجرای احکام خودداری کنند ،آن دولت موظف است احکام را رأساً به
مرحله اجرا گذارد .ایران با استناد به خصیصه بینالمللی دیوان اظهار میداشت ایاالت متحده ان دعاوی
اتباع خود حمایت کرده و این امر آن دولت را متعهد میساند احکام صادرشده علیه اتباعش را اجرا کند.
به نظر ایران ،دولتی که طر عهدنامهای است که طبق آن یک دیوان داوری بینالمللی تأسیس یافته،
به موجب اصول حقوق بینالملل عرفی متعهد است احکامی را که آن دیوان صادر میکند ،اجرا کند.
در مقابل ،ایاالت متحده منکر آن بود که متعهد به اجرای احکامی است که علیه اتباعش صادر
میشود .ایاالت متحده استدالل میکرد که اوالً ایران اختال تفسیری مشمول صالحیت دیوان مطرح
نساخته است ،نیرا در بیانیهها هیچ شرط صریح یا ضمنی دائر بر الزام ایاالت متحده به اجرای چنین
احکامی وجود ندارد .ثانیاً حتی به فرض قابل تفسیر بودن موضوع ،دیوان صالحیت رسیدگی به آن را
ندارد ،چون هیچ اختال پابرجایی راجع به آن وجود نداشته و دیوان در پروندههای ذیربط فقط علیه
اتباع ایاالت متحده که در پرونده دخیل بودهاند حکم صادر کرده است .ثالثاً حتی در صورت صالحیت
دیوان ،درخواست ایران ان نظر ماهوی مردود است ،نیرا حکم صادرشده که فقط علیه اتباع ایاالت
متحده قطعی و النماالجرا است ،مسئولیتی بر عهده ایاالت متحده نمیگذارد .ان دیدگاه ایاالت متحده،
هرگاه محکومٌعلیه خود داوطلبانه حکمی را اجرا نکند ،در آن صورت ،بیانیهها ایران را ان اقدام به اجرای
حکم در دادگاههای آمریکا یا دادگاههای داخلی دیرر بان نمیدارند و خاطرنشان ساخت که ایران
تاکنون اقدامی در این مورد نکرده است.
دیوان در تصمیم خود ضمن احران صالحیتش درباره رسیدگی به تقاضای ایران بیان داشت که در
بیانیهها هیچ شرط صریحی که ایاالت متحده را ملزم به اجرای احکامی کند که دیوان علیه یکی ان
اتباع آن دولت صادر کرده ،وجود ندارد .دیوان این استدالل ایران را که بیانیهها «نظام تعهدات
متقابلی» را به وجود آورده که به طور خودکار ایاالت متحده را ملزم میساند تا در صورت خودداری
اتباع آن دولت ان اجرای داوطلبانه احکامی که علیه آنها صادر شده ،احکام مزبور را اجرا کند ،رد کرد0،
اما به عقیده دیوان ،انعقاد عهدنامه بر مبنای حسن نیت با تعهد اجرای منظور و هد عهدنامه ،این
وظیفه را بر دوش طرفین میگذارد که با اجرای توأم با حسن نیت بیانیهها ،احترام به صالحیت و
اختیارات دیوان را تضمین کنند .طرفین بیانیهها متعهدند بیانیهها را به نحوی اجرا کنند که احکام
دیوان بهعنوان احکام معتبر و قابل اجرا در قلمرو قضایی کشورشان تلقی شوند .بنابراین هریک ان دو
 .0ر.ك :تصمیم شماره  12ـ الف 20/ـ هیأت عمومی مورخ  4می سال .0382
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دولت موظف است طریق یا سانوکاری برقرار ساند که با استفاده ان آن ،اجرای حکم در قلمرو قضایی
آن کشور میسر و دسترسی طر موفق بدان سانوکار تضمین گردد .طرق مزبور باید حداقل به همان
میزان مساعد و در دسترس باشند که برای کسانی که خواستار شناسایی ویا اجرای احکام داوری
خارجی هستند در دسترسند.
ان دیدگاه دیوان ،ایران تا آن نمان (نمان طرح دعوای الف )20/اقدامی برای استفاده ان طرقی که
برای اجرای احکام داوری در ایاالت متحده موجود است به عمل نیاورده بود .به نظر دیوان فقط
درصورتی که ثابت شود توسل ایران به سانوکارها یا نظامهای موجود در ایاالت متحده منجر به اجرای
احکام دیوان علیه اتباع کشور یاد شده نرردیده ،این مسأله مطرح میشود که ایاالت متحده باید چه
اقدامی برای تضمین «اعتبار» بیانیهها به عمل آورد .در آن مرحله ،تقاضا ان دیوان جهت «اجرای»
بیانیهها به موجب بند  4ماده  1بیانیه حل و فصل دعاوی صحیح خواهد بود .بر این اساس ،درخواست
ایران ان دیوان دائر بر اینکه ایاالت متحده را مسئول اجرای احکامی بشناسد که دیوان داوری به نفع
ایران و علیه اتباع ایاالت متحده صادر میکند ،مردود اعالم گردید0.
9ـ9ـ .9پرونده «الف »94
موضوع مورد اختال در این پرونده ،قصور ایاالت متحده در ایجاد سانوکار مناسب برای اجرای احکام
صادرشده به نفع ایران در قلمرو قضایی آمریکا طبق تصمیم دیوان در پرونده «الف  »20بود ،نیرا
دادگاههای ایاالت متحده ان تنفیذ و اجرای حکم دیوان در پرونده شماره  210به نفع ایران به استناد
ماده «)0( 0ب» کنوانسیون نیویورك امتناع کرده بودند .در آن حکم ،دیوان مقرر کرده بود که
محکومٌعلیه (شرکت آوکو کورپوریشن) بایست مبلغ  9.009.181/19دالر ،بهعالوه بهره ،بابت ادعاهای
متقابل به ایران پرداخت کند .استدالل دادگاههای آمریکا در عدم تنفیذ حکم دیوان آن بود که شرکت
«آوکو» در جریان رسیدگی دیوان ان یک دادرسی عادالنه برخوردار نبوده تا بتواند مطالب خود را در
دیوان مطرح کند ،بلکه دیوان در مورد روش درست اثبات ادعای مربوط به صورتحسابها وی را گمراه
کردهاست.
ایران در دادخواست خود تصمیم دادگاههای ایاالت متحده را مغایر با تعهدات آن کشور در بیانیهها
و تصمیم دیوان در پرونده «الف  »20اعالم و ان دیوان تقاضا کرد که آمریکا خسارات واردهشده به وی
را جبران کند .به نظر ایران ،چون دیوان و احکام آن خصیصه بینالمللی دارند ،لذا احکام آن ولو آنکه
عبارت صریحی بدان مضمون در بیانیهها یافت نشود قطعی و قابل اجرا خواهند بود .طبق استدالل
ایران ،دیوان داوری به دو دلیل ماهیت بینالمللی دارد .نخست اینکه دیوان به موجب معاهده ـ یعنی
بیانیههای الجزایر ـ تأسیس گردیده و دوم بدین سبب که دیوان به اختالفات بین دولتها رسیدگی
 .0تصمیم شماره  12ـ الف20ـ هیأت عمومی مورخ  4ماه می  04( 0382اردیبهشت ماه .)0911
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میکند .لذا با توجه به اصول حقوق بینالملل عرفی ،احکام صادرشده توسط این دیوان بینالمللی در
دادگاههای داخلی باید مورد شناسایی و اجرا قرار گیرد و مقامات داخلی کشور نمیتوانند چنین حکمی
را مورد تجدیدنظر قرار دهند یا ان اجرای آن خودداری کنند.
همچنین ایران اظهار داشت که سانوکار اجرایی که توسط ایاالت متحده طبق کنوانسیون نیویورك
فراهم گردیده ،تعهداتی را که ایاالت متحده طبق بیانیههای الجزایر و حقوق بینالملل برعهده دارد
برآورده نمیکنند ،نیرا کنوانسیون مزبور ،به داللت متن آن ،شامل احکام بینالمللی نمیشود و تنها
شامل اجرای احکام داوری خارجی میگردد 0.به هر حال ،امتناع دادگاههای ایاالت متحده ان اجرای
حکم «آوکو» نشان میدهد که سانوکار موجود در ایاالت متحده منتج به اجرای کلیه احکام دیوان که
به نفع ایران علیه اتباع ایاالت متحده صادر میشود نمیگردد و این امر ناقض تعهدات ایاالت متحده
است که دیوان در تصمیم خود در پرونده «الف  »20احران کرده است.
اما ایاالت متحده معتقد بود که بیانیهها ،ایاالت متحده را ملزم به مداخله و پرداخت مبالغ احکامی
که دیوان به نفع ایران علیه اتباع آمریکایی صادر کرده نمیکند ،بلکه ایاالت متحده باید  )0امکانات و
طرقی را در قوانین داخلی خود فراهم آورد که توسل به آنها اجرای احکام دیوان را امکانپذیر کند؛ )2
اطمینان یابد که ایران به آن امکانات و طرق دسترسی دارد؛  )9موجباتی فراهم آورد که امکانات و
طرق مزبور در حد راههای موجود برای اجرای احکام داوری خارجی مساعد باشد .ایاالت متحده ادعا
داشت که به این تعهد خود عمل کرده ،بدین صورت که امکان اجرای احکام را بر مبنای کنوانسیون
نیویورك فراهم آورده است.
دیوان در تصمیم خود ضمن تأکید بر بینالمللی بودنش اعالم کرد که مقررات کنوانسیون نیویورك
با لحاظ احکام دیوان حاوی مشکالتی است ،خصوصاً هنرامی که در پرتو تعهداتی بدان نرریسته شود
که دو دولت به موجب بیانیهها در مورد اجرای احکام آن بر عهده دارند .خصیصه قطعی و النماالجرا
بودن احکام دیوان هرگونه امکان بررسی مجدد ماهیت احکام صادرشده دیوان توسط دادگاههای
داخلی را تحت عنوان کنوانسیون نیویورك ویا به هر وسیله دیرر منتفی میساند 2.دیوان تصریح کرد
که برایش مشکل است باور کند احکامش میتوانند در حیطه شمول ماده پنج کنوانسیون نیویورك قرار
گیرند .در هر حال ،این واقعیت که سانوکار اجرای احکام دیوان در قلمرو ایاالت متحده کنوانسیون
نیویورك است نمی تواند دولت ایاالت متحده را در صورتی که دادگاههای آن کشور دچار اشتباه شده و
مانع اجرای احکام النم االجرای دیوان شوند ،ان مسئولیت معا نماید.

 .0بند  0ماده یک کنوانسیون نیویورك به شرح نیر مقرر میدارد« :این کنوانسیون ناظر بر شناسایی و اجرای احکام داوری است که
در کشوری غیر ان آن کشور که شناسایی و اجرای چنین احکا می در آن مورد تقاضا است صادر شده و ناشی ان اختالفات بین
اشخاص ،اعم ان حقیقی و حقوقی ،باشند .این کنوانسیون همچنین ناظر بر احکام داوری خواهد بود که در کشوری که شناسایی و
اجرای آنها مورد تقاضا است به عنوان احکام داخلی تلقی نمیشوند».
 .9ر.ك :پرونده شماره «الف  »22حکم شماره  081ـ الف 22ـ هیأت عمومی.
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ان نظر دیوان ،دادگاههای آمریکایی با بررسی مجدد موضوعی که قبالً در دیوان مطرح و مورد
تصمیمگیری واقع شده ،برخال بند  0ماده  4بیانیه حل و فصل دعاوی ،تصمیم متخذ دیوان را
بهعنوان تصمیم نهایی و النماالجرا تلقی نکردهاند .به عبارت دیرر با امتناع دادگاههای ایاالت متحده
ان اجرای حکم آوکو ،ایاالت متحده ان تعهد خود به موجب بیانیهها مبنی بر این که تضمین کند احکام
معتبر دیوان در قلمرو قضایی ایاالت متحده بهعنوان احکام نهایی ،معتبر و قابل اجرا تلقی شوند ،تخلف
کرده است .لذا ایاالت متحده بایست مبلغ محکومٌبه مورد اشاره در این حکم را که قبالً به نفع ایران
صادر شده ،ولی با مشکل اجرا در دادگاههای امریکا مواجه گردیده ،پرداخت کند0.
9ـ .9اجراي احکام دیوان در کشورهاي ثالث
عالوه بر اجرای احکام دیوان در قلمرو قضایی طرفین بیانیهها ،اعتبار و ارنش آن احکام نزد دادگاههای
کشورهای ثالث نیز ان جمله موضوعات قابل توجه در مورد دیوان است ،نیرا اتفاق افتاده که گاه دعوایی
که نزد دیوان مورد حکم قرار گرفته توسط خواهان مجدداً نزد محاکم کشوری ثالث مطرح شدهاست
ویا اینکه به علت وجود مال متعلق به محکومٌعلیه در آن کشور ،مراجعه به دادگاههای آن برای تنفیذ
و اجرای حکم دیوان ضروری گردیده است.
موضوع اعتبار و ارنش احکام دیوان تاکنون در دو پرونده در کشورهای ثالث مطرح شده است.
یکی ان دو مورد مربوط به اقامه دعوا توسط «مارك دالل» در دادگاههای انرلیس است ،درحالیکه
دیوان قبالً دعوای وی علیه دولت و بانک ملت (پرونده شماره  )043مبنی بر مطالبه وجه دو فقره چک
بانکی را به این دلیل رد کرده بود که امتناع خواندگان ان پرداخت چکها با مقررات صندوق بینالمللی
پول مغایر نیست .پس ان اقامه مجدد دعوا توسط نامبرده ،دادگاه انرلیس با مرور بیانیهها بهویژه
مقررات مربوط به قطعی و النماالجرا بودن احکام ،تصمیم دیوان درباره دعوای وی را دارای اعتبار امر
مختومٌبها دانست و حکم به رد آن صادر کرد2.
در مورد دوم نیز اجرای حکم شعبه سوم دیوان در (پرونده شماره  )802علیه ابراهیم رحمان گلشنی
به مبلغ  01هزار دالر در فرانسه به نفع جمهوری اسالمی ایران مطرح بود .پس ان امتناع محکومٌعلیه ان
اجرای داوطلبانه حکم دیوان ،ایران ان دادگاه پاریس تقاضا کرده بود که حکم مذکور علیه مشارٌالیه
تنفیذ و علیه اموال وی در آن کشور به اجرا گذاشته شود .دادگاه بدوی پاریس پس ان رسیدگی به
موضوع ،دستور اجرای حکم را صادر کرد ،اما محکومٌٍِعلیه براساس بیاعتباری حکم دیوان ،ان جمله
به علت فقدان قرارداد داوری بین طرفین ،به این دستور اعتراض کرد .در نهایت پس ان رسیدگیهای
بدوی و استینافی ،دیوان عالی فرانسه با توجه به شرکت محکومٌٍِعلیه در داوری ،به استناد اصول

 .0ر.ك :پرونده شماره «الف  »22حکم شماره  081ـ الف 22ـ هیأت عمومی مورخ  00خرداد ماه  0( 0922ژوئن .)0338
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حقوقی ،همچون اعراض وی ان اجرای قطعی حکم دیوان علیه اموالش در فرانسه رأی صادر کرد و
محکومٌبه ان مشارٌالیه وصول گردید.
0

گفتار پنجم

دعاوي جاري دیوان
پس ان گذشت نزدیک به سه دهه ان فعالیت دیوان ،تعداد  9391پرونده در قالب حکم ،اعم ان ترافعی
ویا مرضیالطرفین ،تصمیم ویا دستور فیصله یافته است و در حال حاضر ،پروندههای جاری دیوان به
 02فقره تقلیل یافته که تعدادی ان آنها به لحاظ اشتراك موضوع در یکدیرر ادغام شدهاند .ذیالً
خالصهای ان موضوع و آخرین وضعیت رسیدگی به این پروندهها ارائه میگردد.

 .0پرونده «الف  »7و «الف »4
پروندههای مزبور مربوط است به دعاوی ایران علیه دولت امریکا به خواسته رفع توقیف و استرداد
اموال غیرمنقول و منقول دیپلماتیک ایران در قلمرو ایاالت متحده (الف  )4و رفع انسداد حسابهای
دیپلماتیک و سایر حسابهای متعلق به دستراههای دولتی نزد بانکهای امریکایی (پرونده الف  )2و
جبران خسارات واردهشده .حسب اظهار ایران این اموال شامل ساختمان سفارت و  02ساختمان دیرر،
تعداد  0111قلم اموال منقول متعلق به نمایندگیهای سیاسی و کنسولی ایران و موجودی حدود 011
فقره حساب به مبلغ حدود  90میلیون دالر در ایاالت متحده است.
همانطور که در فصول قبلی بدان اشاره شد ،به دنبال صدور دستور اجرایی  02021ان سوی رئیس
جمهور وقت امریکا در تاریخ  04نوامبر  0323کلیه اموال ایران در قلمرو امریکا مسدود گردید .با وجود
این دولت امریکا اجانه داد که محل سفارت و کنسولرریها و اقامتراه سفیر در اختیار هیأت سیاسی
ایران در امریکا باقی بماند .متعاقب ًا در  2آوریل  0381امریکا روابط سیاسی خود را با ایران قطع و یک
رون بعد دستور مهر و موم اماکن مذکور را صادر کرد .چندی بعد دولت امریکا ساختمانها را تصر و
آنها را به اشخاص ثالث اجاره داد .همچنین ایاالت متحده بخشی ان اموال منقول را که حسب ادعا
فاقد ارنش تاریخی بود ،برای تأمین مخارج نرهداری اموال غیر منقول به فروش رساند و در حال
حاضر فقط تعدادی فرش و اشیای تاریخی به جا مانده است .ان میزان عواید حاصل ان فروش اموال و
چرونری هزینه آنها اطالعاتی توسط امریکا ارائه نشدهاست.
حسابهای دیپلماتیک ایران نیز برابر دستور اجرایی مزبور مسدود گردید .در مورد تعداد و موجودی
حسابها بین طرفین اختال نظر وجود دارد .به عقیده ایران حداقل  90میلیون دالر وجوه دیپلماتیک
ایران در حدود  011حساب بانکی وجود داشته است ،اما بنا بر جدیدترین اطالعاتی که دولت امریکا در
یکی ان پروندههای ضد تروریستی ارائه داده ،هنرام صدور دستور انسداد ،تعداد حسابهای دیپلماتیک
ایران  01فقره بوده که یانده فقره آن راکد باقی مانده و موجودی  0فقره دیرر به همراه سایر
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حسابهای مختلفی که به نام ایران بوده ،متعاقباً برابر مجون صادرشده ان خزانهداری امریکا ،به حسابی
تحت عنوان «حساب نوسانی اماکن دیپلماتیک ایران» واریز شدهاست .همچنین اجارهبهای اماکن
دیپلماتیک نیز به حساب مزبور واریز گردیده و برداشت ان این حساب صرفاً در جهت بانسانی و تعمیر
آن اماکن صورت میگیرد.
ایران با استناد به تعهدات امریکا در بیانیههای الجزایر ان جمله اصل «الف» و بند  3بیانیه کلی،
مبنی بر استرداد کلیه اموال و نیز اعاده وضع مالی ایران به قبل ان  04نوامبر  0323مدعی است که
پس ان انعقاد بیانیهها خوانده باید اموال مورد بحث را به ایران اعاده میکرد .دولت امریکا در مقابل
دفاع کرده که قبل ان انعقاد بیانیهها رژیم حقوقی دیرری بر اموال دیپلماتیک طرفین براساس شرط
رفتار متقابل حاکم بوده و لذا این اموال ان شمول تعهدات امریکا در بیانیهها خارج است و دیوان فاقد
صالحیت رسیدگی به دعوا است .در تأیید موضع خود ،امریکا ان جمله به موافقت ایران در سال 0332
با شرایط آن کشور برای تعیین سفارت پاکستان بهعنوان حافظ منافع ایران در واشنرتن استناد میکند.
تبادل لوایح طرفین در این پروندهها خاتمه یافته ،ولی سالها قبل در آستانه تشکیل جلسه استماع،
دیوان داوری بر مبنای تقاضای طرفین با صدور دستور مورخ  00اکتبر  0334رسیدگی بیشتر به این
دعاوی را معلق کرده و ان آن نمان تاکنون هیچگونه سندی توسط طرفین در این پروندهها ثبت
نشدهاست.

 .9پرونده «الف »00
جمهوری اسالمی ایران در این پرونده دعوایی را علیه ایاالت متحده امریکا مبنی بر تخلف آن کشور ان
مقررات بیانیهها (ماده  4بیانیه کلی ،بندهای 01ـ )02درباره استرداد اموال شاه و بستران او مطرح کرد.
ایران مدعی بود که ایاالت متحده با قصور در انسداد و استرداد داراییهای خانواده پهلوی و عدم ارائه
بهموقع اطالعات در مورد آنها و همچنین عدم تأمین دسترسی کامل ایران به دادگاههای آن کشور
برای تعقیب دعاوی علیه آنها ،تعهدات خود را نقض کرده است .بر این اساس در دعوای مزبور بهطور
کلی مبلغ  01میلیارد دالر خسارت مطالبه و تعیین میزان دقیق خسارات موکول به همکاری ایاالت
متحده در جمعآوری و ارائه اطالعات مربوط به داراییهای تحت کنترل خانواده پهلوی شده بود.
پس ان انعقاد بیانیهها ایران فعالیتهایی را برای شناسایی و استرداد اموال خانواده پهلوی به عمل
آورد و با استخدام وکال و کارآگاهان خصوصی و طرح دعاوی در محاکم امریکا تالشهای فراوانی را
در این راه انجام داد؛ ولی به لحاظ آگاهی خانواده پهلوی ان مندرجات بیانیهها و عدم همکاری مؤثر
امریکا ،به استثنای چند مورد شناسایی بخشی ان اموال دو نفر ان آنها (اشر و شمس) ،به اطالعات
قابل توجهی که دال بر وجود آن اموال در ایاالت متحده باشد ،دسترسی پیدا نکرد .همچنین دعاوی
ایران علیه شاه ،فرح ،اشر  ،فاطمه و  03نفر ان دیرر اعضای خانواده پهلوی در محاکم نیویورك و سه
فقره دعوا علیه شمس در محاکم کالیفرنیا توسط محاکم امریکایی مردود اعالم گردید .علت این عدم
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توفیق ،همکاری ناقص دولت امریکا بود که با ارائه تفسیر غلط ان بیانیهها ،پیشرفت دعاوی را با مشکل
جدی مواجه ساخت.
پس ان طرح دعوا ،طرفین لوایح و مدارك خود را طی چند مرحله به دیوان ارائه کردند .ایران در
این لوایح بهتفصیل مبانی حکمی و موضوعی دعوا ان جمله اقدامات انجام شده برای شناسایی ،توقیف
و استرداد اموال خانواده پهلوی ان یک طر و قصور ایاالت متحده و محاکم قضایی آن کشور در
همکاری النم با ایران را ان طر دیرر تشریح کرد؛ اما ایاالت متحده مدعی بود که به تعهدات خود
عمل کرده است .حسب ادعا ،امریکا قبل ان ابالغ صحیح دعوا به خواندگان ،وظیفهای در شناسایی و
اموال خانواده پهلوی نداشتهاست .همچنین فرمانها و احکام مراجع ایرانی فقط با رعایت مقررات
شکلی و ماهوی ایاالت متحده قابل اجرا بوده و ایران باید نامشروع بودن اموال خانواده پهلوی را در
رسیدگیهای قضایی نزد محاکم امریکا به اثبات برساند.
در ادامه کار ،دیوان رسیدگی به پرونده را به دو مرحله تقسیم کرد و ان طرفین خواست در مرحله
بدوی ،مبانی حقوقی و موضوعی مسئولیت ایاالت متحده را مورد بحث قرار دهند .پس ان برگزاری
جلسه استماع در این مورد ،دیوان در رأی شماره  )0923/0/03( 032با تفسیر مقررات بیانیهها ان جمله
بندهای  02تا  04بیانیه کلی و با در نظر گرفتن دعاویای که ایران در محاکم امریکا مطرح کرده بود،
ماهیت و حدود مسئولیت دولت ایاالت متحده را در قبال اموال خانواده پهلوی مشخص کرد .به عقیده
دیوان در مورد دعاوی ایران در محاکم امریکا برای استرداد اموال خانواده پهلوی ،ایاالت متحده فقط
تعهدات محدودی را تقبل کردهاست .دیوان در مورد تخلف ایاالت متحده ان انسداد اموال شاه و بستران
وی به محض ابالغ دعاوی و ارائه گزارش اموال به ایران ،با تفسیری که ان واژه «ابالغ دعوا» ارائه
کرد ،مسئولیت ایاالت متحده را بدین شرح اعالم داشت:
ـ در مورد اموال شاه ،ایاالت متحده مسئولیتی ندارد؛ نیرا متولی ماترك شاه سابق طبق قوانین
امریکا هرگز تعیین نشده تا ابالغ دعوا به وی و در نتیجه انسداد اموال میسر گردد.
ـ در مورد اموال فرح ،با توجه به صحت ابالغ باید بالفاصله بعد ان  03ژانویه  0380اموال او
مسدود و تعهد به ارائه اطالعات درباره آنها النماالجرا میگردید ،اما ایاالت متحده در انجام چنین
تعهدی قصور کردهاست.
ـ در مورد اموال شمس و اشر پهلوی ایاالت متحده به علت تأخیر در صدور دستور انسداد و
شناسایی اموال ،و در مورد اموال تحت کنترل فاطمه پهلوی و  03نفر ان بستران شاه نیز امریکا به
علت عدم صدور دستور انسداد و ارائه گزارش ضروری تخلف کردهاست.
ـ اقدام دادگاههای امریکایی در رد دعاوی علیه شاه ،فرح ،اشر  ،شمس ،فاطمه و  03نفر دیرر ان
اعضای خانواده پهلوی به استناد دکترین «نامناسب بودن مرجع رسیدگی» مغایرتی با بیانیهها ندارد.
ـ ایاالت متحده به تکلیف خود مبنی بر مطلع کردن محاکم آن کشور ان عدم امکان استناد
مدعیٌعلیهم به «مصونیت دولت» و «دکترین عمل دولت» در دعاوی ایران عمل کرده است.
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ـ اعمال قوانین ایاالت متحده (شامل قوانین شکلی و ماهوی ایالتی و فدرال) به فرمانها و احکام
صادرشده ان مراجع دولتی و قضایی ایران در پروندههای مطرح علیه شمس مجان بوده است0.
ـ تعهد امریکا به انتقال اموال شاه و بستران او نمانی تحقق مییابد که ایران با طرح دعوا در
محاکم امریکا طبق مقررات دادرسی ایالتی یا فدرال ،نامشروع بودن اموال موجود در ایاالت متحده را
اثبات و حکم نهایی دال بر استرداد آنها را تحصیل کند.
طبق حکم دیوان ،ایران باید در این مرحله خسارات مورد ادعای خود را براساس ضوابط تعیین شده
در رأی 032با ارائه ادله کافی مطرح کند .لوایح ایران در این پرونده تهیه و به دیوان ارائه شدهاست.
انتظار میرود پس ان ثبت الیحه ایاالت متحده ،دیوان به صدور حکم نهایی در مورد این اختال اقدام

کند.

 .9پرونده «الف  9( »01الف)« ،الف  »)7( 96و «ب »79
در این پروندهها ایران دادخواستی را نزد دیوان به ثبت رسانده و مدعی است که ایاالت متحده با
وضع مقررات مورخ  21فوریه  0380خزانهداری در ایفای تعهدات خود مبنی بر فراهم کردن ترتیب
انتقال اموال غیرنظامی ایران طبق اصل «الف» و بند  3بیانیه کلی قصور کرده است .ایران تقاضا
کرده که دیوان ایاالت متحده را ملزم کند تا شرایط انتقال تمام اموال باقیمانده به ایران را فراهم
ساند و خسارات واردشده را نیز جبران کند .پس ان تبادل لوایح ،جلسه استماع پرونده در سال 0330
برگزار گردید ،اما به لحاظ نقص اطالعات ،دیوان در حکم جزئی شماره  023فقط موضوع مسئولیت
ایاالت متحده را بررسی کرد و با تفسیر ماهیت دعوا و حدود کلی آن ان طرفین خواست تا ادله و
مدارك مربوط به نوع و میزان خسارات را در مرحله بعدی تسلیم کنند.
دیوان درباره شکایت ایران مبنی بر مغایر بودن مقررات خزانهداری آمریـکا با مفاد بیانـیهها ،در
رأی صادرشده ،ایاالت متحده را متعهد دانست کلیه محدودیتهایی را که ان نوامبر  0323تا ژانویه
 0380در مورد تحرك و آنادی انتقال داراییهای ایران برقرار کرده رفع کند و دارندگان اموال ایران را
ملزم کرده که آنها را به ایران انتقال دهند .دیوان اضافه کرده که ایاالت متحده متعهد بوده اقداماتی
به عمل آورد تا اطمینان حاصل شود که دارندگان اموال ،آنها را به ترتیبی که ایران تعیین میکند به
ایران منتقل کنند .عالوه بر این یافته کلی ،دیوان به طور مشخص مسئولیت ایاالت متحده را در قبال
اموال نیر محرن شناخت:
ـ اموالی که براساس مقررات خزانهداری به بهانه حق حبس ،ادعای تقابل یا تهاتر ان انتقال آنها
امتناع شده است.
 .0تقاضای ایران در این پروندهها اجرای فرمان مورخ  0902/02/3امام خمینی (ره) مبنی بر مصادره اموال خانواده پهلوی و همچنین
تعدادی احکام صادره ان دادگاههای ایران بود که محاکم امریکایی رسیدگیکننده آن فرمان و احکام را غیرقابل اجرا دانستند.
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ـ اموالی که مجون فروش آنها براساس حق حبس ،ادعای تقابل یا تهاتر و سایر مواردی که
ایاالت متحده متخلف شناخته شود ،صادر شدهاست.
ـ اموالی که براساس قوانین کنترل صادرات ان اعطای پروانه صدور برای آنها امتناع شده است.
ـ اموالی که انتقال آنها با حل و فصل اختالفات میان ایران و نرهدارندگان امریکایی عملی
گردید.
با توجه به یافتههای مزبور دیوان مقرر کرد که امریکا باید خسارات واردشده به ایران را جبران
کند 0.پس ان صدور رأی دیوان در مورد مسئولیت ،تبادل لوایح درخصوص خسارات ایران در مورد 012
فقره ادعا انجام شده و هم اکنون تنها الیحه باقیمانده ،الیحه معارض ایاالت متحده است .پس ان ثبت
این الیحه ،جلسات استماع برگزار خواهد شد و دیوان رأی نهایی خود را صادر خواهد کرد.

 .7پرونده «الف ( 01چهار)» و «الف »97
موضوع این پروندهها تخلف دولت ایاالت متحده ان اجرای مقررات بیانیهها در ختم دعاوی و نیز لغو
برخی احکام و قرارهای توقیف صادر شده علیه دولت و سانمانهای ایرانی در دادگاههای امریکا است.
ایران ادعا کرده که در اثر تخلف ایاالت متحده در خاتمه دادن فوری دعاوی ،خساراتی را ان حیث
هزینههای دادرسی و حقالزحمه وکال به لحاظ نظارت و پیریری آنها در دادگاههای امریکا متحمل
شدهاست.
دیوان پس ان تفکیک دو موضوع «مسئولیت» و «خسارات» ان یکدیرر ،ابتدا با صدور رأیی
مقدماتی ،حدود مسئولیت ایاالت متحده را مشخص کرد و ان طرفین خواست که لوایح خود را در مورد
خسارات براساس یافتههای آن ارائه کنند .در این رأی ،ایاالت متحده به لحاظ تعلیق دعاوی یا تأخیر
در لغو قرارهای توقیف اموال پس ان  04نوامبر  0323یا تجویز اقامه دعاوی جدید به منظور قطع مرور
نمان ،مسئول شناخته شده است.
در حال حاضر تبادل لوایح طرفین در مورد خسارات تکمیل گردیده و دیوان باید برای رسیدگی به
این ادعا تعیین وقت کند .خواسته ایران در این پرونده حدود  0/811/111دالر تعیین شده است2 .

 .1پرونده «الف »91
این پرونده مربوط است به شکایت علیه دولت امریکا درباره تصویب و اختصاص مبلغ  21میلیون دالر
برای اجرای عملیات خرابکاری در ایران و همچنین تصویب قانون مجانات شرکتهای خارجی
سرمایهگذار در پروژههای نفت و گان ایران (قانون معرو به ایلسا) .ایران ان دیوان تقاضا کرده که
امریکا را  )0 :به واسطه نقض بند یک بیانیههای الجزایر مبنی بر عدم مداخله در امور داخلی ایران و
 .0در این نمینه رجوع کنید به :حکم شماره  023ـ الف ( 00دو الف) و دو ب) ـ هیأت عمومی مورخ  02اردیبهشت .0920
 .9در این نمینه رجوع کنید به :حکم شماره  031ـ الف( 00چهار) و الف 24ـ هیأت عمومی مورخ  8دی ماه .0912
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اصل «الف» مبنی بر اعاده وضع مالی ایران به قبل ان  04نوامبر  0323و بند  01دائر بر لغو تحریمهای
تجاری امریکا علیه ایران محکوم کند؛  )2به عدم اجرای مصوبات مزبور ملزم ساند و  )9به پرداخت
خسارات واردشده به ایران محکوم کند .خواهان و خـوانده ،لوایح و مدارك النم را نزد دیوان به ثبت
رسـاندهاند و پرونده آماده تعیین وقت رسیدگی است.

 . 6پرونده «ب »0
این پرونده مهمترین دعوای باقیمانده نزد دیوان ان حیث تعداد و مبلغ خواسته است .موضوع پرونده
اختال طرفین در مورد خریدهای نظامی رژیم سابق در قالب پروژهای به نام «ا .ام.اس» ان دولت
امریکا است .این خریدهای نظامی به موجب  2213فقره قرارداد به نام «نامه ایجاب و قبول» 0بین دو
دولت ایران و امریکا صورت گرفته است .حدود نیمی ان این قراردادها مربوط است به خرید اقالم و
تجهیزات نظامی مانند هواپیما ،نیردریایی ،هلیکوپتر ،دستراههای الکترونیکی ،مهمات و انواع
سالحهای جنری و نیم دیرر نیز مربوط به خدمات نظامی نظیر ایجاد تأسیسات نظامی و اطالعاتی و
نصب و راهاندانی تجهیزات و آمونش پرسنل است .ارنش کل قراردادهای منعقد بین دو دولت به
رقمی حدود  21میلیارد دالر بالغ میگردید ،اما دولت امریکا با اوجگیری انقالب اسالمی در اواخر سال
 0328اجرای تعدادی ان قراردادها را به طور یکجانبه معلق کرد و متعاقباً برابر تفاهمنامهای که در تاریخ
 9فوریه  0323بین امریکا و ایران امضا شد بخش بزرگی ان پروژه فسخ گردید یا اقالم موضوع
قراردادها کاهش یافت یا تعدادی ان قراردادها به حال تعلیق درآمد .همچنین به موجب تفاهمنامه
تعدادی ان قراردادها به صورت بان باقی مانده بود ،ولی دولت امریکا تا ماه ژوئن سال  0323به صورت
یکطرفه کل پروژه را فسخ کرد.
در حال حاضر تعداد  0181قرارداد «ا .ام.اس» باید توسط دیوان داوری به منظور حل و فصل
اختال طرفین مورد رسیدگی قرار گیرد .ایران بابت این قراردادها مبلغ 00/981/9میلیون دالر به
حساب امانی که نزد دولت امریکا افتتاح شده ،پرداخت کرده است .دولت امریکا پس ان فسخ قراردادها
اعالم کرد که ارنش خدمات و اقالم نظامی ارائه شده به ایران مبلغ  3/010/0میلیون دالر است.
بنابراین مابهالتفاوت این دو مبلغ به میزان  0/821/8میلیون دالر تحت عنوان ادعای شماره  2توسط
ایران در این پرونده مورد مطالبه قرار گرفته است .ایران همچنین مدعی است که ارنش خدمات و
اقالم دریافتی مبلغ  3/101/0میلیون دالر مورد ادعای امریکا نبوده ،بلکه مبلغ  8/190/2میلیون دالر
است .بر این مبنا مابهالتفاوت این دو مبلغ به میزان  0/498/8میلیون دالر ادعای شماره  9ایران را
تشکیل میدهد .عالوه بر این دو ادعا ایران مبلغ  0میلیارد دالر نیز بابت خسارات تبعی واردشده بر اثر
عدم تحویل کاالها و خدمات ادعا کرده که این قسمت تحت عنوان دعوای شماره  1در این پرونده
1. Letter of offer and acceptance (LOA).
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مطرح است .سرانجام اینکه دولت امریکا نیز ادعای متقابلی به خواسته  801میلیون دالر علیه ایران،
دایر بر نقض شروط قراردادی ناظر بر محرمانه بودن اطالعات مربوط به کاالها و خدمات نظامی طرح
کرده است.
در مورد دعوای  2و  9دیوان به دلیل حجم و تعداد نیاد قراردادها مقرر کرده که طرفین کلیه
موضوعات مورد اختال در ارتباط با  091قرارداد منتخب ان  0181قرارداد را در لوایح کتبی تبیین و
معرفی کنند .در حال حاضر ،ایران لوایح خود را ثبت کرده و دیوان در انتظار ثبت الیحه جوابیه امریکا
است .تصمیمات حقوقی دیوان راجع به  091قرارداد نمونه متعاقباً بر کلیه قراردادهای مورد اختال
قابل اعمال خواهد بود 0.همچنین در مورد مسئولیت هزینه فسخ قراردادها و سایر نکاتی که به نظر
طرفین مرتبط با اختالفات فیمابین است ایران و امریکا لوایحی را ارائه دادهاند .موضوعاتی که در
لوایح «سایر نکات» مورد بحث قرار گرفته ،ان جمله شامل ادعای ایران (بر مبنای بیانیهها) راجع به
استرداد مانده حساب امانی در سال  0380و نیز اختال مربوط به اصالت بخشی ان تفاهمنامه فوریه
 0323است.
در مورد ادعای شماره  ،1ایران تاکنون الیحه خود را به ثبت نرسانده است .در ادعای متقابل نیز
دیوان رأی به صالحیت رسیدگی به دعاوی متقابل دولتی صادر کرده و به دولت امریکا دستور داده که
مبانی موضوعی و حقوقی دعوا را نزد دیوان ثبت کند .دولت امریکا علیرغم اعتراضات مکرر ایران
تاکنون الیحه مزبور را به ثبت نرسانده است .دیوان در نظر دارد که پس ان ثبت الیحه امریکا در 091
قرارداد نمونه ،جلسات استماع پرونده را برگزار کند.

 .4پرونده «ب ( »60شامل پرونده الف  ،9الف  ،1الف  3و الف )07
موضوع پرونده ،تخلف ایاالت متحده ان تحویل وسایل و تجهیزات نظامی خریداری شده ان حدود 01
شرکت خصوصی امریکایی توسط رژیم سابق است که امریکا در بیانیههای الجزایر متعهد گردیده بود
آنها را به ایران اعاده کند .به موجب بند  3بیانیه کلی ،امریکا موظف بوده اموال نظامی و غیرنظامی
متعلق به ایران در خاك آن کشور را با رعایت قوانین ایاالت متحده به ایران اعاده کند؛ اما خودداری
 .0النم به ذکر است که در رابطه با ادعاهای  2و  9ایران مبلغ  211میلیون دالر بابت وجوه اضافی موجود در صندوق امانی ان دولت
امریکا وصول کرده که البته این امر پس ان تبادل لوایح بین طرفین در دیوان صورت پذیرفته است .به غیر ان دعاوی مزبور در این
پرونده ادعاهایی با شماره  0و  4و  0نیز ان طر ایران علیه دولت امریکا مطرح بوده که در مراحل قبلی مورد رسیدگی قرار گرفته و
حل و فصل شدهاند .ادعای شماره یک ایران که در مورد خرید قطعات یدکی هواپیماهای نظامی با خواستهای به مبلغ  0میلیون دالر
بود پس ان تبادل لوایح طرفین و در آستانه اتخاذ تصمیم دیوان مورد پذیرش دولت ایاالت متحده واقع شد که مبلغ  2/0میلیون دالر
بابت آن به ایران پرداخت گردید .ادعای شماره  4نیز مربوط به اقالمی بود که قبل ان انقالب برای تعمیر به امریکا ارسال شده و
دولت امریکا ان اعاده آنها خودداری میکرد .این ادعا مورد رسیدگی قرار گرفت و دیوان امریکا را به جبران ارنش اموال بهعنوان بدل
تعهد خود در انتقال اموال طبق بند  3بیانیه حل و فصل دعاوی محکوم کرد که ان این بابت مبلغ  228میلیون دالر ان امریکا دریافت
گردید .باالخره موضوع ادعای شماره  0خرید  288دستراه هلیکوپتر  204Aان امریکا بود که بهدلیل سکته موتور محدودیت پروانی
داشتند .به علت معیوب بودن این اقالم ارش قیمت آنها مطالبه شده بود ،ولی دیوان علیرغم ادله ایران به دلیل وجود شرط
قراردادی که امریکا را ان مسئولیت مبرا میکرد ،دعوا را نپذیرفت.
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دولت آمریکا ان اعاده اموال مزبور موجب شده است که مقادیر نیادی ان وسایل و تجهیزات نظامی که
ان شرکتهای خصوصی خریداری گردیده یا برای تعمیر ویا سایر خدمات توسط ایران به امریکا ارسال
شده در خاك امریکا باقی بماند .بیشتر این اقالم در انباری در ایاالت متحده نرهداری میشوند ،اما
بخشی ان آنها نیز بهطور امانی در اختیار شرکتهای فروشنده باقی ماندهاند .هرچند هزینه انبارداری
اقالم ان سال  0380تاکنون توسط ایران پرداخت شدهاست ،اما عمالً دولت امریکا نظارت و کنترل
شدیدی بر انبار اعمال میکند ،بهطوری که باندید ان اموال حتی توسط نمایندگان ایران با مجون قبلی
امریکا امکانپذیر است .خواسته این دعوا بابت ارنش اموال و خسارات واردشده بیش ان دو میلیارد دالر
برآورد شدهاست.
دعوای مزبور در تاریخ  0911/01/23پس ان اطالع جمهوری اسالمی ایران ان تصمیم ایاالت
متحده مبنی بر عدم اجانه صدور وسایل و تجهیزات نظامی مورد بحث نزد دیوان داوری اقامه شد که
در ابتدا رسیدگی بدان به شعبه اول واگذار گردید .پس ان طرح دعوا ایاالت متحده الیحه دفاعیه خود را
به دیوان ارائه کرد که متعاقباً ونارت دفاع جمهوری اسالمی ایران به الیحه مذکور پاسخ داد .سپس در
تاریخ  0910/2/01ونارت دفاع حسب دستور دیوان ،مستندات کتبی دعوا را در  22جلد نزد دیوان ثبت
کرد .همزمان دیوان ان طرفین خواست با همکاری یکدیرر گزارش مشترکی درباره قراردادها و اموال
مورد اختال در پرونده تهیه کنند.
در تاریخ  0920/8/22شعبه اول دیوان طی دستوری با توجه به حکم جزئی صادرشده در پرونده
«الف  /2( »00الف) رسیدگی به پرونده حاضر را به هیأت عمومی دیوان محول کرد .در حکم مذکـور،
هرچند دیوان امتناع ایاالت متحده ان اعطای مجون صدور اموال مشمول کنترل صادرات را مغایر با
تعهدات آن کشور در بند  3بیانیه کلی تشخیص نداده ،اما تصریح کرده که ایاالت متحده تعهد ضمنی
دارد تا خسارات واردشده به ایران را جبران کند ،نیرا در غیر این صورت ،وضع مالی ایران به قبل ان 04
نوامبر  0323به نحوی که اصل «الف» بیانیه کلی مقرر داشته اعاده نمیگردد .هیأت عمومی دیوان
پس ان دریافت پرونده ان شعبه اول ،جلسهای مقدماتی در تاریخ  20بهمن  0920برگزار کرد .در آن
جلسه ،ایاالت متحده پذیرفت که حکم جزئی دیوان در پرونده «الف  / 2( »00الف) درخصوص
مسئولیت امریکا به علت عدم صدور مجون برای انتقال اموال در پرونده «ب  »10نیز قابل اعمال است.
استدالالت و دفاعهای حقوقی طرفین در پرونده درباره مسئولیت ایاالت متحده طبق بیانیهها و
چرونری ارنیابی خسارات واردشده به ایران بسیار مفصل و متنوع است .اجماالً اینکه درباره مسئولیت
ایاالت متحده ،ایران به حکم جزئی دیوان در پرونده «الف  / 2( »00الف) استناد کرده که قبالً نیز مورد
قبول ایاالت متحده قرار گرفته است .طبق استدالل ایران (و همانطور که دیوان در حکم جزئی
تصریح کرده) هرچند ایاالت متحده طبق بند  3بیانیه مجان به جلوگیری ان صدور اموال نظامی به ایران
بوده ،اما دارای تعهدی ضمنی برای جبران خسارات ایران در نتیجه امتناع ان صدور اموال است .با وجود
این ،ایاالت متحده به رغم پذیرش قبلی ،یافتههای دیوان را مورد تردید قرار داده و منکر هرگونه
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مسئولیت در این خصوص است .ایاالت متحده استدالل میکند که با جلوگیری ان صدور اموال نظامی
به ایران مرتکب تخلفی نرردیده که ملزم به پرداخت خسارت ناشی ان آن به ایران باشد ،نیرا طبق بند
 3بیانیه مجان بوده که در مورد صدور اموال مطابق با قوانین ایاالت متحده رفتار کند که این قوانین نیز
صدور کاالهای نظامی را به کشورهای دشمن ایاالت متحده یا تهدیدکننده صلح و امنیت جهانی منع
کردهاند .ایاالت متحده ان دیوان تقاضا کرده که ان اِعمال یافتههای حکم جزئی به پرونده حاضر
خودداری کرده ،دعوا را به لحاظ عدم ارتکاب تخلف به وسیله آن کشور مردود اعالم کند.
پس ان ختم تبادل لوایح ،دیوان تصمیم گرفت که ابتدا مدافعات شفاهی طرفین درباره مسائل کلی
دعوا را استماع کند و سپس در مرحله بعد به استماع دعاوی خاص پرونده بپرداند .جلسه استماع مسائل
کلی طبق برنامه مقرر در تاریخ  20شهریور تا  0مهر  0984در دو دور برگزار گردید .متعاقباً جلسات
دعاوی خاص نیز به مدت حدود  00رون ان تاریخ  00اردیبهشت تا  02اسفند  80برگزار شد که طی
آنها هریک ان طرفین ،ادله و مدارك خود را درباره مالکیت و ارنش اموال و میزان خسارات ایران با
توجه به روش ارنیابی در دعاوی مطرح کرد .جلسات در اسفند ماه  0980به پایان رسید و دیوان هم
اکنون در حال شور برای صدور رأی نهایی است.

پیوستها

پیوست 1
پیام امام خمینی (ره)
در مورد گروگانها و تصرف النه جاسوسی امریکا
()1531/11/4
بسم اهلل الرحمن الرحیم
جنایات شاه مخلوع چیزی نیست که از یاد ملت رفته باشد ویا بشود از یاد برد .بر همه روشن است که
محمد رضا پهلوی ما را از هر جهت وابسته به امریکا کرده است ،چه از نظر اقتصادی و سیاسی و چه از
نظر فرهنگی و نظامی و چه از نظر معنوی و خصلتهای انسانی؛ و اگر مهلت مییافت به اسالم ضربه
جبرانناپذیر میزد .همه میدانند که دست او و پدرش به خون بزرگ و کوچک این مرز و بوم آغشته
است.
کشتار دسته جمعی و زندان و شکنجه و تبعید از امور رایج رژیم این پلید بود .شاه به حمایت و
پشتیبانی دولت امریکا دست به این جنایات وحشیانه زد و ملت ما را از هستی ساقط کرد.
ملت ایران در مقابل این خاندان کثیف و امریکا و عمال آنان ،دست از مبارزات برحق خویش
برنمیدارد و نخواهد برداشت.
دولت ایران و جناب آقای رئیس جمهور تمام کوشش و سعیشان را در استرداد شاه خائن و اخذ
اموال ملت ایران از او بنمایند که ملت دلیر دست از این خواست برحقشان برنمیدارند و قدمی به عقب
نمیگذارند.
یکی از آثار این خواست ،تصرف النه جاسوسی بود که مورد تأیید ملت قرار گرفت و چیزی جز
عکسالعمل جنایات دولت امریکا نمیتواند باشد .اکنون که کمیسیون بررسی و تحقیق در مداخالت
گذشته امریکا در امور داخلی ایران از طریق رژیم شاه سفاک توسط جناب آقای رئیس جمهوری و
شورای انقالب اسالمی ایران تحقق میپذیرد ،جنایات آنان به اثبات خواهد رسید.
الزم است در آن روز ،معلولین عزیز و قهرمانان انقالب ما در این مجمع حضور یابند و خانواده
شهدا ،طومارهای جنایات شاه و امریکا را به محکمه بفرستند.
همان طور که بارها گفتهام ما خواستار استرداد شاه و اموال ملت از او میباشیم .دانشجویان
مسلمان و مبارزی که النه جاسوسی را اشغال کردهاند ،با عمل انقالبی خودشان ضربهای بزرگ بر
پیکر امریکای جهانخوار وارد نموده و ملت را سرافراز کردند؛ ولی از آنجا که در آینده نزدیک
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نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی اجتماع مینمایند ،با نمایندگان مردم است تا نسبت به
آزادی گروگانها و امتیازاتی که در قبال آن باید بگیرند ،تصمیم گیرند؛ زیرا این مردمند که باید در
جریانات سیاسی دخالت داشته باشند .البته تا تشکیل مجلس شورای اسالمی ،شورای انقالب و جناب
رئیس جمهور کوشش خودشان را درباره برگرداندن شاه و اموال ملت و جریانات سیاسی که زمینه این
گونه خواستها را فراهم میکند ،مبذول دارند .از خداوند متعال نصرت اسالم و شکست دشمنان اسالم
را خواستارم.
روح اهلل الموسویالخمینی

پیوست 1
شرایط چهارگانه مجلس شورای اسالمی
برای حل و فصل مسأله گروگانها
(جلسه  35دوره اول مجلس ،مورخ )1531/1/11
 .1از آنجا که دولت امریکا در گذشته همواره در امور داخلی کشور ایران دخالتهای گوناگون سیاسی
و نظامی کردهاست ،لهذا باید تعهد و تضمین نماید که از این پس هیچگونه دخالت مستقیم و
غیرمستقیم سیاسی و نظامی در امور جمهوری اسالمی ایران ننماید.
 .1آزاد گذاشتن تمامی سرمایههای ما و در اختیار قرار دادن این سرمایهها و کلیه اموال و
داراییهای ایران کـه در امریکا ویا مؤسسات متعلق به دولت یا اتباع امریکا در سایر کشورها است ،به
نحوی که دولت جمهوری اسالمی ایران بتواند به هر کیفیتی که بخواهد از آن استفاده کند و دستور
 32آبان  8231رئیس جمهور امریکا و دستورات پس از آن ،مبنی بر انسداد داراییهای ایران
کانلمیکن اعالم گردد و بازگشت به شرایط عادی روز قبل از  32آبان در مورد کلیه روابط مالی
فی مابین و رفع هرگونه اثرات ناشی از این دستور از قبیل تهاترهای انجامشده و انجام کلیه اقدامات
الزم حقوقی و اداری از طرف رئیس جمهوری امریکا جهت ابطال و الغای احکام توقیف صادره از طرف
دادسراها و دادگاههای امریکا و تضمین امنیت و تحرک و انتقال آزاد این داراییها در قبال هرگونه
اقدام اشخاص حقیقی و حقوقی امریکایی و غیرامریکایی در کشور امریکا.
 .5لغو و ابطال کلیه تصمیمات و اقدامات اقتصادی و مالی علیه جمهوری اسالمی ایران و انجام
کلیه اقدامات اداری و حقوقی الزم جهت لغو و ابطال تمامی دعاوی و ادعاهای دولت امریکا و
مؤسسات و شرکتهای امریکایی علیه ایران به هر صورت و به هر عنوان و انجام کلیه اقدامات اداری
و حقوقی الزم جهت عدم طرح هر نوع دعوای حقوقی یا جزایی و مالی جدید از طرف اشخاص حقیقی
و حقوقی رسمی و غیررسمی دولت امریکا ویا مؤسسات و شرکتهای امریکایی ،و چنانچه هرگونه
ادعایی علیه ایران و اتباع ایرانی در هر یک از دادگاهها در رابطه با انقالب اسالمی ایران و تصرف
مرکز توطئه امریکا و دستگیرشدگان در آن مطرح شود و رأی به محکومیت ایران ویا اتباع ایرانی صادر
شود ،دولت امریکا متعهد و ضامن است پاسخگوی آن باشد و متعهد و ضامن است که غرامت و
خسارت ناشی از آن را بپردازد.
 .4بازپسدادن اموال شاه معدوم با به رسمیت شناختن و نافذ دانستن اقدام دولت ایران در اعمال
حاکمیت خود مبنی بر مصادره اموال شاه معدوم و بستگان نزدیک وی که طبق قوانین ایران اموالشان
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متعلق به ملت ایران است و صدور حکم رئیس جمهور امریکا مبنی بر شناسایی و توقیف این اموال و
به عمل آوردن کلیه اقدامات اداری و حقوقی الزم برای انتقال کلیه این اموال و داراییها به ایران.
براساس این پیشنهاد ،دولت جمهوری اسالمی ایران در برابر انجام کلیه شرایط فوق توسط دولت
امریکا ،تمامی پنجاه و دو مجرم امریکایی را آزاد خواهد کرد و در صورتی که انجام بعضی از شرایط
فوق نیاز به زمان بیشتری داشته باشد با قبول کلیه شرایط از طرف دولت امریکا در برابر انجام هر
شرط ،تعدادی از مجرمان به تشخیص دولت جمهوری اسالمی ایران آزاد خواهند شد .دولت موظف
است پیشنهاد مذکور را برای اعالم به دولت امریکا و اجرای آن به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه
کند که در موارد اختالف ،اصل ،نسخه فارسی خواهد بود.
دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است پیشنهاد فوق را پس از تصویب مجلس شورای
اسالمی با توجه به استقالل اسالمی و سیاست کلی نه شرقی و نه غربی ،به مرحله اجرا درآورد و در
صورتی که دولت امریکا به تمام یا بخشی از شرایط مذکور تسلیم نگردد ،دستگاه قضایی حسب وظیفه
مقرره خود به انجام وظایف و کیفر مجرمان خواهد پرداخت.

پیوست 5
الیحه قانونی راجع به حل و فصل اختالفات مالی و حقوقی دولت جمهوری اسالمی
ایران با دولت آمریکا
ماده واحده :به دولت اجازه داده میشود که در مورد اختالفات مالی و حقوقی فیمابین دولت
جمهوری اسالمی ایران و دولت آمریکا که ناشی از انقالب اسالمی ایران و تصرف مرکز توطئه آمریکا
نباشد ،با توجه به مفاد مصوبه مجلس شورای اسالمی از طریق داوری مرضیالطرفین اقدام و اختالفات
مذکور را حل و فصل نماید.
تبصره :در مورد اختالفاتی که رسیدگی در محاکم صالحه ایران در قرارداد مربوطه پیشبینی شده
است از شمول این ماده واحده مستثنا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و تبصره آن در جلسه علنی روز چهارشنبه بیست و چهارم دی ماه
یکهزار و سیصد و پنجاه و نه شمسی با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای
اسالمی رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسالمی
اكبر هاشمی

پیوست 4
بیانیه دولت جمهوری دموكراتیک و مردمی الجزایر (بیانیه كلی)
( 1531/11/11ـ  11ژانویه )1111
نظر به اینکه دولت جمهـوری اسـالمی ایـران و دولـت ایـاالت متحـده امریکـا از دولـت جمهـوری
دموکراتیک و مردمی الجزایر تقاضا کره اند که به منظور یافتن راه قابل قبول طرفین برای حل بحـران
در روابطشان ،ناشی از دستگیری  33نفر اتباع امریکا در ایران ،بهعنوان واسطه عمل کند ،دولت الجزایر
با دو دولت درباره تعهداتی که هریک آمادهاند برای حل این بحران در چهارچوب شـرط ککـر شـده در
مصــوبه مــور  88آبــان  3( 8231نــوامبر  )8111مجلــس شــورای اســالمی ایــران بــه عمــل آورنــد،
مشورتهای گستردهای انجام داده است .براساس اعالم پذیرش رسمی از جانب ایران و ایاالت متحده،
اینک دولت الجزایر اعالم میدارد که تعهدات متقابل زیر توسط دو دولت به عمل آمده است:
اصول كلی
تعهدات مشروح در این بیانیه بر مبنای اصول کلی زیر است:
الف) در چهارچوب و پیرو شرایط دو بیانیه دولت جمهوری دموکراتیک و مردمـی الجزایـر ،ایـاالت
متحده حتیاالمکان وضعیت مالی ایران را به صـورت موجـود قبـل از  32آبـانمـاه  81( 8231نـوامبر
 )8191باز خواهد گرداند.
در این چارچوب ،ایاالت متحده خود را متعهد میسازد که تحـرک و انتقـال آزاد کلیـه داراییهـای
ایران ،موجود در قلمرو قضایی خود را به شرحی که در بندهای  1تا  1خواهد آمد ،تأمین کند.
ب) قصد هر دو طرف ،در چهارچوب و پیرو شرایط دو بیانیه دولت جمهوری دمکراتیـک و مردمـی
الجزایر این ا ست که کلیه دعاوی بین هر دولت با اتباع دولت دیگر را لغـو و موجبـات حـل و فصـل و
ابطال کلیه این دعاوی را از طریق یک داوری الزماالجرا فراهم سـازند .از طریـق ترتیبـات منـدرر در
بیانیه مربوط به حل و فصل ادعاها ،ایاالت متحده موافقت میکند کـه بـه تمـام اقـدامات حقـوقی در
دادگاههای ایاالت متحده که متضمن دعاوی اتباع و مؤسسات امریکایی علیه ایران و مؤسسات دولتـی
آن ا ست خاتمه داده ،کلیه احکام توقیف واحکام قضایی صادره را لغـو ،سـایر دعـاوی براسـاس چنـین
ادعاهایی را ممنوع و موجبات خاتمه دادن به چنین ادعاهایی را از طریق داوری الزماالجرا فراهم کند.
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نکته  .1عدم مداخله در امور ایران
 .1ایاالت متحده امریکا تعهد میکند سیاست ایاالت متحده این است و از این پس این خواهد بود کـه
به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ،سیاسی ویا نظامی ،در امور داخلی ایران مداخله نکند.
نکته  1و  .5استرداد داراییهای ایران و حل و فصل دعاوی امریکا
 .1ایران و ایاالت متحده (از این به بعد «طرفین» نامیده خواهند شد) بالفاصله یک بانـک مرکـزی (از
این به بعد «بانک مرکزی» نامیده خواهد شد) قابل قبول طرفین را انتخـاب خواهنـد کـرد کـه طبـق
دستورات دولت الجزایر و بانک مرکزی الجزایر (بعد از این «بانک مرکزی الجزایر» نامیده خواهد شـد)
بهعنوان حافظ حساب امانی و وجوه تضمینی که کیالً تشـری مـیشـود ،عمـل خواهـد کـرد .طـرفین
بالفاصله ترتیبات الزم برای گشایش حسابهای سپرده را طبق شرایط این بیانیـه بـه بانـک مرکـزی
خواهند دا د .تمام وجوه سپرده شده در حساب امانی در بانک مرکزی طبق این بیانیه در حسابی به نـام
بانک مرکزی الجزایر نگهداری خواهد گردید .ترتیبات خاصی بـرای اجـرای تعهـدات مطـروح در ایـن
بیانیه و بیانیه جمهوری دمکراتیک و مردمی الجزایر مربوط به حل و فصل دعـاوی بـه وسـیله دولـت
ایاالت متحده امریکا و دولت جمهوری اسالمی ایران (از این به بعـد «بیانیـه حـل و فصـل دعـاوی»
نامیده خواهد شد) ،بهطور جداگانه طی تعهدات خاص دولت ایاالت متحده امریکـا و دولـت جمهـوری
اسالمی ایران ،با توجه به بیانیه جمهوری دمکراتیک و مردمی الجزایر پیشبینی شده است.
 .5ترتیبات سپرده گذاری متضمن این شرط خواهد بود که چنانچه دولت الجزایر نزد بانک مرکـزی
الجزایر ،گواهی خرور ایمن  33تبعه ایاالت متحده را از ایران صادر کند ،بانک مرکزی الجزایر براساس
آن به بانک مرکزی دستور خواهد داد فوراً تمام وجوه و دیگر داراییهای موجود در حسـاب امـانی نـزد
بانک مرکزی را براساس این بیانیه منتقل سازد؛ مشروط بر اینکه در هـر زمـانی قبـل از صـدور ایـن
گواهی توسط دولت الجزایر ،هریک از طرفین ،ایران و ایاالت متحده ،حق خواهند داشت کـه بـا یـک
اخطاریه  93ساعته تعهدات خود را نسبت به این بیانیه فسخ کنند.
اگر چنین اخطاریهای توسط ایاالت متحده صادر شود و گـواهی مـذکور توسـط دولـت الجزایـر در
ظرف  93ساعت مهلت اخطاریه صادر گردد ،بانک مرکزی الجزایر به بانک مرکزی دسـتور خواهـد داد
که نسبت به نقل و انتقال وجوه و داراییهای مورد بحث اقدام کند .اگر مهلـت اخطاریـه  93سـاعته از
سوی ایاالت متحده بدون صدور این گواهی تمام شود ویا اگر اخطاریه فسخ تعهـدات از سـوی ایـران
تسلیم گردد ،در چنین موردی ،بانک مرکزی الجزایر به بانک مرکزی دستور خواهـد داد کلیـه وجـوه و
داراییها را به ایاالت متحده برگشت دهد و از آن پس ،تعهدات مندرر در ایـن بیانیـه ملغـی و بالاثـر
خواهند بود.
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ـ داراییهای نزد بانک فدرال رزرو
 .4به محض انجام ترتیبات ضروری مربوط به حساب امانی در بانـک مرکـزی ،ایـاالت متحـده تمـام
طالهای متعلق به ایران نزد بانک فدرال رزرو نیویورک ،به انضمام کلیه داراییهـای دیگـر ایـران (یـا
معادل نقدی آنها) نزد بانک فدرال رزرو را به بانک مرکزی انتقال خواهد داد که در حساب امانی نـزد
بانک مرکزی نگهداری خواهد شد تا زمانی که انتقال ویا برگشت آنها طبـق بنـد  2مـذکور در فـوق
الزامآور گردد.
ـ داراییهای نزد شعب خارجی بانکهای امریکایی
 .3به محض انجام ترتیبات ضروری مربوط به حساب امانی نزد بانـک مرکـزی ،ایـاالت متحـده تمـام
سپردهها و اوراق بهاداری را که در روز  81نوامبر  8191یا پس از آن در دفاتر شعب خارجی بانکهـای
امریکایی ثبت شده است ،به همراه بهره متعلق تا  28دسامبر  ،8111به بانک مرکـزی ،حسـاب بانـک
مرکزی الجزایر ،منتقل خواهد کرد که نزد بانک مرکزی در حساب بانک مرکزی الجزایر خواهد ماند ،تا
زمانی که برگشت یا انتقال آنها طبق بند  2مذکور در فوق الزامآور گردد.
ـ داراییهای نزد شعب بانکهای امریکایی در امریکا
 .3با پذیرش این بیانیه و بیانیه حل و فصل دعاوی منضم به آن توسط ایران و ایـاالت متحـده و بـه
دنبال پایان یافتن ترتیبات مربوط به گشایش حساب تضمینی بهرهدار نزد بانک مرکزی کـه در بیانیـه
اخیر و بند هفت زیر مشخص شده است ،و ترتیبات آن طی  21روز از تاریخ این بیانیه داده خواهد شد،
ایاالت متحده در ظرف  6ماه از آن تاریخ برای انتقال تمام سپردهها و اوراق بهادار ایران نزد مؤسسـات
بانکی در امریکا به اضافه بهره متعلق به بانک مرکزی عمل خواهد کرد ،که به صورت حسـاب امـانی
نزد بانک مرکزی باقی خواهد ماند تا زمانی که انتقال ویا برگشت آنها طبق بند  2باال الزامآور گردد.
 .7به مجرد وصول وجوه مندرر در بند  6باال توسط بانک مرکزی ،بانک مرکزی الجزایر به بانـک
مرکزی دستور خواهد داد که )8 :نیمی از مبالغ دریافتی را به ایران انتقال دهد؛  )3نیم دیگر را در یـک
حساب تضمینی بهرهدار نزد بانک مرکزی بسپارد تا آنکه میزان موجودی حساب تضـمینی بـه میـزان
یک میلیارد دالر برسد .پس از رسیدن به سط یک میلیارد دالر ،بانک مرکزی الجزایر دسـتور خواهـد
داد که تمام مبالغی که به موجب بند  6دریافت میشوند به ایران منتقل گردند.
کلیه موجودی حساب تضمینی صرفاً برای تضمین پرداخت و تأدیه دعاوی علیه ایران طبـق بیانیـه
حل و فصل دعاوی مورد استفاده قرار خواهد گرفت .هرگاه بانک مرکزی بـه ایـران اطـالع دهـد کـه
میزان موجودی حساب تضمینی از  311میلیون دالر تنزل کرده است ،ایران فوراً با گذاشتن سپردههای
جدید ،موجودی حساب مذکور را به سط  311میلیون دالر خواهد رساند و موجودی حساب مـذکور در
این سط نگهداری خواهد شد تا زمانی که رئیس هیأت داوری ،هیأتی که طبـق بیانیـه حـل و فصـل
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دعاوی تشکیل گردیده است ،برای بانک مرکزی الجزایر گواهی کند که تمام احکام داوری علیه ایـران
طبق بیانیه حل و فصل اجرا شده است ،که در آن صورت ،باقیمانده حساب تضمینی بـه ایـران انتقـال
داده خواهد شد.
ـ داراییهای دیگر در امریکا و خارج از امریکا
 .1با پذیرش این بیانیه و بیانیه حل و فصل دعاوی منضم به آن ،توسط ایران و ایـاالت متحـده ،و بـه
دنبال پایان یافتن ترتیبات مربوط به گشایش حساب تضمینی که طی  21روز از تاریخ این بیانیه خاتمه
خواهد پذیرفت ،ایاالت متحده عالوه بر داراییهایی که در بند  3و  6باال به آنها اشاره گردید ،در مورد
انتقال تمام اموال ایران (یعنی وجوه و اوراق بهادار) که در ایاالت متحده و در خارر از آن کشور موجود
است به بانک مرکزی اقدام خواهد کرد ،تا زمانی که انتقال ویا برگشت آنها طبق بند  2بـاال الـزامآور
گردد.
 .1با پذیرش این بیانیه و بیانیه حل و فصل دعاوی منضم به آن ،توسط ایران و ایاالت متحـده ،و
با صدور گواهی مشروح در بند  2باال توسط دولت الجزایر ،ایاالت متحده براساس مفاد مقررات قـانونی
قبل از  81نوامبر  8191این کشور ،ترتیبات الزم برای انتقال تمام اموال ایران را که در ایاالت متحـده
و در خارر موجود میباشد و در چهارچوب بندهای فوقالذکر قرار نمیگیرد ،به ایران انجام خواهد داد.
 لغو تحریمهای تجاری و ادعاها .11به محض صدور گواهی مذکور در بند  2توسط دولت الجزایر ،ایـاالت متحـده تمـام تحـریمهـای
تجاری را که از  82آبان  1( 8231نوامبر  )8191تاکنون علیه ایران اعمال گردیده است لغو خواهد کرد.
 .11به محض صدور گواهی مذکور در بند  2توسط دولـت الجزایـر ،ایـاالت متحـده فـوراً تمـام
دعاوی را که در حال حاضر علیه ایران در دیوان دادگستری بینالمللی مطرح است پس خواهد گرفت و
از آن به بعد نی ز از اقامه دعوا در مورد هرگونه ادعای حال یا آینده توسط ایاالت متحده ویا اتباع ایاالت
متحده علیه ایران ،ناشی از حوادث قبل از تاریخ این بیانیه ،در رابطه با موارد زیر جلوگیری خواهد کرد:
الف) عمل دستگیری  33نفر اتباع ایاالت متحده در  82آبان  1( 8231نوامبر ،)8191
ب) توقیف دستگیرشدگان،
ر) خسارات وارد به اموال ایاالت متحده ویا اموال اتباع ایاالت متحده در داخـل محوطـه سـفارت
امریکا در تهران بعد از  83آبان  2( 8231نوامبر ،)8191
د) صدمات وارد به اتباع ایاالت متحده ویا اموال آنهـا در نتیجـه جنبشهـای مردمـی در جریـان
انقالب اسالمی ایران که ناشی از عمل دولت ایران نبوده است.
ایاالت متحده همچنین مانع از اقامـه دعـوا علیـه ایـران در دادگاههـای امریکـا توسـط اشـخاص
غیرامریکایی درباره ادعاهای حال ویا آینده ناشی از حوادث ککر شده در این بند خواهد گردید.
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نکته  .4برگشت داراییهای خانواده شاه سابق
 .11به محض صدور گواهی مذکور در بند  2توسط دولت الجزایر ،ایاالت متحده امـوال و داراییهـای
موجود در امریکا را که تحت کنترل وراث شاه سابق ویا هریک از بستگان نزدیک وی بوده و بـهعنوان
خوانده از جانب ایران به منظور برگرداندن اموال و داراییهای متعلق به ایـران در دادگاههـای ایـاالت
متحده علیه آنان طرح دعوا میشود ،مسدود و انتقال آنها را ممنوع خواهد کرد .دستور انسداد اموال و
داراییهای هریک از خواندگان و همچنین ماترک شاه سابق تا پایان جریان دادرسی به قوت خود باقی
خواهد بود .تخلف از دستور انسداد مستوجب مجازاتهای کیفری و مدنی مقرر در قوانین ایاالت متحده
خواهد بود.
 .15به محض صدور گواهی مذکور در بند  2باال توسط دولت الجزایـر ،ایـاالت متحـده بـه تمـام
اشخاص مقیم در حوزه قضایی امریکا دستور خواهد داد که ظرف  21روز کلیه اطالعات موجود در نـزد
آنها ،در تاریخ  83آبان  2( 8231نوامبر  )8191و نیز در تاریخ دستور ،در رابطه با اموال و داراییهـای
مذکور در بند  83را به منظور ارسال به ایران ،به خزانهداری ایاالت متحده گزارش دهند.
تخلف از این مقرره مستوجب مجازاتهای کیفری و مدنی مندرر در قوانین ایاالت متحده خواهد بود.
 .14به محض صدور گواهی مذکور در بند  2فوق توسط دولت الجزایر ،ایـاالت متحـده بـه کلیـه
دادگاههای کیربط ایاالت متحده اعالم خواهد کرد که در مورد دعاوی مندرر در بند  ،83ادعـای ایـران
نباید چه به استناد اصول مصونیت دولت مستقل و چه به استناد قانون دکترین کشـوری مـردود تلقـی
گردد و نیز اعالم خواهد کرد مصوبهها و احکام ایران در ارتباط با چنین داراییهایی باید طبـق قـوانین
ایاالت متحده به وسیله دادگاههای امریکا اجرا گردد.
 .13در مورد هر حکم صادرشده از دادگاه امریکا مبنی بر انتقال هرگونه مال ویا دارایی به ایـران،
ایاالت متحده بدینوسیله اجرای حکم نهایی را در صورتی که امـوال ویـا داراییهـا در داخـل ایـاالت
متحده باشد ،تضمین میکند.
 .13چنانچه اختالفی بین طرفین درباره نحوه اجرای تعهداتی که مطابق بند  83تـا  83بـه عهـده
ایاالت متحده است بروز کند ،ایران میتواند اختالف را به هیأت داوری که براساس بیانیه حل و فصـل
دعاوی و مطابق شرایط مقرر در آن تشکیل گردیده است و رأی آن الزماالجرا خواهد بود ارجـاع کنـد.
چنانچه هیأت مزبور تشخیص دهد که در نتیجه قصـور ایـاالت متحـده در اجـرای ایـن تعهـد ،ایـران
متحمل خساراتی گردیده است ،حکم مقتضی به نفع ایران صادر میکند که این حکم در دادگاههای هر
کشور مطابق قوانین آن کشور ،به وسیله ایران میتواند به موقع اجرا گذاشته شود.
 حل و فصل اختالفات .17چنانچه اختالفات دیگری درباره تفسیر یا نحوه اجرای هریک از مقررات این بیانیه بـین طـرفین
بروز کند ،هریک از طرفین میتواند اختالف را به هیأت داوری که براساس بیانیه حل و فصل دعاوی و
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مطابق شرایط مقرر در آن تشکیل گردیده است و رأی آن الزماالجرا خواهد بود ارجاع کند .تصـمیمات
هیأت مزبور درباره چنین اختالفاتی ،مشتمل بر احکام پرداخت غرامت ،خسارت حاصل از عـدم اجـرای
این بیانیه ویا بیانیه حل و فصل دعاوی میتواند از سوی طرف کینفع در دادگاههای هر کشـور مطـابق
قوانین آن کشور به موقع اجرا گذارده شود.
بهزاد نبوی
وزیر كشور در امور اجرایی
()1531/11/11

پیوست 3
بیانیه دولت جمهوری دموكراتیک و مردمی الجزایر
درباره حل و فصل دعاوی توسط دولت ایاالت متحده امریکا و
دولت جمهوری اسالمی ایران (بیانیه حل و فصل دعاوی)
(1531/11/11ـ  11ژانویه )1111
براساس اعالم پذیرش رسمی از جانب دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت ایـاالت متحـده امریکـا،
دولت جمهوری دمکراتیک و مردمی الجزایر اکنون اعالم میدارد که ایران و ایـاالت متحـده بـه قـرار
زیرموافقت کردهاند:
ماده 1
ایران و ایاالت متحده دعاوی مشروح در ماده  3را از طریق توافق بین طـرفین مسـتقیم دعـوا حـل و
فصل خواهند کرد .هریک از ادعاهایی که ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این بیانیه حل و فصل نشـود
طبق شرایط مندرر در این بیانیه به داوری شخص ثالث ارجاع خواهد گردید .دوره شـشماهـه مـذکور
برای یکبار با درخواست هریک از طرفین برای مدت سه ماه دیگر میتواند تمدید شود.
ماده 1
 .8بدینوسیله یک هیأت داوری (دیوان داوری دعاوی ایران و ایاالت متحده) بهمنظـور اتخـاک تصـمیم
درباره ادعاهای اتباع ایاالت متحده علیه ایران و ادعاهای اتباع ایران علیـه ایـاالت متحـده و هرگونـه
ادعای متقابل ناشی از قرارداد فیمابین ،معامله یا پیشامدی که مبنای ادعـای آن تبعـه باشـد تشـکیل
میگردد؛ در صورتی که ادعاها و ادعاهای متقابل در تاریخ این بیانیـه پابرجـا بـوده ،اعـم از اینکـه در
دادگاهی مطرح شده یا مطرح نشده باشد و ناشـی از دیـون ،قراردادهـا (شـامل اعتبـارات اسـنادی یـا
ضمانتهای بانکی) ،ضبط اموال ویا هر اقدام دیگری باشد که مـؤثر در حقـوق مالکیـت اسـت .مـوارد
مندرر در بند  88بیانیه مور  31دیماه  81( 8231ژانویه  )8118دولت الجزایـر و ادعاهـای ناشـی از
اقدامات ایاالت متحده در قبال موارد مذکور در آن بند ،همچنین ادعاهای ناشی از قراردادهای تعهدآور
فیمابین که در آن قراردادها مشخصاً رسیدگی به دعاوی مربوط در صـالحیت انحصـاری دادگاههـای
صال ایران ،با توجه به نظر مجلس شورای اسالمی ایران باشد ،از این امر مستثنا هستند.
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 .3هیأت داوری همچنین درباره ادعاهای رسمی ایـاالت متحـده و ایـران علیـه یکـدیگر ناشـی از
قراردادهای فیمابین درخصوص خرید و فروش اجناس و خدمات ،صالحیت داوری خواهد داشت.
 .2همانگونه که در بند  86و  89بیانیه مور  31دیماه  81( 8231ژانویه  )8118دولـت الجزایـر
مذکور است ،هیأت داوری صالحیت رسیدگی به هرگونه اختالف مربوط به تفسیر یا اجـرای هریـک از
موارد مندرر در آن بیانیه را خواهد داشت.
ماده 5
 .8هیأت داوری شامل  1عضو ویا تعداد بیشتری با ضریب  2که در مورد لزوم آن برای پیشـبرد سـریع
کار ،ایران و ایاالت متحده توافق کنند ،خواهد بود .ظرف نود روز پس از نافذ شدن این بیانیه ،هریک از
دو دولت یکسوم از اعضا را تعیین خواهد کرد.
ظرف سی روز پس از انتخاب ،اعضای انتخاب شده ثلث باقیمانده را بـا توافـق انتخـاب و یکـی از
اعضای ثلث اخیر را بهعنوان رئیس هیأت داوری تعیین خواهند کرد .اتخاک تصمیم درباره دعاوی توسط
کلیه اعضا ویا توسط یک هیأت سه نفری از اعضای هیأت داوری که رئیس هیأت تعیـین میکنـد ،بـه
عمل خواهد آمد .هریک از هیأتهای نامبرده توسط رئیس هیأت داوری تشکیل خواهد گردید و شامل
یک عضو تعیین شده به وسیله هریک از سه ترتیب فوقالذکر خواهد بود.
 .3انتخاب اعضای هیأت داوری و اجرای امور هیأت طبق مقررات داوری کمیسیون سـازمان ملـل
متحد درباره حقوق تجارت بینالمللی 8خواهد بود ،مگر در مواردی که توسط طرفین ویا توسـط هیـأت
داوری به منظور اطمینان از اجرای این بیانیه اصالح میشود .مقررات کمیسیون سـازمان ملـل متحـد
درباره حقوق تجارت بینالمللی 3برای انتخاب اعضای هیأتهای سه نفـری پـس از تغییـرات ضـروری
مورد استفاده قرار میگیرد.
 .2ادعاهای اتباع ایاالت متحده و ایران در چهارچوب این بیانیه یا توسط خود مدعی ویـا در مـورد
دعاوی کمتر از  331/111دالر ،توسط دولت آنها به داوری ارجاع خواهد گردید.
 .1پس از یک سال از تاریخ نافذشدن این بیانیه ویا شش ماه پس از تاریخ انتخـاب رئـیس هیـأت
داوری (هر کدام که دیرتر باشد) ،هیچ ادعایی در داوری قابل طرح نخواهد بود .مهلتهای فوق شـامل
ترتیبات مـذکور در بنـد  86و  89بیانیـه مـور  31دیمـاه  81( 8231ژانویـه  )8118دولـت الجزایـر
نمیگردد.
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2. mutadis mutandis

پیوست شماره 117  3

ماده 4
 .8تمام تصمیمات و احکام هیأت داوری قطعی و الزماالجرا خواهد بود.
 .3با اجرای کلیه احکام داوری به موجب این ترتیبات ،رئیس هیأت داوری همانگونه که در بنـد 9
بیانیه مور  31دیماه ( 81ژانویه  )8118دولت الجزایر تجویز شده است مراتب را گواهی خواهد کرد.
 .2هر حکمی که هیأت داوری علیه هریک از دو دولت صادر کند ،علیه آن دولت در دادگاههای هر
کشوری طبق قوانین آن کشور قابل اجرا خواهد بود.
ماده 3
هیأت داوری اتخاک تصمیم درباره تمام موارد را براسـاس رعایـت قـانون انجـام خواهـد داد و مقـررات
حقوقی و اصول حقوق تجارت و حقوق بینالملل را به کار خواهد برد و در این مورد ،کاربردهای عـرف
بازرگانی ،مفاد قرارداد و تغییرات اوضاع و احوال را در نظر خواهد گرفت.
ماده 3
 .8محل دادگاه در الهه در کشور هلند ویا هر محل دیگری که ایـران و ایـاالت متحـده توافـق کننـد،
خواهد بود.
 .3هریک از دو دولت ،نمایندهای در محل استقرار هیأت داوری تعیین خواهد کرد تا نماینـدگی آن
دولت را در هیأت مزبور به عهده داشته و ابالغها یا هر نوع مکاتبات دیگر خطاب به آن دولت ویا اتباع
و سازمانهای آن دولت درباره امور تحت رسیدگی توسط هیأت داوری را دریافت دارد.
 .2هزینههای داوری بالمناصفه توسط دو دولت پرداخت خواهد گردید.
 .1در مورد هر مسألهای درباره تفسیر ویا اجرای این بیانیه ،بـه تقاضـای ایـران و ایـاالت متحـده،
توسط هیأت داوری اتخاک تصمیم خواهد شد.
ماده 7
به منظور اجرای این قرارداد:
« .8تبعه» ایران ویا ایاالت متحده بدین معنا است:
الف) شخص حقیقی که شهروند ایران ویا ایاالت متحده است.
ب) شرکت ویا شخص حقوقی دیگری که طبق قوانین ایران ویا ایاالت متحده ویـا هریـک از
ایاالت و نواحی آن ،ناحیه کلمبیا ویا مشترکالمنافع پرتوریکو تشکیل یافته باشد ،مشروط بـر ایـنکـه،
اشخاص حقیقی تبعه آن کشور مجتمعاً به صورت مستقیم ویا غیرمستقیم در چنین شرکت یا شخصیت
حقوقی ،سهمی معادل  31درصد ویا بیشتر از سرمایه آن را داشته باشند.
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« .3ادعاهای اتباع» ایران ویا ایاالت متحده برحسب مورد عبارت است از ادعاهایی که از تاریخ بـه
وجود آمدن ادعا تا تاریخ رسمیت یافتن این بیانیه مستمراً در اختیار اتبـاع آن کشـور بـودهانـد؛ شـامل
ادعاهایی که بهطور غیرمستقیم از طریق مالکیت سرمایه ویا سـایر عالیـق مـالی ،در مـورد اشـخاص
حقوقی ،در مالکیت این اشخاص بودهاند ،مشروط بر اینکه منافع مالکیـت چنـین اتبـاعی ،مجتمعـاً در
زمان اقامه ادعا برای کنترل شرکت یا شخص حقوقی دیگر در حد الزم بوده ،و عالوه بر آن مشروط بر
اینکه شرکت ویا شخص حقوقی ،خود در چهارجوب این بیانیه حق اقامه دعوا نداشته باشد.
ادعاهایی که به هیأت داوری ارجـاع مـیشـود ،از تـاریخ طـرح ادعـا نـزد هیـأت داوری ،خـارر از
صالحیت قضایی دادگاههای ایران و ایاالت متحده یا هر دادگاه دیگر خواهد بود.
« .2ایران» یعنی دولت ایران و هر نوع سازمان فرعی سیاسی ایران و هـر نـوع مؤسسـه ،واحـد و
تشکیالتی که به وسیله دولت ایران ویا سازمانهای سیاسی فرعی آن کنترل میشود.
« .1ایاالت متحده» یعنی دولت ایاالت متحده ویا هر نوع سازمان سیاسی فرعی ایـاالت متحـده و
هر نوع مؤسسه ،واحد و تشکیالتی که به وسیله دولت ایاالت متحده ویا سازمانهای سیاسی فرعی آن
کنترل میشود.
ماده 1
این بیانیه هنگامی که دولت الجزایر از هر دو دولت ایران و ایاالت متحـده اعالمیـه پـذیرش بیانیـه را
دریافت کند الزماالجرا خواهد بود.

پیوست 3
تعهدات دولت ایاالت متحده امریکا و دولت جمهوری اسالمی ایران
در مورد بیانیه دولت جمهوری دموكراتیک و مردمی الجزایر (سند تعهدات)
( 1531/11/11ـ  11ژانویه )1111
 .1به مجرد اینکه بانک مرکزی الجزایر ،به دولت الجزایر ،دولت ایران و ایاالت متحده امریکـا اطـالع
دهد که «بانک مرکزی» اطالع داده است که برای حساب سپرده ،دالر ،شمش طال و اوراق بهادار بـه
نام بانک مرکزی الجزایر بهعنوان حسـاب مسـدود مخصـوص ،پـول نقـد و سـایر وجـوه و همچنـین
 8/623/189/991اونس طال (که به وسیله طرفین بـدین منظـور در حـد معـادل  121/9میلیـون دالر
امریکا ارزیابی شده) و اوراق بهادار (ارزش اسمی) به ارزش مجموع  9/133میلیارد دالر امریکا دریافـت
کرده است ،ایران بالفاصله عزیمت ایمن  33تبعه امریکا را کـه در ایـران نگهـداری مـیشـوند عملـی
میسازد.
 .1با تأیید ایران مبنی بر تمایلش به پرداخت کلیه بدهیهایش و بدهیهای مؤسسات در اختیارش،
بانک مرکزی الجزایر براساس مفاد بند  8فوق ،دستورات کیل را به «بانک مرکزی» صادر خواهد کرد:
الف) انتقال  2/669میلیارد دالر به فدرال رزرو نیویورک بابت پرداخت اصل و بهره پرداخت نشده تا 28
دسامبر  8111در مورد:
 .8کلیه وامها و اعتبارات اعطا شده به وسیله سندیکایی از مؤسسات بانکی ،که حداقل یک مؤسسه
بانکی امریکا در آن عضویت دارد به دولت ایران و سازمانها و مؤسسات و واحدهای در اختیارش.
 .3کلیه وامها و اعتبارات اعطایی به وسیله سندیکایی که این وامها و اعتبارات توسط دولت ایـران
یا یکی از سازمانها ،مؤسسات و واحدهای تحت اختیارش ضمانت شده است.
ب) نگاهداری  8/181میلیارد دالر در حساب امانی مخصوص به منظور پرداخت اصـل بازپرداخـت
نشده و بهره متعلق نسبت به وامها و اعتباراتی که در بند «الف» فوق مذکور گردید و پـس از مصـرف
مبلغ  2/669میلیارد دالر امریکا و همچنین نسبت به پرداخت سایر بـدهیهـای مربـوط بـه مؤسسـات
بانکی امریکا ویا تضمین شده به وسیله دولت ایران ،سازمانها ،مؤسسات و واحدهای تحـت اختیـارش
که تاکنون پرداخت نشده و همچنین به منظور پرداخت مبالغ مورد اختالف در مورد سپردهها ،داراییهـا
و بهره متعلق (در صورت وجود) به سپردههای ایران در مؤسسات بانکی امریکا.
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بانک مرکزی ایران و مؤسسات بانکی ایاالت متحده بهفوریت جهت توافق در مـورد مبـالغ متعلـق
مالقات خواهند کرد.
در صورت حصول چنین توافقی ،بانک مرکزی و مؤسسه بانکی مربوط ،مبـالغ متعلـق را بـه بانـک
مرکزی الجزایر اعالم و تأیید خواهند کرد که آن بانک نیز به بانک مرکـزی انگلـیس بـرای بسـتانکار
کردن مبالغ مذکور به حساب بانک مرکزی ایران ویا فدرال رزرو بانـک نیویـورک جهـت پرداخـت بـه
مؤسسه بانکی مربوط دستور خواهد داد .در صورتی که طی  21روز هریک از مؤسسات بانکی امریکا و
بانک مرکزی ایران نتوانند در مورد مبالغ متعلق به توافق برسند هریک از طرفین میتواند این اختالف
را به حکمیت الزامآور توسط هیأت داوری بینالمللی به طریقی که مورد توافق طرفین باشد ارجاع کنـد
ویا در صورتی که چنین توافقی تا  21روز پس از ارجاع مسأله به حکمیت حاصل نگردید به هیأت حـل
و فصل دعاوی ایران و امریکا رجوع کند.
رئیس هیأت حکمیت ویا هیأت داوری مبلغی را که باید در اختیار کینفع قرار گیرد به بانک مرکـزی
الجزایر اطالع خواهد داد که بانک مرکزی نیز بهنوبه خود به بانک انگلیس دستور خواهد داد کـه ایـن
مبالغ را به بستانکار حساب بانک مرکزی ایران ویا حساب بانک فدرال رزرو نیویورک جهت پرداخت به
مؤسسات بانکی مربوط منظور کند.
هنگامی که کلیه اختالفات یـا از طریـق توافـق ویـا بـه وسـیله حکمیـت حـل و فصـل گردیـد و
پرداختهای مربوط انجام شد ،مانده مبالغ مذکور در بند «ب» به بانک مرکزی ایران پرداخـت خواهـد
شد.
ر) پرداخت فوری کلیه داراییهای موجود در حساب امانی مخصوص ،مازاد بر مبالغ مذکور در بنـد
«الف» و «ب» به بانک مرکزی ایران یا طبق دستور این بانک.

پیوست 7
موافقتنامه امانی
(1531/11/51ـ 11ژانویه )1111
این موافقتنامه امانی بین دولت ایاالت متحده امریکا ،بانک فدرال رزرو نیویورک بهعنوان نماینده مالی
ایاالت متحده امریکا ،بانک مرکزی ایران بهعنوان طرف کینفع و بانک مرکزی الجزایر بهعنوان نماینده
امانی است.
این موافقتنامه به منظور اجرای مفاد مربوط به بیانیه  31دیماه  8231مطابق بـا  81ژانویـه 8118
دولت الجزایر (موسوم به «بیانیه») صورت میگیرد .مفاد مزبور مربوط است به تنظیم قراردادهای امانی
برای داراییهای ایران که به آزادی اتباع امریکا در ایران بستگی مییابد:
 .1برطبق تعهدات مندرر در بند  1بیانیه و از تاریخ الزماالجرا بودن این موافقتنامه ،دولت امریکـا
دستور انجام موارد زیر را به بانک فدرال رزرو صادر خواهد کرد:
الف) فروش کلیه اوراق بهادار دولت امریکا که از تاریخ فروش تحت حفاظت ویا کنترل فدرال رزرو
بوده و متعلق به دولت ایران و سازمانها و مؤسسات و واحدهای تحت کنترل یـا اختیـارش اسـت بـه
بهایی که نر متوسط بازار در نیمه روز بوده و به نر هـای رایـج در سـه روز داد و سـتد پـیش از روز
فروش.
ب) انتقال به بانک انگلیس بهعنوان سپردهپذیر به منظور بستانکار کردن در دفاتر بانک مزبـور بـه
نام بانک مرکزی الجزایر بهعنوان نماینده امانی مندرر در این موافقتنامـه ،کلیـه اوراق بهـادار (غیـر از
آنچه که در مورد اوراق بهادار دولت امریکا در فوق ککر گردیده) و نیز وجوه (شـامل وجـوه دریـافتی از
فروش اوراق بهادار فوقالذکر امریکا) و شمش طال کـه خالصـیت آن کمتـر از خالصـیت و مرغـوبیتی
نباشد که در ابتدا به وسیله دولت ایران و سازمانها و مؤسسات و واحدهای تحت اختیـارش بـه ودیعـه
گذارده شده و تحت حفاظت و کنترل فدرال رزرو بوده و در تاریخ انتقال فوق متعلق به دولـت ایـران و
سازمانها و مؤسسات و واحدهای تحت اختیارش است.
هنگامی که فدرال رزرو داراییهای فوقالذکر ایران را به بانک انگلیس منتقل میسازد فـدرال رزرو
بهفوریت سندی به بانک مرکزی الجزایر ارسال خواهـد کـرد کـه حـاوی کلیـه اطالعـات الزم بـرای
شناساییهای ایران (نوع و منبع و مشخصات آن از نظر اصل و بهره) باشد.
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جزئیات ویژه مربوط به اوراق بهادار و وجوه و شمش طال متذکر در این بنـد (بنـد  )8کـه موضـوع
انتقال توسط فدرال رزرو است در پیوست «الف» ضمیمه است.
 .1برطبق تعهدات مندرر در بند  6 ،3و  1بیانیه ،دولت ایاالت متحده امریکا دستور انتقال سپرده و
اوراق بهادار متعلق به ایران را که در شعبات و ادارات خارجی بانکهای امریکا است و نیـز سـپردهها و
اوراق بهادار متعلق به ایران را که در شعبات و ادارات داخلی بانکهای امریکا اسـت و همچنـین کلیـه
موجودیهای ایران (وجوه و اوراق بهادار) را که در اختیار افراد و مؤسسات تابع مقررات و قوانین امریکا
باشد صادر خواهد کرد تا به فدرال رزرو بهعنوان نماینده مالی امریکا منتقل و سپس توسط فـدرال رزرو
به بانک انگلیس انتقال یابد تا وجوه مزبور جهت بستانکاری به حسابی که در دفاتر بانک مزبور به نـام
بانک مرکزی الجزایر بهعنوان نماینده امانی برطبق این موافقتنامه باز میشود منظور گردد (کلیه اوراق
بهادار و وجوه نقد و شمش طال متعلق به ایران مندرر در بند یک باال و نیز سـپردهها و اوراق بهـادار و
سایر وجوه متذکره در این بند (بند  )3کالً و جمعاً به نام «داراییهای ایران» خوانده میشود).
 .5تا زمانی که برطبق این موافقتنامـه ،داراییهـای ایـران توسـط بانـک انگلـیس از فـدرال رزرو
دریافت میگردد ،داراییهای ایران به وسیله بانک انگلیس به نام و عنـوان «بانـک مرکـزی الجزایـر»
بهعنوان نماینده امانی به شرح زیر نگاهداری خواهد شد:
 اوراق بهادار در یک یا چند حساب حفاظتی اوراق بهادار در بانک انگلیس به نام و عنوان «بانـکمرکزی الجزایر» بهعنوان نماینده امانی برطبق این موافقتنامه نگاهداری خواهد شد.
 سپردهها و سایر وجوه در یک یا چند حساب دالری که در بانک انگلیس به نام «بانـک مرکـزیالجزایر» بهعنوان نماینده امانی برطبق این موافقتنامه باز میگردد نگاهداری خواهد شد .بهره متعلق به
این سپردهها و وجوه عبارت خواهد بود از نر رایج در بازارهای خارر از امریکا.
 شمش طال در بانک انگلیس در یک حساب حفاظتی شمش طال به نام «بانک مرکزی الجزایر»بهعنوان نماینده امانی برطبق این موافقتنامه نگاهداری خواهد شد.
 موضوع تفاهم اینکه بانک مرکزی الجزایر هیچگونه مسئولیتی در مورد هر نوع کاهش در ارزشاوراق بهادار و شمش طال ویا وجوهی که در بانک انگلیس به نـام آن بانـک بـهعنوان نماینـده امـانی
برطبق مفاد این موافقتنامه نگاهداری میشود نخواهد داشت.
 .1الف) به مجرد اینکه دولت الجزایر کتباً به بانک مرکزی الجزایر اطالع دهد کـه کلیـه  33نفـر
اتباع امریکایی مندرر در لیستی که در ماه نوامبر  8111از طرف دولت امریکا به دولت الجزایـر تسـلیم
گردیده و در حال حاضر در ایران نگاهداری میشوند به طور سالم از ایـران عزیمـت کـردهانـد ،بانـک
مرکزی الجزایر بهفوریت دستوراتی را که مخصوصاً در مفاد بیانیه و در تعهدات دولـت ایـاالت متحـده
امریکا و دولت جمهوری اسالمی ایران در مورد بیانیه دولت جمهوری دموکراتیک مـردم الجزایـر قیـد
گردیده و قسمتی از مفاد این موافقتنامه را تشکیل میدهد به بانک انگلیس صادر خواهد کرد .متعهدین
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مصمم هستند که به منظور برطرف ساختن هر نوع مشکلی که ممکن است در طول مدت اجرای مفاد
این موافقتنامه پیش بیاید با حسن نیت عمل کنند.
ب) چنانچه:
 .8دولت ایران ویا دولت ایاالت متحده امریکا کتباً به دولت الجزایر اطالع دهد کـه یادداشـت الزم
را به منظور پایان دادن به تعهدات مندرر در بیانیه فوق صادر کرده است ،و
 .3بعد از انقضای  93ساعت پس از دریافت چنین یادداشتی از طرف دولت الجزایر ،بانـک مرکـزی
الجزایر دستورات مندرر در بند فرعی «الف» فوقالذکر را به بانک انگلیس صادر نکرده باشد،
بانک مرکزی الجزایر دستوراتی را که بهویژه در مفاد بیانیه مشخص شده و همچنین تعهدات دولت
ایاالت متحده امریکا و دولت جمهوری اسالمی ایران را در مورد بیانیـه دولـت جمهـوری دموکراتیـک
مردم الجزایر بهفوریت به بانک انگلیس صادر خواهد کرد.
ر) در صورتی که گواهی دولت الجزایر که در بند فرعی «الف» به آن اشاره گردیده ،پیش از آنکه
دولت امریکا بهطور مؤثر تعهدات خود را انجام داده باشد صادر شود ،داراییهای متعلق به ایران برطبق
مفاد بند فرعی «الف» منتقل خواهد گردید.
د) به وجوه و سپردههایی که برطبق موافقتنامه در بانک انگلیس نگاهداری شود ،پس از انتقـال آن
به بانک مرکزی الجزایر بهعنوان نماینده امانی ،بهرهای معادل نـر رایـج در بازارهـای پـول خـارر از
ایاالت متحده تعلق خواهد گرفت و چنین بهرهای جزء داراییهای ایران مندرر در بند فرعی «الـف» و
«ب» این بند (بند  )1محسوب خواهد شد.
 .3در تاریخ امضای این موافقتنامه به وسیله چهار طرف موافقتنامه ،بانک مرکزی الجزایر و فدرال
رزرو به م نظور اجرای مفاد این موافقتنامه قرارداد فنی را با بانک انگلیس تهیـه خواهنـد کـرد .برطبـق
همین قرارداد فنی بین فدرال رزرو و بانک انگلیس و بانک مرکزی الجزایر ،بانک فدرال رزرو نیویورک
زیانها و مخارر وارد بر بانک انگلیس را به شرحی که در بند  81آن پیشبینی گردیده به بانک مزبـور
خواهد پرداخت .فدرال رزرو هیچگونه مبلغی از بانک مرکزی الجزایر بهعنوان مخارر و هزینـه از بابـت
اجرای این موافقتنامه دریافت نخواهد داشت.
 .3این موافقتنامه بالفاصله پس از امضای آن به وسیله هـر چهـار طـرف و بعـد از آنکـه بانـک
مرکزی الجزایر و فدرال رزرو ،قرارداد فنی را که در بند  3این موافقتنامه درر گردیده با بانک انگلـیس
فراهم آورده باشند قابل اجرا خواهد بود.
 .7ین موافقتنامه در تمام مدت اعتبارش فقط با موافقت کتبی هر چهار طرف امضاکننده آن قابـل
اصالح و تجدیدنظر ویا قابل لغو و فسخ خواهد بود.
 .1هیچ قسمتی از این موافقتنامه کالً ویا جزئاً نمیتواند باعث ابطال هر نوع مصـونیتی باشـد کـه
بانک مرکزی الجزایر محق بر آن است.
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 .1یک نسخه از این موافقتنامه ،به محض عملی بودن ،به زبان فرانسه تهیه خواهـد شـد .هـر دو
نسخه انگلیسی و فرانسه بالسویه دارای ارزش و اعتبار خواهد بود.
 .11این موافقتنامه میتواند در نسخ متقابل امضا گردد و هریک از نسـخ مزبـور بـهعنوان نسـخه
اصلی شناخته میشود.
امضاکنندگان زیر به منظور گواهی ،این موافقتنامه را در تاریخ  21دیماه  31( 8231ژانویه )8118
امضا کردهاند:
ـ از طرف دولت ایاالت متحده امریکا :وارن م .كریستوفر (امضا)
ـ از طرف بانک فدرال رزرو نیویورک بهعنوان نماینده مالی ایاالت متحده :ارنست ت.
پاتریکیس معاون مشاور كل (امضا)
ـ از طرف بانک مركزی ایران :محمد باسخواد (امضا)
ـ از طرف بانک مركزی الجزایر :االخضر بنوطاف (امضا)
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پیوست «الف»
اوراق بهادار و شمش طال و وجوهی که به بانک فدرال رزرو نیویورک انتقال داده خواهد شد:
ـ اوراق بهادار بانک بینالمللی عمران و توسعه 23 :میلیون دالر (ارزش اسمی)
ـ شمش طال 8362331893916 :اونس طالی خالص ،تحویل خوب ،از نـوع شـمش طـالی لنـدن بـه
خالصیت  113در هزار ویا بهتر،
ـ وجوه نقد :در حدود  8321میلیارد دالر.
تهران ،به تاریخ  51دیماه  11( 1531ژانویه )1111

اینجانب موافقت خود را با تغییرات زیر در متن موافقتنامه امانی بین دولت ایاالت متحـده امریکـا،
فدرال رزرو نیویورک بهعنوان نماینده مالی ایاالت متحده ،بانک مرکزی ایران بهعنوان طرف کینفـع و
بانک مرکزی الجزایر بهعنوان نماینده امانی بدینوسیله تأیید میکنم:
 .8در پایان بند  1قسمت «الف» بعد از عبارت «ضمیمه» و اجرای توضیحات فنی و راهنماییهای
ناشی از آن ،هر سه حذف میشود و جمله زیر که آخرین جمله در بند مذکور اسـت اضـافه مـیگـردد:
«متعهدین مصمم هستند که به منظور بر طرف ساختن هر نوع مشکلی که ممکن است در طول مدت
اجرای این موافقتنامه پیش بیاید با حسن نیت عمل کنند».
 .3در پایان بند  1قسمت «ب» 3کلمات «و اجرای توضیحات فنی و راهنماییهـای ناشـی از آن»
حذف میشود.
ـ محل امضا از طرف بانک مرکزی ایران :اسفندیار رشیدزاده
ـ بدینوسیله گواهی میشود که این سند به زبان انگلیسی یک رونوشت حقیقی از نسخه اصـلی اسـت
که بهطور رسمی در اختیار ما گذاشته شده است:
وین ای میلی (امضا)

پیوست 1
ترتیبات فنی بین بانک مرکزی الجزایر ،بانک انگلیس و فدرال رزرو
(1531/11/51ـ  11ژانویه )1111

(1531/11/51ـ 11ژانویه )1111
این ترتیبات فنی بین بانک مرکزی الجزایر (که از این به بعد «نماینـده امـانی» خوانـده خواهـد شـد)
بهعنوان نماینده امانی ،بانک مرکزی انگلیس (که از این به بعد «بانک» خوانده خواهـد شـد) و بانـک
فدرال رزرو نیویورک بهعنوان نماینده مالی ایاالت متحده (که از ایـن بـه بعـد «فـدرال رزرو» خوانـده
خواهد شد) منعقد شده است.
 .1بدینوسیله بانک منصوب میشود تا وجوه و سایر داراییهایی را (کـه از طـرف فـدرال رزرو بـا
مسئولیت انحصاری خودش در موقع انتقال) شناسایی شده و ممکن است توسط وی بـه بانـک منتقـل
گردد و همچنین سایر وجوه و داراییهایی که معرف چنین وجوهی میباشد و داراییهای دیگری را که
ممکن است هر چند گاه به وسیله بانک در چنین حسابهایی نگاهداری شده ویـا برطبـق بنـد  1ایـن
ترتیبات سرمایهگذاری شود (و تمام این وجوه و داراییها بهطور دسته جمعی بهعنوان «وجـوه امـانی»
خوانده میشود) نگهداری ،سرمایهگذاری و توزیع کند .تا موقعی که وجوه امانی برطبق مفاد بند  9زیـر
توزیع گردد ،بانک بهعنوان امانتدار عمل کرده ،وجوه امانی را برطبـق ترتیبـات مشـروح در ایـن سـند
سرمایهگذاری خواهد کرد.
 .1بانک حسابهای زیر را به نام نماینده امانی باز خواهد کرد:
الف) دو حساب مسدود اوراق بهادار یعنی ،حساب مسدود اوراق بهادار شـماره  8و حسـاب مسـدود
اوراق بهادار شماره ( 3حسابهای مسدود اوراق بهادار)،
ب) سه فقره حساب به دالر امریکا ،یعنی حساب دالر امریکایی شـماره  ،8حسـاب دالر امریکـایی
شماره  ،3و حساب دالر امریکایی شماره ،2
ر) یک حساب مسدود شمش طال («حساب شمش») ،و وقتی کـه از طـرف فـدرال رزرو جهـت
واریز به این حسابها انتقال صورت گیرد ،اوراق بهادار را بـه حسـاب مسـدود اوراق بهـادار شـماره ،8
سپردههای دالری را به حساب دالری شماره  8و شمش طال را به حساب شمش واریز خواهـد کـرد و
مشخصات عمومی وجوه و سایر داراییها را که بدین ترتیب منتقل میشود در دسترس نماینـده امـانی
خواهد گذاشت.
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 .5بانک امور زیر را انجام خواهد داد:
الف) اوراق بهادار را برطبـق مفـاد «ترتیبـات» حاضـر فعـالً در حسـابهای مسـدود اوراق بهـادار
نگاهداری خواهد کرد.
ب) شمش طال را برطبق مفاد «ترتیبات» حاضر فعالً در حساب شمش نگاهداری خواهد کرد ،و
ر) وجوه را برطبق مفاد «ترتیبات» حاضر و بـه منظـور اطمینـان از تبـدیل آن بـه پـول فعـالً در
حسابهای دالری نگاهداری خواهد کرد.
 .4الف) بانک با در نظر گرفتن شرایط ،کوشش صادقانه به خرر خواهد داد تـا وجـوه حسـابهای
دالری را به نر بازار در بانکهایی به تشخیص خودِ بانک و حسب طرز و نحوه تشخیص خـودِ بانـک
سرمایهگذاری تکراری کند و بهعنوان بهره متعلق بـه وجـوه ایـن حسـابهای دالری ،مبـالغی معـادل
بهرههای دریافت شده پرداخت خواهد کرد .با وجود این از حساب دالری شماره  3مبالغی معادل مبـالغ
هزینهها و مخارر معقول از بابت نگاهداری و عملکرد حساب دالری شماره  3قابل برداشت خواهدبود.
ب) هر مقدار بهره عایدی از بابت اوراق بهادار موجود در حساب مسدود اوراق بهـادار شـماره  8بـه
جساب دالر شماره  8واریز خواهد شد و هر مقدار بهره عایـدی از بابـت حسـاب مسـدود اوراق بهـادار
شماره  2به حساب دالری شماره  2واریز خواهد گردید.
 .3بانک کلیه مبالغ عایدی بهعنوان بهره از بابت هر قسمت وجوه امانی را فعالً به همـان ترتیـب
مربوط به وجوه سپرده در حسابهای دالری سرمایهگذاری خواهد کرد.
 .3بانک هیچگونه مسئولیتی به علت هر نوع کاهش در ارزش اوراق بهادار ویا شـمش طـال کـه
فعالً به وسیله بانک به نام نماینده امانی به ترتیب در حسابهای مسدودی اوراق بهادار در حسـاب
شمش نگاهداری میشود نخواهد داشت.
همچنین نماینده امانی هیچگونه مسئولیتی به علت هر نوع کاهش در ارزش اوراق بهادار یا شمش
طال که فعالً به وسیله بانک به نام نماینده امانی به ترتیـب در حسـابهای مسـدود اوراق بهـادار و در
حساب شمش نگاهداری میشود نخواهد داشت .به عالوه ،نماینده امانی از بابت خسارت و زیان ناشـی
از سرمایهگذاری وجوه نگاهداری شده در حسابهای دالری جهت نماینده امانی هیچگونـه مسـئولیتی
نداشته و نخواهد پذیرفت.
بهعالوه ،نماینده امانی مسئول پرداخت هیچ نوع مخارر و هزینه و کارمزدی که از طرف بانک ویـا
فدرال رزرو در انجام وظایف مربوط تحت «ترتیبات» حاضر پیش بیاید نبوده و مسئول شناخته نخواهـد
شد.
 .7بانک در انجام وظایفش تحت مفاد «ترتیبات» حاضر هـیچ نـوع حـزم و احتیـاطی بـه منظـور
طرفداری از یکی از طرفین «ترتیبات» حاضر به کار نخواهد برد و فقط مطابق دستورات نماینده امـانی
رفتار خواهد کرد.
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الف) به شرط آنکه هیچگونه دستور قبلی تحت مفاد بند فرعی «ب» در زیر دریافت نشده باشد به
محض دریافت دستورات الزم از نماینده امانی در این مورد که به صورت دستور مندرر در بند  1در زیر
خواهد بود ،بانک بالفاصله وجوهی را که در آن موقع در حساب دالری شماره  8نگاهداری میشود بـه
طریق کیل انتفال خواهد داد:
 2/669/111/111 .8دالر امریکا به فدرال رزرو که منحصراً تابع دستور فدرال رزرو خواهد بود،
 8/181/111/111 .3دالر امریکا به حساب دالری شماره  ، 3و
 .2بقیه به یک حساب بانک مرکزی ایران که در این بانک باز شده و منحصراً تـابع دسـتور بانـک
مرکزی ایران خواهد بود،
و نیز انتقال اوراق بهادار و شمش که در آن موقع به ترتیب در حساب مسدود اوراق بهـادار شـماره  8و
در حساب شمش نگاهداری میشود ،به حساب بانک مرکزی ایران در بانـک و منحصـراً تـابع دسـتور
بانک مرکزی ایران خواهد بود.
ب) به شرط آنکه هیچگونه دستور قبلی تحت مفاد بند فرعی «الف» در فوق دریافت نشده باشـد،
به محض دریافت دستورات از نماینده امانی در این مورد که به صورت دستور مندرر در بنـد  1در زیـر
خواهد بود ،بانک بالفاصله وجوه امانی را به حساب فدرال رزرو در بانک انتقال خواهد داد که منحصراً
تابع دستور بانک فدرال رزرو خواهد بود ،و کلیه حسابهایی را کـه در بنـد « 3ترتیبـات» حاضـر قیـد
گردیده است خواهد بست.
ر) پس از دریافت و اجرای دستورات مندرر در بند فرعی «الف» باال به وسیله بانک ،هرگونه وجوه
و اوراق بهادار که بانک از فدرال رزرو جهت واریز کردن به هریک از حسابهای قیـد شـده در بنـد 3
«ترتیبات» حاضر دریافت کند ،به استثنای حساب دالری شماره  ،3برطبق دستورات نماینده امـانی بـه
صورت دستور مندرر در بند  1زیر ،به حساب بانک مرکزی ایران در بانک واریز خواهد شد که منحصراً
تابع دستور بانک مرکزی ایران خواهد بود و به حساب دالری شماره  2و به حساب مسدود اوراق بهادار
شماره  3در بانک به نام نماینده امانی واریز خواهد گردید.
حداکثر  21روز پس از این تاریخ ،نماینده امانی دستور الزم را به بانک صادر خواهد کرد تـا وجـوه
اوراق بهادار در این حسابها را به بانک مورد نظر نماینده امانی به حساب بانک مرکزی الجزایر انتقال
دهد.
د) بانک به محض دریافت دستورات الزم از نماینده امانی در این مورد به صورت دستور منـدرر در
بند زیر (بند  ،)1امور زیر را به محض عملی بودن انجام خواهد داد:
 .8انتقال چنان مبلغی از حساب دالری شماره  3به فدرال رزرو ،برطبـق دسـتورات قیـد شـده کـه
منحصراً تابع دستور فدرال رزرو خواهد بود؛ به شرط آنکه مبلغ کافی در حساب دالری شماره  3جهت
این انتقال باقی باشد ،ویا
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 .3انتقال باقیمانده وجوه در حساب دالری شماره  3به حساب بانک مرکـزی ایـران در بانـک کـه
منحصراً تابع دستورات بانک مرکزی ایران خواهد بود و بستن حساب دالری شماره .3
هـ) نماینده امانی حق صدور هیچگونه دستوری را به بانک نخواهد داشت بجز آنچه در بنـد  9قیـد
شده است و بانک بدون هیچ نوع استفسار اضافی ملزم به اتکا به هرگونه دستوری خواهد بـود کـه در
چهارچوب این بند است و هر نوع انتقال از طرف بانک برطبق هرگونه دستور صادر به بانک تحت مفاد
بند  ،9انجام وظیفه خوب از جانب بانک تلقی خواهد شد.
 . 1الف) به منظور ارزشیابی و اطمینان از صحت یادداشتها و دسـتورات پرداخـتهـا و انتقـاالت،
بانک و نماینده امانی رموز تلگرافی را بین همدیگر مبادله خواهند کرد .با وجود این ،دستورات قیـد
شده در بند «9الف» و «9ب» به صورت کتبی صورت گرفته و شخصاً بـه یکـی از دو مقصـد زیـر
ارسال خواهد گردید:
 .8به بانک ،ویا
 .3به معاون رئیس بانک به نام و عنوان بانک در سفارت انگلیس در الجزایر
و به شرح مندرر در بند فرعی «ب» خواهد بود .نیز صحت آن گواهی خواهد شد .چنانچه صـحت
یک امتحان تلگرافی مورد سؤال و تردید باشد ،بانک و نماینده امانی موافقت میکننـد کـه بـه منظـور
تأیید صحت موضوع ارسال شده ،به وسیله تلکس ویا هر وسیله مناسب ،هرچه زودتر با یکدیگر تمـاس
برقرار کنند.
ب) بانک و نماینده امانی لیستی از اسامی اشخاصی را کـه مجـاز بـه امضـا ویـا مبادلـه هـر نـوع
یادداشت و دستور کتبی باشند که تحت مفاد «ترتیبات» حاضـر الزم و اجـازه داده شـده ،در دسـترس
همدیگر قرار داده و امضای این اشخاص تعیین شده را معرفی و تأیید خواهند کرد و اینگونه لیستهـا
در موارد لزوم تجدیدنظر خواهد شد .کلیه این یادداشتها و دستورات صادر به بانک به محض وصـول
به وسیله بانک قابل اجرا خواهند بود .بانک اجباری بـه اقـدام برطبـق چنـین یادداشـت ویـا دسـتوری
نخواهد داشت ،مگر آنکه به طرز صحی امضا و اصل بودن آن تأیید گردیده و بـه صـورت منـدرر در
این بند ارسال شده باشد.
 . 1به غیر از آنچه در بند «1الف» در فـوق آمـده اسـت ،هرگونـه مشـاوره ویادداشـت کتبـی ویـا
دستوراتی که از طریق «ترتیبات» حاضر مجاز و الزم باشد به طرفهای مندرر زیر در نشـانیهای
مربوط آنها داده خواهد شد:
 .8به بانک بـه نشـانی :کوچـه ثردنیـدل ،لنـدن ای سـی  3آر  1آ اچ ،بـرای مالحظـه :دی.اچ.اف.
سامرست ،جی.جی .دراک ،دبلیو.بی.مول
 .3به فدرال رزرو به نشـانی :خیابـان لیبرتـی  ،22نیویـورک ،نیویـورک  ،81113بـرای مالحظـه:
اچ.دیوید ویلی ،جورر راین.
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 .2به نماینده امانی به نشانی :بلوار زیروت یوسف  ،1الجزیره ،الجزایر ،برای مالحظه :آقای محمـد
باسخواد ،آقای بشیر سائل ،آقای موهاند کیرات ،آقای الخضر بنوطاف.
 .11فدرال رزرو از بابت هرگونه خسارت و هزینهای که ممکن است به علت امور انجام شده ویـا
انجام نشده برطبق و در رابطه با «ترتیبات» حاضر از طرف بانک پیش بیاید ،غرامت پرداخته و بانک را
از هرگونه مسئولیتی مصون خواهد داشت ،به استثنای:
الف) هر نوع خسارت و هزینهای که نتیجه سهلانگاری و سوءرفتار عمدی خود بانک باشد ،و
ب) هرگونه خسارتی که ناشی از سرمایهگذاری وجوهی باشد که در حسـابهای دالری شـماره ،8
شماره  3و شماره  2برای نماینده امانی نگاهداری میشود.
 .11بانک میتواند در عملکرد خود نسبت به هر سند و دستور ویادداشت و راهنمایی که به وسیله
نماینده امانی برطبق بند  9صادر شده و به طریق معقول معتقد به اصل بودن و صـحت آنهـا بـوده و
این مدارک به وسیله شخص ویا اشخاص مناسب مسئول امضا و ارسـال شـده باشـد اعتمـاد کـرده و
محافظت شود.
 .11بانک از بابت هیچ عمل انجام شده ویا انجام نشده مسئول نخواهد بود ،مگر آنکه انجام این
عمل ویا عدم انجام آن در نتیجه سهلانگاری ویا سوءرفتار عمدی از طرف خود بانک باشد .مفـاد ایـن
بند شامل هیچگونه خسارتی که ناشی از سرمایهگذاری وجوه نگاهداری شـده بـرای نماینـده امـانی در
حسابهای دالری باشد نمیگردد.
 .15الف) بانک به محض اینکه عملی باشد بالفاصله پس از هر نوع تغییری در تتمه حسابها و
سپردهها و بهره متعلق ویا برداشتهای حسابهای ششگانه که به وسیله بانک بـرای نماینـده امـانی
برطبق مفاد بند « 3ترتیبات» حاضر باز شده ،نماینده امانی را به وسیله تلکس مطلع خواهد کرد.
ب) بانک به وسیله تلکس لیستی از کلیه وجوه برداشتی و واریزی حسابهای ششگانـه را کـه در
پاراگراف فرعی «الف» به آن اشاره شده به فدرال رزرو ارسال خواهد کرد.
 .14بانک فدرال رزرو بدینوسیله قبول میکند که نماینده امانی یـک بانـک مرکـزی اسـت کـه
داراییهای آن معموالً محق به مصونیت کامل یک بانک مرکزی تحت مفاد قـانون مصـونیت دولتـی
مور  8191انگلستان است .هیچ مطلبی در «ترتیبات» حاضر کالً ویا جزئاً بهعنوان ابطـال هـیچ نـوع
مصونیتی که محق بر آن باشد نخواهد بود.
 .13هیچ مطلبی در «ترتیبات» حاضر بانک را ملزم به تخلف از قوانین انگلستان ویا هـر تصـمیم
دادگاه تحت کنترل آن نخواهد کردد .بانک بدینوسیله تأیید میکند که هیچیـک از مفـاد «ترتیبـات»
حاضر برخالف قوانین انگلستان نیست.
 .13مفاد «ترتیبات» حاضر قابل تعدیل و تغییر نیست ،جز از طریق سند رسمی که عنداللزوم بـه
وسیله ویا از طرف نماینده امانی و بانک فدرال رزرو تنظیم و امضا میگردد.
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« .17ترتیبات» حاضر در متون انگلیسی و فرانسه نوشته شده است ،اما در صورت وجـوه هرگونـه
تضاد و اختالف بین دو متن ،متن انگلیسی آن ارجحیت خواهد داشت.
« .11ترتیبات» قید شده در اینجا تابع قوانین انگلیس هسـتند و برطبـق همـان قـوانین تعبیـر و
تفسیر خواهند بود.
به تاریخ  51دیماه  11( 1531ژانویه )1111
ـ بانک مركزی الجزایر (امضا)
ـ رئیس و شركت بانک انگلیس (امضا)
ـ بانک فدرال رزرو نیویورک بهعنوان نماینده مالی ایاالت متحده (امضا)

پیوست 1
موافقتنامه فنی با بانک هلند با سرمایه محدود ( 17اوت )1111
موافقتنامه بین بانک مرکزی الجزایر بهعنوان نماینده امانی ،بانک مرکزی ایران ،بانک فدرال رزرو
نیویورک بهعنوان نماینده مالی ایاالت متحده و بانک هلند با سرمایه محدود
این موافقتنامه بین بانک مرکزی الجزایر بهعنوان نماینده امانی (که از این به بعد «نماینده امانی»
خوانده خواهد شد) ،بانک مرکزی ایران (که از این به بعد «بانک مرکزی» خوانده خواهد شد) ،بانک
فدرال رزرو نیویورک بهعنوان نماینده مالی ایاالت متحده امریکا (که از این به بعد «بانک» خوانده
خواهد شد) و نیز اخالف قانونی و نمایندگان آنان است.
بانک مرکزی و فدرال رزرو و دول متبوع آنان نتوانستهاند در بعضی موضوعات که مربوط به
کارکرد این موافقتنامه و یک موافقتنامه مربوط دیگر میگردد به توافق برسند .موضوع مربوط به این
موافقتنامه که در پیوست شماره یک این موافقتنامه مطرح شده است به دادگاه رسیدگی به دعاوی
فیمابین ایران و امریکا ارجاع میگردد .این دادگاه به موجب بیانیه دولت جمهوری دموکراتیک مردم
الجزایر مور  31دیماه  81( 8231ژانویه  )8118تعیین گردیده است (که از این به بعد «دادگاه
دعاوی» خوانده خواهد شد).
تا زمانی که تصمیم دادگاه دعاوی در موضوعاتی که مؤثر در عملکرد این موفقتنامه است صادر
نگردیده ،این موافقتنامه یک موافقتنامه موقتی است و موقعی که به منظور اجرای تصمیمات اصالح
گردد الزماالجرا است .متعاقب رأی و تصمیم مزبور ،طرفین در مورد اصالحات الزم به توافق خواهند
رسید ویا اینکه برطبق نحوه مقرر در پیوست شماره یک ،دستورات الزم را از دادگاه دعاوی دریافت
خواهند داشت .این دستورات شرایط این موافقتنامه را بهطور دائمی اصالح و تعدیل خواهند کرد تا
بیانکننده تصمیمات دادگاه مزبور باشد.
طرفهای این موافقتنامه
با در نظر گرفتن بیانیههای دولت جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر مور  31دیماه 81( 8231

ژانویه  )8118و موافقتنامه امانی بین دولت ایاالت متحده امریکا و فدرال رزرو و بانک مرکزی و نماینده
امانی مور  21دیماه  31) 8231ژانویه  )8118و نیز قراداد فنی بین نماینده امانی ،رئیس و شرکت
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بانک انگلیس و فدرال رزرو در همان تاریخ (که از این به بعد بهطور دسته جمعی «موافقتنامههای
الجزایر» خوانده خواهد شد،
و با در نظر گرفتن مبادله یادداشتها بین ایاالت متحده امریکا و کشور پادشاهی هلند درباره حساب
تضمینی که در تاریخ  81تیرماه 81( 8261ژوییه  )8118در شهر الهه صورت گرفته،
و با در نظر گرفتن مبادله یادداشتها بین جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر و کشور پادشاهی
هلند در مورد حفاظت نماینده امانی در کشور پادشاهی هلند که در تاریخ  33تیرماه  33( 8261ژوییه
 )8118در الهه صورت گرفته،
و با در نظر گرفتن مبادله یادداشتها بین جمهوری اسالمی ایران و کشور پادشاهی هلند در رابطه
با حساب تضمینی که در تاریخ  33مرداد  82( 8261اوت  )8118در الهه صورت گرفته،
و با در نظر گرفتن موافقتنامه فنی مور  36مرداد ماه  89( 8261اوت  )8118بین نماینده امانی،
بانک مرکزی ،فدرال رزرو و بانک تصفیه هلند (که از این به بعد «امانتدار» خوانده خواهد شد) درباره
وظایف امانتدار،
و با در نظر گرفتن لزوم تعیین شرایطی که تحت آن شرایط بانک حاظر به دادن کمک جهت
اجرای قسمتی از موافقتنامههای الجزایر باشد ،بدینوسیله مراتب زیر مورد موافقت قرار میگیرد:
 .1بدینوسیله بانک متعهد می گردد که تحت شرایط مندرر در این موافقتنامه و نیز شرایط مندرر
در موافقتنامه  36مرداد ماه  89( 8261اوت  )8118بین امانتدار و سایر طرفهای مربوط ،کمکهای
الزم را برای اجرای قسمتی از مفاد موافقتنامههای الجزایر مور  31و  21دیماه  81( 8231و 31
ژانویه  )8118انجام دهد .کمک بانک کامالً محدود بوده و فقط عبارت خواهد بود از:
الف) اداره و نظارت بر سرمایهگذاری وجوه موجود در حسابهای به نام نماینده امانی در دفاتر
امانتدار برطبق شرایط موافقتنامه مربوط بین بانک وامانتدار؛
ب) عملکرد بهعنوان مدیر امانتدار که برطبق قوانین هلند به صورت یک شرکت سهامی محدود
تأسیس یافته و موجود است.
 .1برطبق مقررات عمومی آییننامه مدنی هلند ،بانک در مورد انجام هیچیک از وظایف مندرر در
این موافقتنامه مسئولیتی نخواهد داشت ،بجز وظایفی که مخصوص ًا در این موافقتنامه برایش تعیین و
قید گردیده است و هیچگونه پیمان ویا تعهد ضمنی علیه بانک از این موافقتنامه برداشت نخواهد شد.
 .5الف) در مورد ارزش و اعتبار موافقتنامههای مربوط بین سایر طرفهای این موافقتنامه که در
ژانویه  8118در الجزایر به امضا رسیده ،چه به علت شرکت در این موافقتنامه ویا در نتیجه انجام
وظایفی که در این موافقتنامه برایش تعیین گردیده ،بانک در مقابل هیچ فرد و مقامی مسئول ویا
جوابگو نخواهد بود و همچنین در مورد هرگونه عمل انجام شده ویا انجام نشده از طرف بانک که
برطبق این موافقتنامه با حسننیت صورت گرفته باشد ،بانک در برابر هیچ فرد و مقامی مسئول ویا
جوابگو نخواهد بود ،مگر در مورد سوءرفتار عمدی در انجام وظایف مربوط به خودش.
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ب) نماینده امانی مسئول پرداخت هیچگونه حساب و هزینه و مخارجی که به وسیله سایر
طرفهای این موافقتنامه در انجام وظایف مربوط به خودشان ایجاد شده باشد نخواهد بود.
 .4الف) به محض دریافت یک درخواست کتبی که بیانگر مسئولیت و زیان ویا مخارر و رابطه آن
با موافقتنامههای مندرر در زیر و موضوع بند «1د» باشد ،فدرال رزرو و بانک مرکزی غرامت هرگونه
زیان و مخارجی را که بانک متحمل شده باشد به بانک خواهند پرداخت و بانک از هرگونه مسئولیتی
در مورد این مخارر و هزینهها مصون خواهد بود (این غرامات شامل مخارر و هزینههایی خواهد بود
که در رابطه با جریان کار مندرر در قسمت  88این موافقتنامه پیش آمده باشد ،به استثنای آن هزینهها
و مخارجی که در نتیجه قبول صالحدید وکیل قانونی به موجب بند «88الف» این موافقتنامه صورت
گیرد) .این غرامات و هزینهها ممکن است در نتیجه ویا در رابطه با این موافقتنامه ویا موافقتنامه بین
امانتدار و سایر طرفها در این مورد (به استثنای مسئولیت و زیان و مخارجی که شامل پرداخت غرامت
در آن باره نیست) ویا موافقتنامه بین بانک و امانتدار درباره سرمایهگذاری وجوهی که در حسابها به
نام نماینده امانی در دفاتر امانتدار بوده و از آنجمله شامل هرگونه مسئولیت مالی خواهد بود که به
وسیله بانک در نتیجه هرگونه اقدام ،چه در هلند ویا در کشور دیگری شروع شده باشد؛ ازجمله:
 .8تصاحب همه ویا قسمتی از وجوه موجود در حسابهای به نام نماینده امانی در دفاتر امانتدار ویا
تصاحب هرگونه وجهی که به وسیله ویا به نام ویا به حساب امانتدار ویا بانک ولو اینکه اینگونه
تصاحب از طریق ضبط و توقیف ویا هر نوع جریانی از این قبیل به منظور اجرا ویا حفاظت دعاوی علیه
کشور یکی از طرفهای این موافقتنامه ویا یک شخص واقعی و مقام ویا شخصیت حقوقی مربوط به
آن باشد.
 .3در صورت عدم انتقال وجوه حسابهای به نام نماینده امانی در دفاتر امانتدار ویا هر قسمتی از
آن ،به محض دریافت دستوراتی که لزوماً از نماینده امانی رسیده باشد ،در هنگامی که همه ویا قسمتی
از این وجوه که پیش امانتدار سپرده شد ،به موجب یکی از اقداماتی که در بند «1الف» در باال به آن
اشاره شده شامل تغییراتی گردد.
 .2حکم به پرداخت هرگونه غرامتی از هر لحاظ که از طرف دادگاه قضایی صالحیتداری علیه
امانتدار ویا بانک ،در نتیجه ویا در رابطه با وظایفی که امانتدار ویا بانک برطبق مفاد این موافقتنامه ویا
موافقتنامه بین امانتدار و سایر طرفهای این موافقتنامه ویا موافقتنامه بانک و امانتدار درباره
سرمایهگذاری وجوه حسابهای به نام نماینده امانی در دفاتر امانتدار انجام شده ویا انجام خواهد
گرفت.
ب) بدینوسیله صریحاً قبول میشود که مطابق بند «1د» به محض درخواست کتبی که شامل
مشخصات و جزئیات الزم باشد ،فدرال رزرو و بانک مرکزی بهطور مشترک و جداگانه غرامات مربوط
به هرگونه مخارر و هزینههای وارد از بابت هر نوع دعوا ویا جریان قانونی را که علیه بانک درباره
وجوه موجود در حسابهای به نام نماینده امانی در دفاتر امانتدار بوده ویا از بابت وظایفی که به وسیله
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امانتدار ویا بانک انجام گرفته ویا انجام خواهد گرفت پرداخت خواهند کرد ،بغیر از مخارجی که بانک
مسئولیت پرداخت آن را مطابق بند «88الف» این موافقتنامه به عهده گرفته است.
ر) بدینوسیله بانک متعهد میشود که به محض امکان و عملی بودن موضوع ،هرگونه دعوا را که
ممکن است طبق بند  1مسئولیتی برای فدرال رزرو ویا بانک مرکزی پیش بیاورد به سایر طرفهای
این موافقتنامه اطالع دهد.
د) موضوع مسئولیت مشترک ج هت پرداخت غرامت به بانک و اختصاص و تعیین میزان هزینه
برای پرداخت چنین غرامتی به دادگاه دعاوی ارجاع خواهد گردید و بند «1الف»«1 ،ب» و «1ر»
مندرر در فوق در حد لزوم اصالح و تجدیدنظر خواهد شد تا با رأی دادگاه دعاوی در این مورد مطابقت
کند ،به شرط آنکه غرامت بانک یا تنها از طرف فدرال رزرو پرداخت گردد ویا بهطور مشترک و
جداگانه به وسیله فدرال رزرو و بانک مرکزی پرداخت شود .چنانچه فدرال رزرو ویا بانک مرکزی
برطبق مفاد این قسمتهای موافقتنامه ،پیش از رأی و تصمیم دادگاه دعاوی متحمل مخارجی شوند
اینگونه پرداختهای علیالحساب ضروری که میتواند مؤثر در رأی دادگاه دعاوی باشد بین فدرال
رزرو و بانک مرکزی از طریق حسابی که در دفاتر نماینده امانی بدین منظور باز میشود انجام خواهد
گرفت.
 .3الف) بانک می تواند سه ماه پس از تسلیم یادداشت کتبی به نماینده امانی از سمت خود استعفا
داده ،به کلیه مسئولیتهای مربوطش که در این موافقتنامه قید گردیده خاتمه بدهد .مدت مهلت چنین
یادداشتی ممکن است با قبول و نظر موافق طرفهای دیگر این موافقتنامه کمتر از سه ماه باشد و
چنین استعفایی از طرف بانک در تاریخ قید شده در استعفانامه ویا بالفاصله پس از تعیین امانتدار
جانشین (هر کدام که زودتر صورت گیرد) برطبق بند  9موافقتنامه  36مرداد ماه  89( 8261اوت
 )8118بین امانتدار و سایر طرفهای این موافقتنامه عملی خواهد گردید .علیرغم نکته فوق ،کلیه
تعهدات و مسئولیتهای بانک تحت این موافقتنامه در تاریخی که استعفای امانتدار ویا اختتام وظایفش
برطبق مفاد بند  9صورت میگیرد به پایان خواهد رسید .از آنجاکه بانک ویا امانتدار در انجام اقدامات
الزم به اختتام کمک منع قانونی دارد ،وظایف و مسئولیتهای مربوط به سرمایهگذاری وجوه در
حسابهای به نام نماینده امانی در دفاتر امانتدار و انتقال آن به نماینده امانی ویا یک امانتدار جانشین
فقط تا زمانی همچنان ادامه خواهد داشت که اینگونه اقدامات بتواند قانوناً در آن تاریخ صورت گیرد،
اما سایر تعهدات بانک بهطوریکه فوقاً به آن اشاره شد به پایان خواهد رسید.
ب) خاتمه این موافقتنامه بانک را از هیچیک از تعهدات و مسئولیتهای موجودش که هنوز در
تاریخ چنین اختتامی وجود داشته و خاتمه نیافته ،معاف و مبرا نمیکند.
 . 3الف) بانک بدینوسیله اعالم میدارد که هیچیک از مفاد این موافقتنامه بر خالف قوانین هلند
نیست.
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(ب) هیچ مطلبی در این زمینه ،بانک را به نقض قوانین هلند ویا هرگونه رأی دادگاه که از طرف
مقامات صالحیتدار قضایی صادر گردیده باشد ملزم نخواهد کرد ویا به نقض تصمیماتی که از طرف
دادگاه صالحیتدار ویا مقامات قضایی مشابه کشور دیگری که در اقدام و اقامه دعوا علیه امانتدار ویا
بانک در رابطه با وجوه در حسابهای به نام نماینده امانی در دفاتر امانتدار ویا در رابطه با وظایفی که
به وسیله امانتدار ویا بانک برطبق این موافقتنامه ویا موافقتنامه  36مرداد ماه  89( 8261اوت )8118
بین امانتدار و سایر طرفهای موافقتنامه ویا موافقتنامه بین بانک و امانتدار در مورد سرمایهگذاری
وجوه مزبور انجام گرفته ویا باید انجام بگیرد ملزم نخواهد ساخت .همینقدر که اینگونه قوانین ویا
تصمیمات دادگاهی برطبق موازین و اصول قانون بینالمللی خصوصی هلند باشد ،بانک موافقت میکند
که برای حل هر اختالفی که ناشی از مفاد بند «6ب» و یا مربوط به آن باشد بهفوریت هر چه تمامتر
اقدام کند.
 .7الف) در صورتی که اقدامات قانونی علیه بانک درباره هر موضوعی صورت گیرد که بانک در آن
مورد حق دریافت غرامت دارد ،طرف ویا طرفهایی که ملزم به پرداخت اینگونه غرامت هستند ویا
برطبق مفاد این موافقتنامه ویا تصمیم دادگاه دعاوی باید اقدام به پرداخت مشترک ویا مجزای غرامت
کنند ،مسئولیت دفاع له بانک را در اینگونه جریانات و دعاوی به عهده خواهند گرفت و حق حل
اختالفی را که ناشی از این اقدامات قانونی است خواهند داشت .هر طرف این موافقتنامه که ملزم به
پرداخت غرامت به بانک است (ویا موظف به کمک به پرداخت چنین عرامتی باشد) از این به بعد
«طرف غرامتدهنده» خوانده خواهد شد.
در رابطه با چنین دفاعیهای ،طرف ویا طرفهای غرامتدهنده (در صورتی که چنین دفاعیهای
مشترکاً صورت گیرد) در مورد نوع دفاعیههای مورد وساطت و چگونگی دفاع با بانک مشورت خواهند
کرد و بانک با طرف ویا طرفهای غرامتدهنده که چنین دفاعیهای را به عهده میگیرند همکاری
خواهد کرد.
ب) اگر بعد از دو نوبت اخطار متوالی از طرف بانک به فواصل و مدت معین معقول بهمنظور اخطار
بهعهدهگرفتن چنین دفاعیهای به وسیله یک یا هر دو طرف غرامتدهنده ،چنین اخطاری دریافت
نشود ،بانک بدون داشتن هیچ اجباری میتواند اینگونه جریانات موضوع دفاع از خود را به عهده بگیرد
ویا اینکه بدون هرگونه اقدامی موضوع را به تشخیص و تصمیم دادگاه واگذار کند ویا پس از مشورت
الزم با طرف غرامتدهنده ،موض وع مورد اختالف را که باعث ایجاد چنین اقدامات قانونی گردیده حل
و فصل کند.
ر) بالفاصله پس از دریافت اخطاریه مربوط به این اقدام قانونی ویا هر نوع ادعایی که منجر به
اقدام قانونی گردد بانک طرفهای دیگر این موافقتنامه را از چنین جریان و ادعایی مطلع ساخته ،از هر
دادگاه و مرجع قانونی که چنین جریانی در آنجا آغاز گردیده تقاضای ادامه و تمدید مهلت برای اقدام
خواهد کرد تا اینکه به طرفهای پرداختکننده غرامت وقت الزم جهت مشاوره درباره آغاز دفاع از
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بانک در چنین موضوع و جریانی داده شود .علیرغم مفاد بند «9الف» فوقالذکر تا موقعی که
طرفهای غرامتدهنده درباره آغاز چنین دفاعیهای بین خود به توافق برسند ،بانک با رعایت الزامات
قابل اعمال قانونی ،به نحو احسن کوشش خواهد کرد تا از پذیرفتن صالحیت دادگاه ویا هر مرجع
قانونی دیگر که جریان پرونده در آنجا شروع شده خودداری کند و با هر مطلبی که عمل دفاع در
چنان جریان قانونی را ممکن است تحت تأثیر قرار دهد مخالفت کرده ،اجازه نخواهد داد که رأی بر
علیهش در مورد کوتاهی و غفلت صادر گردد.
 .1الف) بانک میتواند با فدرال رزرو بانک مرکزی ویا دولتهای متبوع آنها درباره کمک در
تبدیل به پول به صورت موافقتنامههایی وارد مذاکره گردد تا در صورت ضبط و تصاحب ویا هرگونه
اقدام مربوط به این موافقتنامه ویا موافقتنامه بین امانتدار و سایر طرفهای این موافقتنامه ویا
موافقتنامه بین بانک و امانتدار در مورد سرمایهگذاری وجوه در حسابهای به نام نماینده امانی در
دفاتر امانتدار که ممکن است در موجودیهای متعلق به بانک ویا در موجودیهایی که در اختیار بانک
میباشد تأثیر داشته باشد مساعدت الزم را به بانک بکند.
ب) در صورتی که بانک با فدرال رزرو ویا با بانک مرکزی ویا با دول متبوع هریک از آنها به
منظور کمک در موضوع تبدیل به پول وارد مذاکره شود ،بانک مرکزی ویا فدرال رزرو را به ترتیب به
منظور فرصت دادن به طرف دیگر جهت میسر ساختن چنین کمکی مطلع خواهد کرد.
ر) هزینه بهره خالص که بانک در نتیجه تبدیل پول به موجب موافقت مورد مذاکره برطبق بند
«1الف» فوقالذکر متحمل میگردد جزء هزینههای مورد بحث در بند  1این موافقتنامه محسوب
خواهد شد.
د) نماینده امانی میتواند به منظور رسیدن به موافقتهایی از نوع موافقتهای مشروح در بند
«1الف» فوقالذکر تا حد لزوم جهت اجرای موافقتنامههای الجزایر ،با فدرال رزرو ویا با بانک مرکزی
وارد مذاکره گردد.
 .1بانک مرکزی و فدرال رزرو از هرگونه حق جبران تعهدات مالی خود نسبت به بانک ویا نسبت
به امانتدار در مقابل هر نوع تعهد بانک نسبت به هریک از آنها که مولود مفاد این موافقتنامه باشد
چشمپوشی و صرفنظر میکنند.
 .11مفاد این مواففقتنامه قابل تغییر و تعدیل نیست ،جز به وسیله مدرک کتبی که عنداللزوم به
وسیله طرفهای این موافقتنامه امضا شده باشد .همچنین طرفهای این موافقتنامه نباید حقوق و
تعهدات مربوط به خود را بدون موافقت کتبی سایر طرفهای موافقتنامه به شخص دیگر واگذار کنند.
 .11الف) بانک در طول انجام وظایف مربوطش تحت مفاد این موافقتنامه میتواند چنانچه
مناسب ببیند از مشاوره حقوقی استفاده کند و در این صورت از هرگونه مسئولیتی در مقابل هر
تصمیمی که با حسننیت و برطبق نظر چنین مشاوره حقوقی گرفته ویا متحمل شده باشد مصون و
محفوظ خواهد بود .مخارر اینگونه مشاوره حقوقی به عهده بانک خواهد بود.
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ب) هر نوع اختالف ناشی از این موافقتنامه که به طرز دوستانه حل و فصل نشود ممکن است به
وسیله هریک از طرفهای موافقتنامه به دادگاه قضایی صالحیتدار در آمستردام ویا به دادگاه
صالحیتدار در هر کشوری که طرف مدعیعلیه دارای محل دادوستد دائمی به نام خودش در آنجا
است ویا به دادگاه دعاوی ارجاع گردد؛ جز در مواردی که خود بانک بهعنوان مدافع و مدعیٌعلیه باشد
که در این صورت منحصراً به دادگاه قضایی صالحیتدار در آمستردام ارجاع خواهد شد.
علیرغم آنچه در پیش گفته شد ،نه نماینده امانی و نه بانک در برابر هرگونه تصمیم دادگاه دعاوی
که با حقوق و امتیازات آنها مندرر در این موافقتنامه مغایر باشد مقید و موظف نخواهند بود .در مورد
حل اختالف ناشی از این موافقتنامه ویا سایر موارد اجرای این موافقتنامه که فقط در موارد اقامه دعوا
به وسیله یکی از طرفها و فقط در یکی از دادگاهها ویا در دادگاه دعاوی باشد ،بدینوسیله طرفهای
موافقتنامه از هرگونه مصونیتی که داشته باشند ویا از حق ادعای چنین مصونیتی که احیاناً در جریان
دادرسی داشته باشند چشمپوشی میکنند و طرفهای دعوا بدینوسیله موافقت میکنند که رأی و
قضاوت دادگاه هلند را بپذیرند ویا (بهاستثنای خود بانک) قضاوت دادگاه دعاوی را قبول کنند.
بانک از بابت هزینهها و مخارجی که در رابطه با کلیه جریانات قانونی مندرر در بند «88الف»
متحمل میشود برطبق بند «1الف» این موافقتنامه غرامت دریافت خواهد کرد.
 .11الف) به استثنای آنچه در بند «88ب» این موافقتنامه قید گردیده است ،هیچ مطلبی در این
موافقتنامه کالً ویا جزئاً باعث ابطال هیچگونه مصونیتی که هریک از طرفهای این موافقتنامه چه در
هلند و چه در کشور دیگری محق بر آن است نخواهد بود.
ب) جز در مواردی که عامداً و صریحاً در این موافقتنامه آمده است هیچ مطلبی در آن کالً ویا جزئاً
باعث ابطال هیچیک از حقوق و امتیازات متعلق به طرفهای مربوط که در موافقتنامه الجزایر قید
گردیده است نخواهد بود.
 .15این موافقتنامه تابع قوانین هلند است و برطبق همان قوانین تعبیر و تفسیر خواهد شد.
به تاریخ بیست و ششم مرداد ماه ( 8261هفدهم اوت  )8118در شهر آمستردام تهیه و در چهار نسخه
اصلی تنظیم گردید:
ـ بانک مركزی الجزایر بهعنوان نماینده امانی
م .باسخواد (امضا)

ل .بنوطاف (امضا)

ـ بانک مركزی ایران
ع .معنوی راد (امضا)

ع .هدایتی راد (امضا)

ـ بانک فدرال رزرو نیویورک بهعنوان نماینده مالی ایاالت متحده :جیمز اچ .اولتمن (امضا)
ـ بانک هلند با سرمایه محدود :ف.ف .پوستموس میجس (امضا)
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پیوست شماره یک
طرفین امضاکننده موافقتنامه فنی با بانک هلند با سرمایه محدود («بانک») مور  6مرداد ماه 8261
( 9اوت  ،)8118یعنی بانک مرکزی ایران («بانک مرکزی») و بانک فدرال رزرو نیویورک بهعنوان
نماینده مالی ایاالت متحده («فدرال رزرو») و دول متبوعشان نتوانستهاند درباره یکی از موارد مربوط
به کارکرد این موافقتنامه به توافق برسند.
این موضوع بالفاصله به دادگاه دعاوی ارجاع خواهد شد و برطبق تقاضایی که از طرف بانک
مرکزی و فدرال رزرو میشود ،دادگاه مزبور رأی خود را در این مورد هر چه زودتر و در هر صورت
پیش از رسیدگی به دعاوی معین صادر خواهد کرد.
بانک مرکزی و فدرال رزرو و دول متبوع آنها موظف به قبول تصمیم دادگاه دعاوی و هر نوع
دستور اجرایی دادگاه مزبور در این زمینه خواهند بود .موضوع مورد اختالف که بهطور دقیقتر تنظیم و
ضمن اسناد مربوط از طرف دولت ایاالت متحده امریکا و دولت جمهوری اسالمی ایران به دادگاه
دعاوی تسلیم خواهد گردید ،بهطور کلی در زیر قید میشود:
طرفین شرایط بانک را درباره پرداخت غرامت یا تنها توسط فدرال رزرو ویا بهطور مشترک و
جداگانه توسط فدرال رزرو و بانک مرکزی قبول میکنند .فدرال رزرو بر این عقیده است که اگر ملزم
به پرداخت غرامت به بانک باشد ،باید بانک مرکزی هر مبلغ پرداخت شده به بانک بهعنوان غرامت را
به فدرال رزرو بازپرداخت کند .بانک مرکزی بر این عقیده است که نباید هیچگونه تعهدی جهت
پرداخت غرامت به بانک داشته باشد و نیز چنانچه فدرال رزرو ملزم به پرداخت غرامت به بانک باشد
بانک مرکزی نباید هیچگونه تعهدی جهت پرداخت غرامت به بانک داشته باشد و نیز چنانچه فدرال
رزرو ملزم به پرداخت غرامت به بانک باشد بانک مرکزی نباید هیچگونه تعهدی از بابت کمک در این
مورد داشته باشد.
بیان فوق درباره مسأله مورد اختالف هیچگونه الزام و محدودیتی جهت دولت ایاالت متحده امریکا
ویا دولت جمهوری اسالمی ایران در طرز و نحوه ارائه مسأله به دادگاه دعاوی ویا درباره استدالالتی
که ممکن است به منظور پشتیبانی از نظرات و موقعیت خود پیش بکشند محسوب نخواهد شد.
پس از رأی دادگاه دعاوی در این مورد ،طرفهای این پیوست متعهد میشوند که به منظور توافق
در اجرای تصمیم دادگاه دعاوی ،از جمله برای اصالحات و تغییراتی که در موافقتنامه فنی با بانک هلند
با سرمایه محدود جهت اجرای تصمیم فوق الزم باشد ،با نماینده امانی و بانک تشکیل جلسه بدهند.
در صورتی که در ظرف پانزده روز اداری از تاریخ تصمیم دادگاه دعاوی ،طرفین به موافقت نرسند
بانک مرکزی و فدرال رزرو ،هریک در ظرف پنج روز اداری بعد از آن ،دستورات پیشنهادی خود را در
اجرای تصمیم دادگاه دعاوی درباره مسأله فوقالذکر به دادگاه دعاوی تسلیم خواهد کرد.
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امضاکنندگان این پیوست موافقت میکنند که هر تصمیم ویا دستور دادگاه دعاوی که به عقیده
بانک ویا نماینده امانی ،تأثیر سوئی در حقوق و مصونیتهای یکی از آنها تحت مفاد موافقتنامه فنی
ایجاد کند ،نمیتواند بانک ویا نماینده امانی را (بسته به مربوط بودن وضع) بدون موافقت کتبی آنها
ملزم به اجرای آن کند.
به تاریخ بیست و ششم مرداد ماه ( 1531هفدهم اوت  )1111در شهر آمستردام به امضا رسید:
ـ بانک فدرال رزرو نیویورک بهعنوان نماینده مالی ایاالت متحده :جیمز ه .اولتمن (امضا)
بانک مركزی ایران:
ع .معنویراد (امضا)
ع..هدایتیراد (امضا)
ـ گواهی شده از طرف :بانک مركزی الجزایر بهعنوان نماینده امانی:
م .باسخواد (امضا)

ل .بنوطاف (امضا)

پیوست 11
موافقتنامه فنی با بانک تصفیه هلند با سرمایه محدود
موافقتنامه بین بانک مرکزی الجزایر بهعنوان نماینده امانی ،بانک مرکزی ایران ،بانک فدرال رزرو
نیویورک بهعنوان نماینده مالی ایاالت متحده ،و بانک تصفیه هلند با سرمایه محدود این موافقتنامه
بین بانک مرکزی الجزایر بهعنوان نماینده امانی (که از این به بعد«نماینده امانی» خوانده خواهد شد)،
بانک مرکزی ایران (که از این به بعد «بانک مرکزی» خوانده خواهد شد) ،بانک فدرال رزرو نیویورک
بهعنوان نماینده مالی ایاالت متحده امریکا (که از این به بعد«فدرال رزرو» خوانده خواهد شد) و بانک
تصفیه هلند با سرمایه محدود بهعنوان امانتدار (که از این به بعد بهعنوان «امانتدار» خوانده خواهد شد)
و اخالف قانونی آنان و نمایندگانشان است.
این موافقتنامه به منظور اجرای قسمتهای مربـوط از بیانیـههای دولـت جمهـوری دمکراتیـک و
مردمی الجزایر مور  31دیماه  81( 8231ژانویه  )8118و موافقتنامه امانی بین دولت ایاالت متحـده
امریکا ،فدرال رزرو ،بانک مرکزی و نماینده امانی مور  21دیماه  31( 8231ژانویه  )8118و قـرارداد
فنی بین نماینده امانی ،رئیس و شرکت بانک انگلیس و فدرال رزرو در همان تاریخ تهیه گردیده است.
بانک مرکزی و فدرال رزرو و دولتهای متبوعشان نتوانستهاند در بعضی مطالـب کـه بسـتگی بـه
کارکرد این موافقتنامه دارد به توافق برسند .این مطالب و نکات منـدرر در پیوسـت شـماره یـک کـه
بدینوسیله ضمیمه شده است به دیوان دعاوی ایران و امریکا که بـه موجـب بیانیـه دولـت جمهـوری
دمکراتیک و مردمی الجزایر مور  31دیماه  81( 8231ژانویه  )8118به وجود آمده است (و از این به
بعد «دادگاه دعاوی» خوانده خواهد شد) ارجاع میگردد .تا زمانی که تصمیم دادگـاه دعـاوی در مـوارد
مربوط به طرز کارکرد موافقتنامه صادر نشده است ،این موافقتنامه بهعنوان موافقتنامه موقتی محسوب
شده و تا زمانی که به منظور اجرای تصمیم دادگاه دعاوی اصالح و تجدید نشده ،به صورت متن حاضر
و کنونی الزماالجرا خواهد بود .پس از صدور تصمیم دادگاه دعاوی ،طرفین موافقتنامه درباره اصالحات
و تغییرات در آن یا به توافق خواهند رسید ویا برطبق نحوه کار مندرر در پیوست شماره یک از دادگـاه
دعاوی کسب دستور خواهند کرد تا اینکه به منظور انعکاس رأی دیوان دعاوی شرایط این موافقتنامه
را به طور دائمی تعدیل کنند و تغییر دهند.
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طرفهای این موافقتنامه
با در نظر گرفتن مفاد بیانیههای دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر مور  31دیمـاه 8231
( 81ژانویه  )8118و موافقتنامه امانی بین دولت ایاالت متحده امریکـا ،فـدرال رزرو ،بانـک مرکـزی و
نماینده امانی مور  21دی ماه  31( 8231ژانویه  )8118و موافقتنامه فنی بین نماینده امانی ،رئـیس و
شرکت بانک انگلستان و فدرال رزرو متعلق به همان تاریخ (که از این به بعـد بـه طـور دسـته جمعـی
بهعنوان «موافقتنامه الجزایر» خوانده خواهند شد)؛
با در نظر گرفتن مبادله یادداشتها بین ایاالت متحده امریکا و کشور پادشاهی هلند درباره حسـاب
تضمینی که به تاریخ  81تیرماه  81( 8261ژوییه  )8118صورت گرفته؛
با در نظر گرفتن مباله یادداشتها بین جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایـر و کشـور پادشـاهی
هنلد در رابطه با حفاظت نماینده امانی در کشور پادشاهی هلند که به تاریخ  33تیرماه 82( 8261ژوییه
 )8118در شهر الهه صورت گرفته؛
و با در نظر گرفتن مبادله یادداشتها بین جمهوری اسالمی ایران و کشور پادشـاهی هلنـد دربـاره
حساب تضمینی که به تـاریخ  33مـرداد مـاه  82( 8261اوت  )8118در شـهر الهـه صـورت گرفتـه،
بدینوسیله به شرح زیر موافقت میکنند:
«.1الف»  )1بانک تصفیه هلند که یک شرکت محدود است و برطبق قوانین هلنـد تأسـیس یافتـه و
موجود است و اداره ثبت شدهاش در شهر الهه در کشور هلند قـرار دارد ،بدینوسـیله موافقـت خـود را
اعالم می دارد که در مورد وجوه ایران در ایاالت متحده در چارچوب مفهوم موافقتنامههای الجزایر و به
منظور جمعآوری وجوه مزبور به وسیله فدرال رزرو و انتقال آن به بانک مزبور و نیز درباره وجوهی کـه
به وسیله بانک مرکزی برطبق مفاد بند «8د» 3از این موافقتنامـه بـه بانـک مزبـور منتقـل مـیشـود،
بهعنوان امانتدار عمل کند و این وجوه را برطبق شرایط مندرر در این موافقتنامه تا موقعی که آن را در
دسترس حسابهای موجود در دفاترش به نام نماینده امانی قرار میدهد نگاه دارد.
«الف» )1امانتدار در دفاتری سه فقره حساب دالر امریکایی به نام نماینده امانی بهعنوان حسـاب
تضمینی «الف» ،حساب تضمینی «ب» و حساب تضمینی «ر» باز خواهد کرد .حساب تضـمینی «ر»
تابع شرایط و مفاد بند «2ر» این موافقتنامه خواهد بود .این حسابها که در این موافقتنامه بـه ترتیـب
به نام حسابهای «الف»« ،ب» و «ر» خوانده خواهند شد ،عبارتنـد از حسـابهایی کـه در مبـادالت
یادداشتها به طوری که در مقدمه اشاره شده ،به طور دسته جمعی بهعنوان «حساب تضمینی» خوانده
میشوند.
«ب» )1بهتدریج که وجوه از فدرال رزرو به حساب نماینده امـانی بـه امانتـدار منتقـل مـیگـردد،
بالفاصله به محض قابل اجرا بودن این موافقتنامه ،امانتدار کلیه وجـوهی را کـه از طـرف فـدرال رزرو
بهعنوان «وجوه غیربانکی» به آنها داده شده ،برطبق دستورات قبلی از طرف نماینده امانی ،بهفوریـت
به بانکهایی که از طرف بانک مرکزی تعیین میگردد منتقل خواهد کرد .کلیه وجـوهی کـه از طـرف
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فدرال رزرو عنوان «وجوه بانکی» به آنها داده شده ،جهت بستانکاری به حساب «الف» واریـز خواهـد
شد .فدرال رزرو بهفوریت نماینده امانی را درباره هریک از اینگونه انتقاالت مطلع خواهد ساخت.
«ب»  )1به محض دریافت یادداشت رسید وجوه به بسـتانکاری حسـاب «الـف» ،نماینـده امـانی
بالفاصله دستورات زیر را به امانتدار صادر خواهد کرد:
 .8انتقال نصف این وجوه دریافتی به بانکهایی که از طرف بانک مرکزی تعیین میگردد؛
 .3انتقال نصف دیگر به حساب «ب» تا موقعی که باقیمانده در حساب «ب» به مبلغ یک میلیـارد
دالر امریکا برسد؛ و
 .2وقتی باقیمانده در حساب «ب» به یک میلیارد دالر رسید کلیه وجـوه اضـافی رسـیده از فـدرال
رزرو به بانکهایی که از طرف بانک مرکزی تعیین میشود انتقال داده شود.
«ب»  )5امانتدار بالفاصله نماینده امانی را در مورد واریز ویا برداشت وجوه که در بنـد «8ب» 8و
«8ب» 3به آن اشاره شده مطلع خواهد کرد.
«ب»  )4هرگونه انتقال از موجودیهای ایران به وسیله فدرال رزرو به امانتدار ،بـه صـورت اوراق
بهادار ویا اسناد دیگر (که از این به بعد بهعنوان «اوراق بهادار» خوانده خواهـد شـد) بـه طـور تحویـل
واقعی اسناد صورت خواهد گرفت و امانتدار بالفاصله اوراق بهادار را به صورت واقعی اسناد به نماینـده
امانی تحویل خواهد داد و بدین ترتیب ،نماینده امانی اوراق بهادار را از امانتدار تحویل خواهـد گرفـت.
نماینده امانی به محض دریافت اوراق بهادار به طریق زیر عمل خواهد کرد:
یک) در مورد اوراق بهاداری که از طرف فدرال رزرو عنوان «اوراق بهادار غیربانکی» به آنهـا داده
شده ،تا دریافت دستورات منحصرآً از بانک مرکزی ،اینگونه اوراق بهادار نگاهداری شود.
دو) در مورد اوراق بهاداری که از طرف فدرال رزرو عنوان «اوراق بهادار بانکی» به آنها داده شده:
 .8چنانچه مانده حساب «ب» به یک میلیارد دالر امریکا رسیده باشد ،تا دریافت دستورات منحصراً
از بانک مرکزی ،اینگونه اوراق بهادار نگاهداری شود.
 .3چنانچه مانده حساب «ب» هنوز بـه یـک میلیـارد دالر نرسـیده باشـد ،اینگونـه اوراق بهـادار
نگاهداری میشوند و پس از رسیدگی بنابه نظـر بانـک مرکـزی و فـدرال رزرو در مـورد ارزش آنهـا،
ارزشی که به تشخیص مطلق نماینده امانی تعیین میگردد ،به اینگونه اوراق بهادار داده خواهـد شـد.
چنین تعیین ارزشی که توسط نماینده امانی صورت میگیرد برای هـر دو طـرف الـزامآور خواهـد بـود.
بانک م رکزی و فدرال رزرو هر نوع هزینه معقولی را که نماینده امانی برای تعیین ارزش و انتقال واقعی
اسناد ویا از بابت نگاهداری اوراق بهادار متحمل میگردد بالسویه خواهند پرداخت .نماینده امانی ،بانک
مرکزی و فدرال رزرو را از ارزشی که به اوراق بهادار داده شده مطلع خواهد ساخت .بانک مرکـزی بـه
محض دریافت چنین یادداشتی ،بالفاصله جهت واریز حسـاب بسـتانکار «ب» مبلغـی بـه دالر امریکـا
معادل نصف این ارزش تعیین شده به امانتدار منتقل خواهد کرد تا مانده حساب «ب» را به یک میلیارد
دالر برساند .وقتی نماینده امانی از امانتدار یادداشتی مبنی بر رسید چنین مبلغی از بانک مرکزی و واریز
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آن به بستانکاری حساب «ب» دریافت دارد ،نماینده امانی اوراق بهادار را به منظـور کسـب دسـتورات
منحصراً از بانک مرکزی نگاهداری خواهد کرد.
ج) برطبق قسمت «2ر» این موافقتنامه ،وجوه موجود در حساب «ب» مطابق مفاد بیانیـه دولـت
جمهوری دموکراتیک مردم الجزایر مور  31دیماه  81( 8231ژانویه  )8118مورد استفاده قرار خواهد
گرفت.
«د» )1هر موقع که مانده حساب «ب» به کمتر از  311میلیون دالر امریکا برسـد امانتـدار سـایر
طرفهای این موافقتنامه را از این امر مطلع خواهد کرد.
«د» )1بانک مرکزی به محض دریافت چنین اخطاری بالفاصله به قدر کافی سپردههای جدیـدی
در بانک خواهد گذاشت تا حداقل مانده حساب «ب»  311میلیون دالر امریکایی باشد.
«هـ» )1نماینده امانی به امانتدار دستور خواهد داد تا به منظور اجـرای مبـالغ مـورد حکـم کـه از
طرف دادگاه دعاوی له مدعیان امریکایی صادر گردیده ،بالفاصله به محض وصول چنین یادداشـتی از
رئیس دادگاه دعاوی ،مبنی بر این که دادگاه چنین مبلغی را مورد حکم قرار داده است ،به همراه شماره
مشخصکننده موضوع ادعا و نام و نشانی مدعی و میزان مبلغ مورد حکم و نیز بهره الزم به تشخیص
دادگاه دعاوی و شماره مشخصکننده مبلغ مورد حکم ،پرداختهای الزم را در وجه فدرال رزرو انجـام
دهد .در موقع صدور دستورات الزم به امانتدار ،نماینده امانی اطالعات فوق را دربـاره هریـک از مبـالغ
مورد حکم در دسترس امانتدار خواهد گذاشت و دستورات خود را بـه ترتیـب دریافـت آنهـا از دادگـاه
دعاوی به طور متوالی شمارهگذاری خواهد کرد.
«هـ»  )1امانتدار بهفوریت مطابق مفاد بند «ز»  8مشروح در زیـر بـه دسـتورات صـادر از طـرف
نماینده امانی برطبق بند «8هـ» 8فوقالذکر عمل خواهد کرد و هریک از این دستورات صادرشده تنهـا
مربوط به یک مبلغ مورد حکم خواهد بود.
«هـ»  )5به محض انتقال وجوه مطابق بند «8هـ» ،امانتدار از هرگونه مسئولیتی در مـورد انتقـال
وجوه به منظور ایجاد رضایت نسبت به این مبالغی مورد حکم و نیز نسبت به وجوهی که بدین ترتیـب
منتقل میگردد و قطع نظر از اعتراض ویا لغو رأی و کنار گذاردن ویا تغییراتی که ممکن است بعـداً در
مورد مبلغ مورد حکم پیش آید ،بالفعل مصون خواهد بود.
«هـ» )4نماینده امانی میتواند با داشتن مصونیت و اعتماد ،درباره هر مبلـغ مـورد حکـم کـه بـه
وسیله رئیس دادگاه دعاوی برطبق بند «8هـ» از آن اطالع یافته و تا حد معقول از صحت حکم مزبـور
که به وسیله فرد یا افراد مسئول دادگاه دعاوی امضا و ارسال شده اطمینان دارد اقدام کند.
«هـ»  )3اگر وجوهی به علت لغو و تغییر رأی ویا کنارگذاردن مبلغ مورد حکم دادگاه دعـاوی بـه
وسیله فدرال رزرو دریافت شود ،چنین وجوهی به منظور واریز به بستانکار حساب «الف» بـهفوریت بـه
امانتدار منتقل خواهد گردید .در صورتی که وجوهی به علت لغو و تغییر رأی ویا کنارگذاردن مبلغ مورد
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حکم دادگاه دعاوی به منظور واریز به حساب بستانکار امانتدار دریافت شود ،چنین وجـوهی بـه وسـیله
امانتدار به شرح زیر به منظور بستانکاری واریز خواهد شد:
یک) چنانچه در موقع دریافت وجوه ،مبلغ موجود در حسـاب «ب»  311میلیـون دالر امریکـا ویـا
بیشتر باشد و هیچگونه کخیرهسازی مجدد وجود نداشته است ،وجوهی که بدینسان دریافت میگـردد
به اعتبار حساب «ب» ریخته خواهد شد.
دو) چنانچه در موقع دریافت وجوه ،مبلغ موجـود در حسـاب «ب»  311میلیـون دالر امریکـا ویـا
بیشتر باشد و یک کخیرهسازی مجدد وجود داشته است ،وجوهی کـه بـدینسـان دریافـت مـیگـردد
بهفوریت و برطبق دستور صادر از طرف نماینده مالی به امانتـدار ،بـه بانکهـایی کـه از طـرف بانـک
مرکزی تعیین میگردد منتقل خواهد شد.
سه) چنانچه در موقع دریافت وجـوه ،مبلـغ موجـود در حسـاب «ب» کمتـر از  311میلیـون دالر
امریکا باشد ،اینگونه وجوه دریافتی به اعتبار حساب «ب» واریز خواهد شد ،آن هم تا حدی که میـزان
وجه موجود در حساب «ب» به  311میلیون دالر امریکا برسد و بقیه وجوه در صـورت موجـود بـودن،
بهفوریت برطبق دستور صادر از طرف نماینده امانی به امانتدار ،به بانکهایی که بانک مرکـزی تعیـین
میکند انتقال داده خواهد شد.
و) وقتی رئیس دادگاه دعاوی خطاب به نماینده امانی گواهی کند که کلیه مبالغ مورد حکم به نفـع
مدعیان امریکایی برطبق بیانیه دولت جمهوری دمکراتیک و مردم الجزایر در مورد حل و فصل دعاوی
از طرف دولت ایاالت متحده و دولت جمهـوری اسـالمی ایـران مـور  31دیمـاه  81( 8231ژانویـه
( )8118که در موافقتنامهای الجزایر بهعنوان «موافقتنامه حل و فصل دعاوی» مشـخص گردیـده) بـه
طور رضایتبخش تأدیه شده است ،نماینده دسـتور انتقـال هـر مبلـغ باقیمانـده در حسـاب «ب» را بـه
بانکهای مورد نظر بانک مرکزی امانتدار صادر خواهد کرد و امانتدار بهفوریت چنین دسـتوری را اجـرا
خواهد کرد.
«ز» )1در صورتی که دستور پرداختی که امانتدار به موقـع خـود از نماینـده امـانی برطبـق بنـد 8
«هـ» 8فوقالذکر دریافت کرده ،پرداخت مبلغی بیشتر از آنچه را در آن موقع در حساب «ب» موجود
بوده ایجاب کند ،امانتدار میزان پرداخت به فدرال رزرو را به مبلغ موجود در مانده حساب «ب» محدود
کرده ،بهفوریت طرفهای دیگر موافقتنامه را نسبت به کلیه مطالب مربوط به چنین پرداختـی از جملـه
نسبت به باقیمانده پرداخت نشده از مبلغ مزبور مطلع خواهد کرد (و نماینده امانی رئیس دادگاه دعـاوی
را از این موضوع مطلع خواهد ساخت).
به محض اینکه بانک مرکزی حساب «ب» را بار دیگر با وجوه اضافی پـر کنـد امانتـدار پـیش از
اجرای سایر دستورات پرداخت ،بهفوریت قسمت پرداخت نشده مبلغ مورد حکم مذکور را به فدرال رزرو
انتقال خواهد داد.
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«ز»  )1دستورات پرداخت برطبق تاریخ آنها ،به فاصله دو روز اداری پس از دریافـت دسـتور بـه
وسیله امانتدار به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
«ز»  )5در مورد پرداختهای الزم جهت اجرای مبالغ مورد حکم برطبق دستورات نماینده امـانی،
امانتدار منحصراً مطـا بق شـماره ترتیـب مربـوط بـه دسـتورات پرداخـت نماینـده امـانی ،کـه متوالیـاً
شمارهگذاری شده عمل خواهد کرد.
( .1الف) امانتدار با حسننیت کوشش خواهد کرد تا وجوه موجود در حسابها به نام نماینده امانی
را به نر رایج بازار در بانکهایی که به تشخیص امانتدار تعیین میشود سرمایهگذاری کند و این امر با
در نظر گرفتن حفاظت اصل مبلغ طبق شرایط زیر صورت خواهد گرفت:
 .8سرمایهگذاری وجوه در بانکهای هلند ارجحیت خواهد داشت ،اما در هر حال در بانکهایی کـه
در ایاالت متحده ویا ایران هستند ویا در شعبات بانکهای ایاالت متحده ویا ایران که به ترتیب خـارر
از ایاالت متحده ویا ایران هستند نخواهد بود.
 .3کلیه وجوه موجود در حساب «الف» تا وقتی که برطبق بنـد « 8ب»  3ایـن موافقتنامـه جهـت
مصرف فوری به کار برده نشده ،بدون اطالع قبلی سرمایهگذاری خواهد شد.
 .2امانتدار وجوه حساب «ب» را سرمایهگذاری کرده ،وجوه حساب «ر» را منحصـراً بـه تشـخیص
خود سرمایهگذاری تکراری خواهد کرد ،به شرط آنکه برطبق دسـتورات نماینـده امـانی کـه براسـاس
مشورت با بانک مرکزی و فدرال رزرو تهیه خواهد شد عمل کند و این دستورات فقط به آن قسـمت از
مبالغی که باید بدون اطالع قبلی سرمایهگذاری شود و نیز به حداکثر سررسید بقیه وجوه سرمایهگذاری
شده مربوط میگردد .اینگونه دستورات به تناوب بیشتر از یک بار در هر سه ماه صادر نخواهـد شـد.
با وجود این امانتدار ممکن است هر چند وقت یک بار از طرف نماینده امانی نسبت به زمان پرداختها
برطبق مفاد قسمت « 8هـ» این موافقتنامه و نیز درباره نظر سایر طرفها نسبت به توزیع جغرافیایی و
سررسید سرمایهگذاریها نظر مشورتی دریافت کند .اما امانتدار در مقابل چنین نظرهایی به هـیچوجـه
ملزم نخواهد بود.
ب) بدین منظور امانتدار قراردادی را که با مفاد این موافقتنامه مغایرت نداشته باشد با یک مؤسسه
که با موافقت سایر طرفهای موافقتنامه تعیین شده باشد منعقد خواهد کرد .این مؤسسه مسـئول اداره
سرمایهگذاریهایی خواهد بود که با پیروی کامل از قرارداد مدیریت صورت گرفته باشد.
 .5الف) امانتدار به وجوه حسابهای «الف»« ،ب» و «ر» بهرههایی معـادل بهرههـای دریافـت
شده به وسیله خودش پرداخت خواهد کرد.
بهره متعلق به وجوه حساب «الف» در روزی که وجوه از آن پرداخت میشود به حساب مزبور واریز
خواهد شد.
بهره متعلق به وجوه حساب «ب» و «ر» که از طریق سپردههای قسطی سـرمایهگذاری شـده در
روزی که به حساب مزبور واریز خواهد شد به وسیله امانتدار دریافت میگردد.
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بهره متعلق به وجوه حساب «ب» و«ر» که بدون اطالع قبلی سرمایهگذاری شـده ،ماهانـه در روز
آخر هر ماه پرداخت خواهد شد و چنانچه روز آخر ماه روز اداری نباشد فـردای آن روز پرداخـت خواهـد
گردید.
ب) در تاریخ انعقاد این موافقتنامه ،بانک مرکزی و فدرال رزرو در مورد واریز بهره متعلق به وجـوه
حساب «ب» به موافقت نرسیدهاند .فدرال رزرو و دولت متبوعش قصد دارند موضوع را بهطوریکـه در
پیوست شماره یک اشاره شده به دادگاه دعاوی ارجاع کنند.
ج) تا زمانی که تصمیم دادگاه دعاوی در این مورد صادر نشده و با در نظر گرفتن مفاد بنـد «2ر»
در زیر ،تمام بهره متعلق به وجوه حساب «ب» به بستانکاری حساب «ر» به نام نماینده امـانی کـه از
طرف امانتدار برای این منظور باز میشود واریز و به طور تکراری سرمایهگذاری خواهد شد.
وقتی دادگاه دعاوی رأی خود را صادر کند ،وجوه حساب «ر» و بهره متعلق به آن برطبق موافقـت
طرفین ویا برطبق دستور دادگاه دعاوی در مورد اجرای رأی آن به مصرف رسیده ،حسـاب «ر» بسـته
خواهد شد و از آن به بعد ،بهره متعلق به وجوه حساب «ب» برطبق موافقت طرفین ویا برطبق دسـتور
اجرای تصمیمات دادگاه دعاوی بهعنوان بستانکاری منظور خواهد گردید.
د)  .1کارمزد امانتدار ماهانه ( 831/111یکصد و پنجاه هزار) دالر امریکا خواهد بود.
موضوع تقسیم میزان کارمزد بین بانک مرکزی و فدرال رزرو ،بهطوریکه در پیوست شـماره یـک
ککر گردیده به دادگاه دعاوی ارجاع خواهد شد .کارمزد به شرح زیر قابل پرداخت خواهد بود:
یک) ( 93/111هفتاد و پنج هزار) دالر امریکا ویا قسمتی از کارمزدی که برطبق تصمیم دادگاه
دعاوی باید به وسیله فدرال رزرو پرداخت شود ماهانه عندالمطالبه از طرف فدرال رزرو پرداخت خواهد
گردید ،و
دو) ( 93/111هفتاد و پنج هزار) دالر امریکا ویا قسمتی از کارمزدی که برطبق تصمیم دادگاه
دعاوی باید به وسیله بانک مرکزی پرداخت شود ،ماهانه بنا به تقاضای امانتدار با کسر این مبلغ از بهره
عایدی در حساب «ب» ،پیش از آنکه مبلغ مزبور به اعتبار حساب «ر» واریز گردد پرداخت خواهد شد
(اگر بهره مزبور جهت کسر مبلغ مورد نیاز کافی نباشد ،امانتدار مجاز است که مابهالتفاوت آن را از
حساب «ب» پرداخت کند).
د)  .1هرگونه اصالح و تغییری که ممکن است با رأی دادگاه دعاوی در مبالغ پرداخت شده
صورت گیرد به شرح زیر خواهد بود:
هر مبلغی که بدهی بانک مرکزی به فدرال رزرو ویا بالعکس باشد ،در این مـورد بـا انتقـال مبلـغ
بدهی به حسابی که در دفاتر نماینده امانی (بهعنوان «حساب اصالحی») بـدین منظـور بـاز مـیشـود
پرداخت خواهد شد .سپس نماینده امانی بهنوبه خود وجوه مزبور را به طـرف بسـتانکار طـوری منتقـل
خواهد کرد که بیـانکننـده اصـالحات و تغییـرات الزم باشـد .بانـک مرکـزی و فـدرال رزرو هریـک
بدینوسیله بالقید و شرط ضمانت میکنند که اصالحات و تغییرات الزم ناشی از تصمیم دادگاه دعاوی
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را انجام دهند .وجوهی که برطبق این قسمت از موافقتنامـه بـدهی بانـک مرکـزی باشـد بـه موجـب
دستوراتی که از طرف نماینده امانی صادر میگردد از طرف امانتـدار از بهـره عایـدی از حسـاب «ب»
کسر شده ،جهت واریز آن به اعتبار حساب اصالحی به نماینده امانی منتقل خواهد شد.
وجوهی که برطبق این قسمت از موافقتنامه بدهی فدرال رزرو باشد ،از فدرال رزرو به نماینده امانی
منتقل خواهد شد تا به اعتبار حساب اصالحی واریز شود.
د)  .5سه سال بعد از تاریخ قابل اجرا بودن این موافقتنامه ،کارمزد امانتدار قابـل مـذاکره و تغییـر
خواهد بود.
هـ) کارمزد متعلق به امانتدار با درنظر گرفتن خدمت انجام داده شده و به منظور تـأمین مخـارر و
هزینههای مربوط به نگاهداری و عملکرد حسابها پرداخت میگردد؛ اما صریحاً بـدین منظـور نیسـت
که هر مبلغ اضافی را که به موجب سایر قسمتهای این موافقتنامه بدهی فـدرال رزرو و یـا بـا بانـک
مرکزی به امانتدار باشد شامل گردد.
 .4الف) برطبق مقررات عمومی قانون مدنی هلند ،امانتدار هیچ نوع مسئولیتی در مورد انجام
هیچگونه از وظایف تحت این موافقتنامه نخواهد داشت ،بجز وظایفی که به طور مشخص در این
موافقتنامه آمده است و محتوای این موافقتنامه دلیل بر هیچگونه پیمان و تعهدی علیه امانتدار نخواهد
بود.
ب) به استثنای انتقاالت مندرر در قسمت « 8هـ»  3در بند فرعی «الف» و «ر» ،بند « 8ز»  8و
نیز بند  1در این موافقتنامه ،امانتدار در مورد وجود حساب «الف» و «ب» فقط به دستور نماینده امانی
برطبق مفاد بند « 8ب»  3و « 8هـ» و « 8و» و بند  3این موافقتنامه عمل خواهد کرد.
 .3الف .امانتدار نسبت به ارزش و اعتبار موافقتنامههای مربوط بین سایر طرفهای این
موافقتنامه که در ماه ژانویه  8118در الجزایر تنظیم و امضا شدهاند به دلیل شرکت در این موافقتنامه
ویا در نتیجه انجام وظایف معین در این موافقتنامه در مقابل هیچ فرد و مقامی مسئول و جوابگو
نخواهد بود .همچنین امانتدار درباره هر عملی که برطبق این موافقتنامه با حسننیت انجام داده ویا
انجام نداده باشد ،در مقابل هیچ فرد و مقامی مسئول و جوابگو نخواهد بود ،بجز در مورد سوءرفتار و
مسامحه بزرگ در انجام وظایف مربوط به خود مندرر در این سند.
ب) با وجود این ،امانتدار نسبت به زیانهای وارد در نتیجه سرمایهگذاریهای وجوه در حسابهای
«الف»« ،ب» و «ر» برطبق مفاد بند  3از این موافقتنامه مسئول شناخته خواهد شد ،بجز زیانهایی
که به علت جریمههای پیشپرداخت در نتیجه دستور پرداختها برطبق مفاد بند «8هـ» ویا زیانهایی
که در بند «1ب» این موافقتنامه قید شده ،پیش آمده باشد.
ج) نماینده امانی هیچگونه مسئولیتی به خاطر خسارت واردشده از سرمایهگذاری وجوه در
حسابهای به نام نماینده امانی ندارد و آن را قبول نخواهد کرد .همچنین نماینده امانی نسبت به هر
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نوع مخارر و هزینه و کارمزد که به وسیله سایر طرفهای این موافقتنامه در انجام وظایف مربوطشان
به وجود آید مسئولیتی ندارد و مسئول نخواهد بود.
 .3الف) به محض درخواست کتبی که بیانگر مسئولیت نسبت به زیان ویا هزینه و رابطه آن با
این موافقتنامه تحت مفاد بند «6د» باشد ،فدرال رزرو و بانک مرکزی بهطور مشترک و منفرداً مبلغ
غرامت را به امانتدار پرداخته ،آن را از هرگونه مسئولیت و خسارت وارد که امانتدار متحمل شده باشد
مصون نگاه خواهند داشت (از جمله هزینه و مخارر مربوط به رسیدگیهای مذکور در بند « 81ب»)،
به استثنای هزینه و مخارر اشاره شده در بند « 2هـ» که باید از کارمزد امانتدار پرداخت شود و نیز
زیانها و هزینههایی که ناشی و مربوط به این موافقتنامه بوده و امانتدار برطبق مفاد بندهای « 3ب»
و « 81الف» این موافقتنامه قبول مسئولیت نموده است و این امر بدون محدودیت ،شامل مسئولیت هر
نوع خسارتی خواهد بود که در نتیجه هرگونه اقدامی از طرف امانتدار ،چه در کشور هلند و چه در هر
کشور دیگر به وجود آمده باشد ،از آن جمله:
 .8تصاحب تمام ویا قسمتی از وجوه حساب «الف»« ،ب» و «ر» ویا هرگونه وجوه دیگر که به
وسیله ویا به نام ویا به حساب امانتدار نگاهداری میشود ،چه اینگونه تصاحب به وسیله ضبط و توقیف
باشد و چه از طریق جریانات مشابه آن به منظور اجرا و حفاظت دعاوی علیه کشور یکی از طرفهای
این موافقتنامه ویا شخص و مقام ویا شخصیت حقوقی در این مورد.
 .3در صورت عدم انتقال وجوه در حساب «الف»« ،ب» و «ر» ویا قسمتی از آن به محض کسب
دستور از نماینده امانی ویا در مورد حساب «ر» ،به محض کسب رأی از طرف دادگاه دعاوی ،آن هم
زمانی که در تمام ویا قسمتی از این وجوه که پیش امانتدار سپرده شده به علت یکی از اقدامات مندرر
در بند « 6الف»  8در فوق تغییری به وجود آید.
 .2هرگونه مبلغ اعطایی بهعنوان غرامت از طرف یک دادگاه قضایی صالحیتدار علیه امانتدار در
نتیجه ویا در رابطه با وظایفی که برطبق این موافقتنامه از طرف امانتدار انجام گرفته ویا باید انجام
بگیرد.
ب) بدینوسیله صریحاً موافقت میشود که برطبق مفاد بند «6الف» ،فدرال رزرو و بانک مرکزی
بالفاصله پس از درخواست کتبی که شامل مشخصات الزم باشد ،غرامات متحمل از طرف امانتدار را از
بابت هر نوع مخارر و هزینه الزم جهت دفاع در مقابل هرگونه دعوا و رسیدگی قانونی علیه امانتدار در
رابطه با وجوه حساب «الف»« ،ب» و «ر» ویا در رابطه با وظایفی که به وسیله امانتدار برطبق این
موافقتنامه انجام گرفته ویا باید انجام گیرد ،مشترکاً و منفرداً پرداخت خواهند کرد ،بجز هزینهها و
مخارجی که امانتدار مسئولیت پرداخت آنها را تحت مفاد بند «3الف» و «81الف» این موافقتنامه به
عهده گرفته است.
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ج) امانتدار بدینوسیله تعهد میکند که به محض اینکه عملی بوده و امکان داشته باشد ،سایر
طرفهای موافقتنامه را از هرگونه موضوع دعوا که ممکن است مسئولیتهایی برای فدرال رزرو ویا
بانک مرکزی ایجاد کند ،مطلع سازد.
د) موضوع شرکت در مسئولیت پرداخت غرامت به امانتدار و اختصاص و تقسیم میزان هزینه جهت
پرداخت غرامت به امانتدار و اختصاص و تقسیم میزان هزینه جهت پرداخت چنین غرامتی به دادگاه
دعاوی ارجاع گردیده و مفاد بند « 6الف»« 6 ،ب» و « 6ر» فوقالذکر تا حد لزوم اصالح و تجدیدنظر
خواهد شد تا با تصمیم و رأی دادگاه دعاوی در این مورد مطابقت کند ،به شرط اینکه مبلغ غرامت یا
تنها از طرف فدرال رزرو ویا مشترکاً و منفرداً از طرف فدرال رزرو و بانک مرکزی به امانتدار پرداخت
گردد .چنانچه فدرال رزرو ویا بانک مرکزی تحت مفاد این قسمتها پیش از رأی دادگاه دعاوی
متحمل مخارجی بشوند ،این پرداختهای تعدیلی که ممکن است جهت تأثیر در تصمیم الزم باشد،
بین فدرال رزرو و بانک مرکزی از طریق حسابی که بدین منظور در دفاتر نماینده امانی باز میشود
پرداخت خواهد شد.
 .7الف) امانتدار میتواند سه ماه پس از تسلیم یادداشت کتبی به نماینده مالی برطبق مفاد 1
«الف» این موافقتنامه از سمت خود استعفا داده ،به کلیه تعهدات خود تحت این موافقتنامه خاتمه دهد.
نیز در صورت موافقت سایر طرفهای این موافقتنامه ،این مدت جهت تسلیم چنین یادداشتی میتواند
کمتر از سه ماه نیز باشد .استعفای مزبور در تاریخ قید شده در چنین یادداشتی قابل اجرا خواهد بود،
مگر اینکه پیش از آن تاریخ ،جانشین امانتدار تعیین شده باشد .در چنین صورتی ،استعفای امانتدار
بالفاصله پس از تعیین امانتدار جانشین صورت خواهد گرفت.
ب) پس از آنکه استعفا و پایان خدمت صورت میگیرد ،امانتدار هرگونه اطالعات و سایر
کمکهایی را که طرفهای دیگر این موافقتنامه در مورد عملیات حساب «الف»« ،ب» و «ر» پیش از
تاریخ اجرای استعفا و پایان خدمت با استدالل معقولی درخواست کنند ،همچنان در دسترس آنها قرار
خواهد داد.
ج) پایان وظیفه بانک تصفیه هلند بهعنوان امانتدار ممکن است به وسیله موافقت کتبی بین
نماینده امانی ،بانک مرکزی و فدرال رزرو با مدت مهلت یادداشت سه ماه پیش از وقت به امانتدار
عملی گردد .وقتی خاتمه مزبور عملی میشود کلیه تعهدات امانتدار برطبق مفاد بند « 9الف» و 9
«ب» به پایان خواهد رسید.
 .1الف) در تاریخی که استعفا و خاتمه وظایف مطابق مفاد قسمت  9فوقالذکر عملی میشود ویا
کمی پیش از آن تاریخ ،امانتدار مانده کلیه وجوه را که در حسابهای به نام نماینده امانی پیش امانتدار
و تحت کنترل بالقید و شرط آن است به نماینده امانی منتقل خواهد کرد؛ منهای هر نوع مبلغی که
ممکن است برطبق مفاد بند « 2د» ویا « 81ب» این موافقتنامه طلب امانتدار باشد؛ مگر آنکه قبالً به
وسیله تلگراف امتحان شده ویا نامه از نماینده امانی دستور انتقال مزبور را به امانتدار جانشین خود
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برطبق مفاد قسمت  9دریافت کرده باشد .از آنجا که انجام اقدامات الزم جهت اختتام کمک به وسیله
خود امانتدار مانع قانونی دارد ،لذا تعهدات مربوط به سرمایهگذاری وجوه در حساب «الف»« ،ب» و
«ر» و انتقال آن به نماینده امانی ویا امانتدار جانشین تا اولین فرصتی که چنین اقداماتی میتواند
بهطور قانونی انجام گیرد همچنان ادامه خواهد داشت؛ اما هر نوع تعهد دیگر امانتدار برطبق مفاد
قسمت  9این موافقتنامه به پایان خواهد رسید.
ب) در مورد استعفا ویا خاتمه وظایف برطبق مفاد بند  9این موافقتنامه ،امانتدار مجاهدت کافی به
عمل خواهد آورد تا زیانهای سرمایهگذاریهای وجوه در حساب «الف»« ،ب» و «ر» در حداقل و
کمترین مقدار باشد.
ج) چنانچه وجوه برطبق بند «1الف» فوقالذکر به نماینده امانی منتقل گردد ،نماینده امانی کلیه
وظایف امانتدار را برطبق این موافقتنامه انجام خواهد داد و از این بابت از تاریخ انتقال مزبور محق به
دریافت کارمزد و غرامتی خواهد بود که به امانتدار پرداخت میشده است .به محض انجام چنین
انتقالی ،نماینده امانی شروع به یافتن جانشین امانتدار کرده ،یک امانتدار انتخاب خواهد کرد که مورد
قبول بانک مرکزی و فدرال رزرو باشد و قبول این امر نمیتواند به وسیله هیچیک از طرفین بدون
دلیل به تأخیر انداخته شود.
د) چنانچه در ظرف شش ماه جانشینی برای امانتدار پیدا نشود ،نماینده مالی میتواند جلسهای که
بانک مرکزی و فدرال رزرو بدینوسیله موافقت به شرکت در جلسه مزبور میکنند ،تشکیل داده،
اقدامات اتخاکی الزم را به منظور اطمینان از انتقال حساب تضمینی مورد بحث قرار دهد .اگر در مدت
دو هفته پس از شروع چنین جلسهای هیچگونه موافقتی در مورد اقداماتی که به منظور اطمینان از
انتقال حساب تضمینی به امانتدار دیگر به عمل آمده به دست نیاید ،نماینده امانی بهعنوان امانتدار
موقتی ،مجاز خواهد بود که بهطور یکجانبه از پرداخت کلیه مبالغ مورد حکم و بهره و مابقی مبالغ
تحت مفاد این موافقتنامه به فدرال رزرو و بانک مرکزی ممانعت به عمل آورد تا اینکه یک امانتدار
جانشین برگزیده شود؛ به این شرط که اگر یکی از اینگونه پرداختها متوقف گردد ،کلیه پرداختهای
دیگر نیز متوقف خواهد شد .در طول مدت چنین وقفهای ،نماینده امانی بهعنوان امانتدار موقت،
نگاهداری وجوه را همچنان ادامه داده ،وجوه مزبور را سرمایهگذاری تکراری خواهد کرد و هیچ نوع
وقفهای ،مانع از پرداخت غرامت و کارمزد معین به آن در بند « 1ر» نخواهد شد .کلیه تعهدات دیگر
طرفهای این موافقتنامه در طول مدت چنین وقفهای همچنان قابل اجرا خواهد بود.
 .1الف) امانتدار بدینوسیله اعالم میدارد که هیچکدام از مفاد این موافقتنامه برخالف قوانین
هلند نیست.
ب) هیچ قسمت از این موافقتنامه امانتدار را ملزم به تخلف از قوانین هلند ویا تخلف از هرگونه
رأی دادگاه که از طرف دادگاههای صالحیتدار ویا مقامات قضایی هلند صادر گردد نخواهد ساخت و
همچنین امانتدار را ملزم نخواهد کرد که از دستورات صادر از طرف یک دادگاه صالحیتدار ویا مقام
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قضایی شبیه آن ،متعلق به هر کشور دیگر در یک اقامه دعوا علیه امانتدار در رابطه با وجوه حساب
«الف»« ،ب» و «ر» ویا در رابطه با وظایفی که برطبق این موافقتنامه انجام گرفته ویا باید انجام
بگیرد سرپیچی کند ،البته تا آنجا که اینگونه قوانین و دستورات مطابق اصول حقوق بینالمللی
خصوصی هلند باشد .امانتدار موافقت میکند که بهفوریت و به محض امکان جهت حل هرگونه
مسألهای که ناشی از مفاد این بند (« 1ب») باشد اقدام کند.
 .11الف) چنانچه اقدامات قانونی در مورد هر موضوعی که امانتدار محق به دریافت غرامت از آن
بابت باشد صورت گیرد ،طرف ویا طرفین دعوا که باید چنین غرامتی را پرداخت کنند ویا کمک به
پرداخت غرامت بهطور مشترک ویا منفرد برطبق این موافقتنامه ویا هر تصمیم دادگاه دعاوی کنند
مسئولیت دفاع از امانتدار را در اینگونه جریانات و دعاوی به عهده خواهند گرفت و حق حل اختالفی
که این اقدامات قانونی را به وجود آورده است خواهند داشت .هر طرف موافقتنامه که ملزم به پرداخت
غرامت به امانتدار (ویا ملزم به پرداخت چنین غرامتی) باشد ،از این به بعد بهعنوان «طرف
غرامتدهنده» خوانده خواهد شد .در رابطه با این دفاع حقوقی ،طرف غرامتدهنده ویا طرفین
غرامتدهنده (در صورتی که دفاع حقوقی مشترکاً صورت گیرد) در مورد نوع دفاعیههای مورد وساطت
و چگونگی دفاع با امانتدار مشورت خواهند کرد و امانتدار با طرف ویا طرفین غرامتدهنده که چنین
دفاع قانونی را به عهده میگیرند همکاری خواهد کرد.
ب) اگر بعد از دو نوبت درخواست متوالی از طرف امانتدار به فواصل و مدت معقول جهت اخطار
درباره به عهده گرفتن این دفاع قانونی به وسیله یک ویا هر دو غرامتدهنده ،چنین اخطاری دریافت
نشود ،امانتدار بدون هیچ اجباری میتواند در این گونه جریانات ،موضوع دفاع از خود را به عهده بگیرد
ویا اینکه بدون هیچ اقدامی موضوع را به تشخیص و تصمیم دادگاه واگذار کند ویا پس از مشورت
الزم با طرفین غرامتدهنده ،موضوع مورد اختالف را که باعث ایجاد چنین اقدامات قانونی گردیده حل
و فصل کند.
ج) بالفاصله پس از دریافت اخطاریه مربوط به این اقدام قانونی ویا هر نوع ادعایی که منجر به
یک اقدام قانونی گردد ،امانتدار طرفهای دیگر این موافقتنامه را از چنین جریان و ادعایی مطلع
ساخته ،از هر دادگاه و مرجع قانونی که چنین جریانی در آنجا آغاز گردیده تقاضای مهلت و تمدید
مدت جهت اقدام از طرف امانتدار در پاسخ به شروع چنین جریانی خواهد کرد تا اینکه به طرفهای
غرامتدهنده ،وقت الزم جهت مشاوره درباره آغاز دفاع از امانتدار در چنین موضوع و جریانی داده شود.
علیرغم مفاد بند «81ب» ،تا موقعی که طرفین غرامتدهنده درباره چنین دفاعی بین خود به توافق
برسند ،امانتدار با رعایت الزامات قانونی موجود ،به نحو احسن کوشش خواهد کرد تا از پذیرفتن
صالحیت دادگاه ویا مرجع قانونی دیگر که جریان پرونده در آنجا شروع گردیده است خودداری کند؛ و
با هر مطلبی که ممکن است عمل دفاع در آن جریان قانونی را تحت تأثیر قرار دهد مخالفت کرده،
اجازه نخواهد داد که رأی بر علیهش در مورد کوتاهی و غفلت صادر گردد.
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 .11الف) امانتدار و هریک از سایر طرفهای این موافقتنامه ،رمزهای تلگرافی را با همدیگر
مبادله خواهند کرد تا ارزشیابی مشترک پیامها و دستورات پرداخت و انتقال ممکن گردد .چنانچه
صحت یک امتحان تلگرافی مورد سؤال و تردید باشد ،امانتدار و هریک از سایر طرفهای این
موافقتنامه بدینوسیله موافقت میکنند که به منظور کسب تأیید در مورد صحت و اصل بودن
تماسهای تلگرافی با سرعت هر چه تمامتر از طریق تلکس ویا هر وسیله مناسبی با یکدیگر تماس
بگیرند.
ب) امانتدار و هریک از سایر طرفهای این موافقتنامه لیستی از اسامی افرادی را که مجاز به
امضای یادداشتهای کتبی و دستوراتی که برطبق مفاد این موافقتنامه الزم بوده و مجوز داشته باشد
در دسترس همدیگر قرار داده ،امضای اینگونه اشخاص تعیین شده را معرفی و تأیید خواهند کرد.
اینگونه لیستها در موارد لزوم تجدیدنظر خواهد شد .همه این یادداشتها و دستورات صادرشده به
امانتدار به محض دریافت آن به وسیله امانتدار قابل اجرا خواهد بود .امانتدار هیچگونه اجباری به اقدام
درباره هیچیک از اینگونه یادداشتها و دستورات نخواهد داشت ،مگر آنکه اجازه الزم در این
خصوص و رسمیت و مستند بودن آن به طرز صحی صادر شده و به طریقی که مفاد این قسمت از
موافقتنامه ایجاب میکند ارسال و تحویل شده باشد.
 .11به استثنای آنچه در بند «88الف» در فوق آمده است ،هر نوع مشاوره و یادداشت ویا دستور
کتبی که مطابق این موافقتنامه مجاز و الزم باشد به طرفهای مندرر در زیر به نشانی مربوط آنها
داده خواهد شد:
الف) به بانک تصفیه هلند به نشانی :صندوق پستی شماره  8111،8111ب.آ .آمستردام ،هلند،
به آقای مارتن دوبویر،
آقای جان دبلیو .بروکمایر
ب) به بانک مرکزی الجزایر بهعنوان :نماینده امانی به نشانی:
 1بلوار زیروت یوسف ،الجزیره ،الجزایر ،به آقای محمد باسخواد ،آقای بشیر سایل ،آقای موهاند
کیرات ،آقای الخضر بنوطاف،
ر) به بانک مرکزی ایران به نشانی :خیابان فردوسی ،تهران ،ایران
به آقای  .معنوی راد ،آقای ر .سرکیس ،خانم گ .رستگار.
د) به بانک فدرال رزرو نیویورک به نشانی 22 :کوچه لیبرتی ،نیویورک ،نیویورک ،81113
به آقای جیمز هـ .اولتمن ،آقای هـ  .دیوید ویلی
 .15با در نظر گرفتن مفاد بند  88این موافقتنامه ،امانتدار میتواند به هر سند و دستور و یادداشت
و راهنمایی که از طرف نماینده امانی برطبق مفاد بند  8و  1این موافقتنامه صادر میگردد و از نظر
امانتدار مدارک اصلی است و به وسیله فرد ویا افراد کیصالح امضا و ارسال شده باشد ،اتکا کرده و در
مورد هر نوع اقدامی در این باره مصون و محفوظ باشد.
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 .14الف) بالفاصله و به محض عملی بودن ،امانتدار از طریق تلکس ،نماینده امانی را در مورد
مانده و تتمه حسابها از نظر بدهیها و بستانکاریهای حسابهایی که توسط امانتدار برای نماینده
امانی باز و نگاهداری میشود مطلع خواهد ساخت و همچنین نماینده امانی را از مبالغ کسر شده
مطابق مفاد بند «2د» این موافقتنامه مطلع خواهد کرد.
ب) هر سه ماه یک بار ،امانتدار نماینده امانی را از نظر توزیع جغرافیایی سررسید وجوه
سرمایهگذاری شده مذکور در بند «3الف» این موافقتنامه به وسیله تلکس مطلع خواهد کرد .توزیع
سررسید ،چهار دسته مختلف را به وجود خواهد آورد :سرمایهگذاریهای بدون اخطار قبلی،
سرمایهگذاریها با سررسید سه ماهه غیر از سرمایهگذاریهای بدون اخطار قبلی ،سرمایهگذاریهای با
سررسید بین سه ماه و شش ماه ،و سرمایهگذاریهای با سر رسید بعد از شش ماه.
ج) رونوشت تلکسهای مربوط به بند «81الف» و «81ب» فوقالذکر به بانک مرکزی و فدرال
رزرو ارسال خواهد شد.
 .13بجز در مواردی که در این موافقتنامه قید شده است ،بانک مرکزی و فدرال رزرو از هرگونه
حق جبران تعهدات مالی خود به هر نحوی که باشد در مورد امانتدار و علیه هر نوع تعهد از طرف
امانتدار نسبت به هریک از آن دو چشمپوشی و صرفنظر میکنند.
 .13الف) منظور از کلمه «میلیارد» در این موافقتنامه ،یعنی «یک هزار میلیون».
ب) منظور از عبارت «روز اداری» در این موافقتنامه ،یعنی روزی که هم در شهر آمستردام کشور
هلند و هم در شهر نیویورک امریکا روز معامالت و داد و ستد است .امانتدار هر شش ماه یک بار،
لیستی در اختیار نماینده امانی خواهد گذاشت که شامل روزهای اداری به غیر از شنبهها و یکشنبهها
خواهد بود.
 .17مفاد این موافقتنامه قابل تعدیل ویا تغییر نیست ،بجز از طریق یک مدرک کتبی که عنداللزوم
به وسیله طرفهای این موافقتنامه امضا شده باشد .همچنین هیچیک از طرفهای این موافقتنامه
نمیتواند بدون موافقت کتبی و صری طرفهای این موافقتنامه ،حقوق ویا تعهدات خود را که در این
موافقتنامه آمده است به هیچ فرد دیگری محول ویا به نحو دیگری منتقل سازد.
 .11الف) امانتدار در جریان انجام وظایف مربوطش تحت این موافقتنامه ،میتواند چنانچه مناسب
ببیند از مشاور حقوقی استفاده کند و در این صورت از هر نوع مسئولیتی در مورد هر اقدام قانونی که با
حسننیت و برطبق نظر و عقیده چنان مشاور حقوقی صورت گرفته ویا متحمل شده باشد ،به تمام معنا
محفوظ و مصون خواهد بود .مخارر این گونه مشاوره حقوقی به عهده امانتدار خواهد بود.
ب) هر نوع اختالف ناشی از مفاد این موافقتنامه که به طرز دوستانه حل و فصل نشود ممکن
است به وسیله هریک از طرفهای موافقتنامه به دادگاه قضایی صالحیتدار در آمستردام ویا به دادگاه
قضایی صالحیتدار در هر کشوری که طرف مدعیٌعلیه دارای محل داد و ستد دائمی به نام خود در
آنجا است ویا به دیوان دعاوی ارجاع گردد ،بجر در مواردی که خود امانتدار بهعنوان مدافع و
مدعیٌعلیه باشد که در این صورت ،منحصراً به دادگاه قضایی صالحیتدار در آمستردام ارجاع خواهد
گردید.
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علیرغم آنچه در پیش گفته شد ،چه نماینده امانی و چه امانتدار به هرگونه تصمیم دادگاه دعاوی
که با حقوق و امتیازات آنها مندرر در این موافقتنامه مغایرت داشته باشد مقید و موظف نخواهند بود.
در مورد حل اختالفهای ناشی از مفاد این موافقتنامه ویا سایر موارد اجرای این موافقتنامه که فقط
در موارد اقامه دعوا به وسیله یکی از طرفها و فقط در یکی از دادگاهها و یا در دادگاه دعاوی باشد،
بدینوسیله طرفهای موافقتنامه از هرگونه مصونیتی که داشته باشند ،چشمپوشی میکنند و یا از
قدرت ادعای داشتن چنین مصونیتی که احیاناً در جریان یک رسیدگی ممکن است دارا باشند و
طرفهای دعوا بدینوسیله موافقت میکنند که رأی و قضاوت دادگاه هلند را بپذیرند ویا به استثنای
خود امانتدار ،قضاوت دادگاه دعاوی را قبول کنند.
امانتدار از بابت هزینهها و مخارجی که در رابطه با کلیه جریانات قانونی مندرر در این بند (بند 81
«ب») متحمل میشود برطبق بند «6الف» این موافقتنامه غرامت دریافت خواهد کرد.
 .11الف) به استثنای آنچه در بند «81ب» این موافقتنامه قید گردیده ،هیچ مطلبی در این
موافقتنامه کالً ویا جزئاً باعث ابطال هیچ گونه مصونیتی که هریک از طرفهای این موافقتنامه چه در
هلند و چه در کشور دیگری محق بر آن باشند نخواهد شد.
ب) جز در مواردی که عامداً و صریحاً در این موافقتنامه آمده است ،هیچ مطلبی در آن کالً ویا
جزئاً باعث ابطال هیچیک از حقوق و امتیازات متعلق به طرفهای مربوط که در موافقتنامه الجزایر قید
گردیده است نخواهد شد.
 .11این موافقتنامه تابع قوانین کشور هلند است و برطبق همان قوانین تعبیر و تفسیر خواهد شد.
به تاریخ بیست و ششم مرداد ماه ( 1531هفدهم اوت  )1111در شهر آمستردام تنظیم و در
چهار نسخه اصلی تهیه گردیده است.
ـ بانک مركزی الجزایر بهعنوان نماینده امانی :م .باسخواد (امضا) ،ل .بنوطاف (امضا)،
ـ بانک مركزی ایران :الف .معنوی راد (امضا) ،الف .هدایتی راد (امضا)
ـ بانک فدرال رزرو نیویورک بهعنوان نماینده مالی ایاالت متحده:
جیمز هـ  .اولتمن (امضا)
ـ بانک هلند با سرمایه محدود:
ف .ف .پوستموس میجس (امضا)
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پیوست یک
طرفین امضاکننده موافقتنامه با بانک تصفیه هلند با سرمایه محدود («امانتدار») مور  36مرداد ماه
 89( 8261اوت  ،)8118یعنی بانک مرکزی ایران («بانک مرکزی») و بانک فدرال رزرو نیویورک که
بهعنوان نماینده مالی ایاالت متحده («فدرال رزرو») و دولتهای متبوع آنها نتوانستهاند درباره چند
مورد مربوط به کارکرد حساب تضمینی به موافقت برسند .این موضوعات بهفوریت به دادگاه دعاوی
ارجاع خواهد شد و برطبق تقاضایی که از طرف بانک مرکزی و فدرال رزرو میشود ،دادگاه مزبور رأی
خود را در این موضوعات هر چه زودتر و در هر حال پیش از رسیدگی به دعاوی معین صادر خواهد
کرد.
بانک مرکزی و فدرال رزرو و دول متبوعشان موظف به قبول تصمیم دیوان دعاوی و هر نوع
دستور اجرایی دیوان مزبور در این زمینه خواهند بود .موضوعات مورد اختالف که بهطور دقیقتر تنظیم
و ضمن اسناد مربوط از طرف ایاالت متحده و دولت جمهوری اسالمی ایران به دیوان دعاوی تسلیم
خواهد شد ،بهطور کلی در زیر قید میگردد:
 .1بانک مرکزی بر این عقیده است که برطبق بیانیههای دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی
الجزایر مور  31دیماه  81( 8231ژانویه  )8118و موافقتنامه و اسناد مربوط ،بهره متعلق به حساب
تضمینی بهتدریج که به حساب مزبور تعلق میگیرد باید بالفاصله به بانک مرکزی منتقل شود؛ در
حالی که فدرال رزرو بر این عقیده است که برطبق همان بیانیهها و موافقتنامه و اسناد مربوط ،چنین
بهرهای باید بهعنوان قسمتی از وجوه حساب تضمینی و به منظور تأمین و پرداخت مبالغ اعطایی از
طرف دیوان دعاوی ،تا موقعی که اینگونه مبالغ مورد حکم بهطور رضایتبخش پرداخت شود و فیصله
یابد ،در حساب تضمینی باقی و نهایتاً تتمه حساب مزبور به ایران پرداخت گردد.
 .1بانک مرکزی بر این عقیده است که کلیه کارمزدهای قابل پرداخت به امانتدار باید به وسیله
فدرال رزرو پرداخت شود و فدرال رزرو بر این عقیده است که کلیه این کارمزدها باید به وسیله بانک
مرکزی پرداخت گردد.
 .5طرفین مزبور شرایط امانتدار را در موضوع پرداخت غرامت به امانتدار یا فقط به وسیله فدرال
رزرو ویا بهطور مشترک و جداگانه به وسیله فدرال رزرو و بانک مرکزی قبول میکنند .فدرال رزرو بر
این عقیده است که اگر ملزم به پرداخت غرامت به امانتدار باشد ،بانک مرکزی باید هر مبلغ پرداخت
شده بهعنوان غرامت به امانتدار را به فدرال رزرو باز پرداخت کند .بانک مرکزی بر این عقیده است که
نباید هیچگونه الزامی جهت پرداخت غرامت به امانتدار داشته باشد و نیز چنانچه فدرال رزرو ملزم به
پرداخت غرامت به امانتدار باشد ،بانک مرکزی نباید هیچگونه تعهدی از بابت کمک در این مورد داشته
باشد.
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 .4بانک مرکزی بر این عقیده است که برطبق بیانیهها و موافقتنامهها و اسناد مربوط ،هرگونه ادعا
از یک سوی مدعی امریکایی که ممکن است در باب تصفیه آن ادعا توافقی با ایران به عمل آید ،باید
از وجوه حساب تضمینی برداشت و پرداخت شود .فدرال رزرو با این نظر موافق نبوده ،بر این عقیده
است که پرداخت این گونه تصفیههای خارر از دادگاه از وجوه حساب تضمینی ،متناقض با نحوه تصفیه
دعاوی است که از طریق بیانیهها و موافقتنامهها و اسناد مربوط برقرار گردیده است و مبالغ مربوط به
این گونه تصفیهها باید به وسیله ایران از وجوهی که جدا از وجوه حساب تضمینی باشد پرداخت گردد.
بیان مسائل فوق در پاراگراف 2 ، 3 ،8و  1به هیچ عنوان الزام و محدودیتی جهت دولت ایاالت
متحده امریکا ویا دولت جمهوری اسالمی ایران در طرز و نحوه ارائه این مسائل به دیوان دعاوی ویا
درباره استدالالتی که طرفین ممکن است به منظور پشتیبانی از نظرها و موقعیت خود پیش بکشند
محسوب نخواهد شد.
پس از صدور رأی دیوان دعاوی در هریک از این موارد ،طرفین این «پیوست» متعهد میشوند که
به منظور توافق در اجرای رأی دیوان دعاوی ،از جمله اصالحات و تغییراتی که در موافقتنامه فنی با
بانک تصفیه هلند جهت اجرای رأی فوق الزم باشد ،با نماینده امانی و امانتدار مالقات کنند.
در صورتی که در ظرف پانزده روز اداری از تاریخ تصمیم دیوان دعاوی چنین موافقتی به عمل
نیاید ،بانک مرکزی و فدرال رزرو هریک در ظرف پنج روز اداری بعد از آن ،دستور ویا دستورات
پیشنهادی خود را در اجرای تصمیمات دیوان دعاوی درباره مطالب فوقالذکر به دیوان دعاوی تسلیم
خواهند کرد.
طرفین امضاکننده این «پیوست» موافقت میکنند که هر نوع رأی ویا دستور دیوان دعاوی که به
عقیده امانتدار ویا نماینده امانی تأثیر سوئی بر حقوق و مصونیتهای یکی از آنها که در موافقتنامه
فنی آمده است ایجاد کند ،چنین تصمیم و دستوری نمیتواند امانتدار ویا نماینده امانی را (بسته به
مربوط بودن وضع) بدون موافقت کتبی آنها ملزم به اجرای آن کند.
به تاریخ بیست و ششم مرداد ماه ( 1531هفدهم اوت  )1111در شهر آمستردام به امضا رسید.
ـ بانک فدرال رزرو و نیویورک به عنوان نماینده مالی ایاالت متحده :جیمز اچ .التمن
ـ بانک مركزی ایران :الف .معنوی راد

پیوست 11
قواعد دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده
مقدمه و تعاریف
 .8قواعد دیوان داوری که کیالً درر میگردد ،به ترتیب زیر تدوین شده است:
اول) در مورد هر «ماده» متن قواعد داوری آنسیترال درر گردیده است.
دوم) در مورد هر «ماده» ،متن هر اصالحی که دیوان داوری در قواعد آنسـیترال بـه عمـل آورده،
درر شده است .اینگونه اصالحات در چارچوب بیانیههای الجزایر ،بهویژه مطابق با مفاد بنـد  3مـاده 2
بیانیه حل و فصل دعاوی صورت گرفته است.
سوم) برای آنکه معین شود دیوان قواعد اصالح شده داوری آنسـیترال را چگونـه اجـرا یـا تفسـیر
خواهد کرد ،تبصرههایی بر مواد مختلف افزوده شده است.
 .3قواعد دیوان داوری حاوی قواعد آنسیترال و دستورالعملهای اداری  2 ،3 ،8و  1است کـه قـبالً
توسط دیوان صادر شده و در هریک از آنها اصالحاتی به عمل آمده است.
 .2تعاریف زیر در مورد قواعد دیوان داوری به کار میرود:
الف) منظور از «بیانیههای الجزایر» عبارت است از دو بیانیه مـور  81ژانویـه  31( 8118دیمـاه
 )8231دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر.
ب) منظور از «دیوان داوری» ،دیوان عمومی یا هریک از شـعب دیـوان اسـت ،بسـته بـه اینکـه
کدامیک از آنها عهدهدار رسیدگی به پرونده با موضوع خاصی باشد.
ر) «طرف داوری» در هر پرونده خاص ،به طرف یا طرفهایی کـه (بـهعنوان خواهـان) تقاضـای
داوری کرده ویا به طرف یا طرفهای دیگر (بهعنوان خوانده) اطالق میشود .اصطالح «طرف داوری»
شامل دو دولت هم میگردد و این امر ،موقعی مصداق مییابد که یکی از دو دولت ،خواهان یا خوانـده
بوده ویا اینکه طبق بیانیههای الجزایر ،اختالف یا موضوعی را به دیوان داوری ارجاع کند.
د) منظور از «شعبه» عبارت از یک هیأت سه نفری است که ریاست دیـوان بـه موجـب اختیـارات
ناشی از بند  8ماده  2بیانیه حل و فصل دعاوی از بین اعضای نهگانه دیوان عمومی تشکیل میدهد.
هـ) منظور از «بیانیه حل و فصل دعاوی» عبارت اسـت از «بیانیـه» مـور  81ژانویـه 31( 8118
دیماه  ) 8231دولت جمهوری دمکراتیک و مردمی الجزایر درباره حل و فصل دعـاوی دولـت ایـاالت
متحده امریکا و دولت جمهوری اسالمی ایران.
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و) منظور از «دیوان عمومی» دیوان  1نفره است.
ز) واژه «عضو» در قواعد دیوان داوری به همان معنای «داور» در قواعد آنسیترال است.
ح) واژه «تبعه»« ،ایران» و «ایاالت متحده» دارای همان معانی است که در ماده  9بیانیـه حـل و
فصل دعاوی تعریف شده است.
ط) منظور از «رئیس» ،رئیس دیوان داوری است.
ی) منظور از «داور رئیس» یا «عضو رئیس» بر حسب مورد عبارت است از رئیس دیوان یا رئـیس
شعبه.
ک) واژه «رئیس دفتر» به معنای رئیس دفتر دیوان داوری است که شامل قائممقام یا هر شـخص
دیگری است که از طرف رئیس دفتر ،یا رئیس دیوان عمومی ،اختیار انجام وظایف محـول بـه رئـیس
دفتر به وی تفویض میشود.
ل) واژه «دبیر کل» به معنای دبیر کل دیوان داوری است که شامل قائممقام یا هر شخص دیگری
است که از طرف دبیر کل ،رئیس دیوان یا دیوان عمومی ،اختیار انجام وظایف محول به دبیر کـل بـه
وی تفویض میشود.
م) منظور از «دیوان» ،دیوان داوری دعاوی ایران -ایاالت متحده است که در چارچوب و به موجب
بیانیههای الجزایر ایجاد شده است.
ن) منظور از «قواعد دیوان» قواعد حاضر است .این قواعد ممکـن اسـت گـهگـاه از طـرف دیـوان
عمومی ویا دو دولت اصالح ویا تکمیل گردد.
س) منظور از «دو دولت» عبارت است از دولت جمهوری اسالمی ایـران و دولـت ایـاالت متحـده
امریکا.
ع) منظور از «قواعد داوری آنسیترال» یا «قواعد آنسیترال» ،قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت
بینالمللی سازمان ملل موضوع قطعنامه شماره  28/11مصـوب  83دسـامبر  31( 8196آکرمـاه )8233
مجمع عمومی سازمان ملل است.
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بخش اول
قواعد مقدماتی
دامنه شمول
(ماده )1
متن قاعده آنسیترال

 .1هرگاه طرفین قراردادی کتباً موافقت کرده باشند که اختالفات ناشی از آن قرارداد را طبـق قواعـد
داوری آنسیترال به داوری ارجاع کنند ،اختالفات مزبور طبق این قواعد و هر نوع اصالحی که با توافق
کتبی طرفین در قواعد مزبور به عمل آید ،حل و فصل خواهد شد.
 .3ا ین قواعد بر داوری حاکم خواهد بود ،مگر در مواردی که هریک از آنها با مقررات قانون نـاظر
بر داوری در تعارض بوده و طرفین بتوانند از آن مقررات عدول کنند که در این صورت همـان مقـررات
مجری خواهد بود.
اصالح قاعده آنسیترال

 .8بند  8ماده  8قواعد آنسیترال به شرح زیر اصالح میگردد« :در چارچوب بیانیههای الجزایر ،طرح
دعوا در دیوان داوری و نحوه رسیدگی به آن ،تابع قواعد کیل است که امکان دارد توسط دیوان عمومی
یا دو دولت اصالح شود».
 .3بند  3ماده  8قواعد آنسیترال عیناً ابقا میشود.
 .2آنچه در زیر آمده بهعنوان بند  2به ماده  8قواعد آنسیترال افزوده میشود:
«بیانیه حل و فصل دعاوی در حکم موافقت ایران و ایالت متحده اصالتاً از جانب خـود و وکالتـاً از
جانب اتباعشان است که در چارچوب بیانیههای الجزایر و طبق قواعد دیوان ،داوری را میپذیرند».
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اطالعیه ،احتساب مدت
(ماده )1
متن قاعده آنسیترال
ماده 1

 .8در این قواعد هرگونه اطالعیه ،از جمله ابالغیه ،مراسله یا پیشنهاد در صورتی دریافت شده محسوب
میشود که عمالً به مخاطب ویا به نشانی محل سکونت دائمی یا محل کار ویا بـه نشـانی پسـتی وی
تحویل شود و چنانچه نتوان پس از جستجوی الزم هیچیک از نشانیهای مزبور را یافت ،اطالعیه باید
به نشانی آخرین محل سکونت یا محل کار گیرنده ارسال گـردد .اطالعیـه در تـاریخی دریافـت شـده
محسوب میگردد که به شرح مذکور در فوق تحویل شود.
 .3به موجب این قواعد ،محاسبه مدت از بعد روز دریافت اطالعیه ،ابالغیه ،مراسله یا پیشنهاد آغـاز
خواهد شد .هرگاه آخرین روز مدت مزبور ،در محل اقامت ویا محل کار گیرنده اطالعیه ،تعطیل رسمی
یا روز غیر اداری باشد ،در آن صورت ،مدت مزبور تا اولین روز اداری متعاقـب آن تمدیـد خواهـد شـد.
مدت مزبور شامل تعطیالت رسمی یا روزهای غیر اداری واقع در طول این مدت نیز خواهد بود.
اصالح قاعده آنسیترال

ماده  3قواعد آنسیترال به شرح زیر اصالح میشود:
.8کلیه اسناد و مدارک باید در دیوان به ثبت برسد .ثبت اسناد و مدارک در دیـوان هنگـامی انجـام
شده محسوب میگردد که عمالً توسط رئیس دفتر دیوان دریافت شود.
 .3کلیه اسناد و مدارک مربوط به پروندهای خاص باید به وسیله نمایندگان رابط به کلیه طرفهای
داوری همان پرونده ابالغ شود .رئیس دفتر باید فوراً نسخ اسناد و مدارک مزبور را به دفاتر هریک از دو
نماینده رابط در الهه تحویل دهد ،به استثنای نماینده رابطی که اسناد را به ثبت رسانده است .هریـک
از نمایندگان مزبور مسئول خواهد بود یک نسخه از اسناد و مدارک مورد نظر را به هریک از طرفهای
داوری در کشور خود ویا به نمایندهای که توسط هر طرف داوری جهت دریافـت مـدارک از جانـب وی
تعیین گردیده ،ارسال دارد.
 .2ثبت اسناد و مدارک نزد دیوان در حکم ابالغ آن بـه کلیـه طرفهـای دیگـر داوری در پرونـده
محسوب شده ،دریافت آن توسط نماینده رابط دولت مربوط بـه منزلـه دریافـت آن توسـط طرفهـای
داوری خواهد بود.
 .1با وجود تعیین نحوه ابالغ در بند  8تا  2ماده  ،3هرگاه دیوان داوری در مورد خاصی اجازه دهـد،
مدارک کتبی را میتوان از طریق تحویل مستقیم به نماینده طرف داوری طی جلسه استماع یا اسـتماع
مقدماتی پرونده ابالغ کرد .در این صورت ،دبیر کل باید سابقه چنین ابالغی را که خـود امضـا خواهـد
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کرد نگاه دارد .نسخهای از هریک از اسنادی که بدین طریق ابالغ میشود همراه با سـابقه ایـن ابـالغ
پس از جلسه استماع یا استماع مقدماتی که طی آن چنین ابالغی صورت گرفته توسـط دبیـر کـل بـه
رئیس دفتر دیوان تحویل خواهد شد.
 .3رئیس دفتر دیوان میتواند از قبول هر سند و مدرکی که طی مدت مقرر دریافـت نگردیـده ویـا
منطبق با بیانیههای الجزایر ویا قواعد دیوان داوری نباشد ،امتناع ورزد .چنانچه امتناع رئیس دفتر دیوان
از قبول اسناد ظرف سی روز پس از ابالغ امتناع ،مورد اعتراض یکی از طرفهای کیـربط داوری قـرار
گیرد ،موضوع توسط دیوان داوری بررسی خواهد شد.
تبصرههای ماده 1

 .8به موجب این قواعد ،محاسبه مدت از بعد از روز دریافت اسناد و مدارک آغاز خواهد شد .هرگاه
آخرین روز مدت مزبور در مقر دیوان داوری تعطیل رسمی یا روز غیراداری باشد ،در آن صورت ،مدت
مزبور تا اولین روز اداری متعاقب آن تمدید خواهد شد .مدت مزبور شامل تعطیالت رسمی یا روزهای
غیراداری واقع در طول این مدت نیز خواهد بود .فهرستی از این روزها توسط دبیر کل منتشر خواهد
شد.
 .3بیست نسخه از کلیه اسناد و مدارک باید نزد رئیس دفتر دیوان ثبت گردد ،مگر آنکه دیوان
داوری تعداد کمتری را تعیین کند .هرگاه در پروندهای تعداد طرفهای داوری از دو تجاوز کند ،به
تعداد کافی نسخه اضافی به ثبت خواهد رسید تا ابالغ به کلیه طرفهای داوری پرونده میسر گردد.
بهعالوه ،دیوان داوری یا رئیس دفتر همواره میتواند طرف ثبتکننده اسناد و مدارک را به تسلیم نسخ
اضافی ملزم سازد.
 .2ضمائم و مدارک کتبی ،غیر از آنچه پیوست دادخواستها و دفاعیهها است باید بـه تعـداد و بـه
نحوی تسلیم گردد که دیوان داوری در هر مورد براساس ماهیت و حجم مدارک کتبی مـورد نظـر ویـا
براساس شرایط کیربط دیگر تعیین میکند.
 .1رئیس دفتر باید به مجرد ثبت هر سند ،تاریخ دریافت را روی کلیه نسـخ قیـد کـرده ،بـه طـرف
ثبتکننده سند رسید بدهد .در کلیه مواردی که رئیس دفتر دیوان ملزم به تحویل نسخ بـه نماینـدگان
رابط باشد ،رسید کتبی تحویل اسناد را از آنان دریافت خواهد داشت .رسید مزبور جهت وارسی و نسخه
برداری طرفهای داوری در پرونده مربوط نگاهداری خواهد شد.
 .3کلیه اسناد و مدارکی که نزد رئیس دفتر دیوان به ثبت میرسد باید روی کاغذهایی به ابعاد ×88
 1/3اینچ ویا روی کاغذ آـ 38×31/3( 1سانتیمتر) ویا روزی کاغذی که از آ ـ  1بزرگتر نباشد تسـلیم
گردد .هرگاه بهراحتی نتوان ضمیمه یا سایر مدارک کتبی را روی کاغذهایی که از آ ـ  1بزرگتر نباشـد
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تکثیر کرد ،در این صورت ،مدارک مزبور باید به اندازه کاغذ آ ـ 1تا شود ،مگر آنکه رئیس دفتر تحـت
شرایط خاصی ترتیب دیگری مقرر دارد.
 .6رئیس دفتر دیوان به مجرد ثبت دادخواست باید شماره پروندهای به آن اختصاص داده ،پرونده را
به دیوان عمومی ویا از طریق قرعه به یکی از شعب ارجاع کند .از آن پس ،کلیه اسنادی که در پرونـده
به ثبت میرسند و از جمله حکم ،عنوانی خواهند داشت که در آن اطالعات زیر آمده است:
 .8اسامی طرفهای دعوا،
 .3شماره پروندهای که رئیس دفتر دیوان تعیین کرده،
 .2شماره شعبهای که عهدهدار رسیدگی به پرونده است .در غیر این صورت« ،دیـوان عمـومی» در
عنوان ککر خواهد شد.
 .9حداقل دو نسخه انگلیسی و دو نسخه فارسی از اسناد مذکور در تبصره  2ماده  89که در دیـوان
داوری به ثبت میرسد باید توسط طرف داوری که آنها را تسلیم میکند ویا نماینـده ،امضـای دسـتی
شده باشد .ضمائم و پیوستهای اسناد احتیار به امضا ندارند .چنانچه سندی بدون امضا تسـلیم گـردد،
جهت ثبت پذیرفت خواهد شد ،لکن مراتب فوراً به اطالع طرف ثبتکننده رسیده ،و وی ملـزم خواهـد
گردید که دو نسخه به هر دو زبان را که دارای امضای دستی باشد تسلیم دارد.
اطالعیه داوری
(ماده )5
متن قاعده آنسیترال
ماده 5

 .8طرفی که به داوری رجوع میکند (و از این پس «خواهان» نامیده میشود) باید به طرف دیگر (که از
این پس «خوانده» نامیده میشود) اطالعیه داوری ارسال دارد.
 .3جریان داوری از تاریخی آغاز شده محسوب میشود که خوانده ،اطالعیه داوری را دریافت کند.
 .2اطالعیه داوری باید نکات زیر را در برداشته باشد:
الف) درخواست ارجاع اختالف به داوری،
ب) نام و نشانی طرفها،
ر) اشاره به قید داوری ویا موافقتنامه جداگانه داوری مورد استناد،
د) اشاره به قراردادی که بروز اختالف ناشی از آن ویا در ارتباط با آن است،
هـ) ماهیت کلی ادعا و تعیین مبلغ مورد نظر در صورت وجود،
و) خواسته دعوا،
ز) پیشنهاد تعداد داوران (یک یا سه نفر) ،در صورتی که طرفین قبالً در آن باره توافق نکرده
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باشند.
 .1اطالعیه داوری همچنین میتواند متضمن نکات زیر باشد:
الف) پیشنهادهایی در مورد نصب داور واحد و مقام منصوبکنندهای که در بنـد  8مـاده  6بـدان
اشاره شده است،
ب) اطالعیه نصب داور که در ماده  9بدان اشاره شده است،
ر) دادخواست که در ماده  81بدان اشاره شده است.
اصالح قاعده آنسیترال
اطالعیه داوری موضوع ماده  2قواعد آنسیترال ضروری نیست.

نمایندگی و دستیاری
(ماده )4
متن قاعده آنسیترال
ماده 4

طرفها میتوانند کسانی را بهعنوان نماینده یا دستیار خود انتخاب کنند .نام و نشانی افراد مزبـور بایـد
کتباً به اطالع طرف دیگر برسد .در این اطالعیهها باید مشخص شود که این افـراد بـهعنوان نماینـده
منصوب میشوند یا بهعنوان دستیار.

ماده  4قواعد آنسیترال عیناً ابقا میشود.
تبصرههای ماده 4
 .8اصطالح «طرفها» به طوری که در ماده  1قواعد آنسیترال به کار رفته است بـه طرفهـای داوری
اطالق میشود.
 .3در هر پرونده خاص ،هریک از دو دولت مـیتوانـد عـالوه بـر نماینـدگان رابـط ،نماینـدگانی را
منصوب کند و هریک از سایر طرفهای داوری نیز میتواند نمایندگانی را تعیین کنـد .نماینـدهای کـه
بدین ترتیب منصوب میشود ،مجاز دانسته میشود که در دیوان داوری در مورد کلیه جنبههای پرونـده
از جانب طرف منصوبکننده اقدام کند و اقدامات وی برای طرف منصوبکننده الـزامآور خواهـد بـود.

  171گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده /جلد اول

نماینده ملزم به داشتن پروانه وکالت نیست .طرفهایی که نمایندهای منصوب میکنند باید طبق فرمی
که رئیس دفتر دیوان مقرر میدارد ،اطالعیه انتصاب را نزد وی به ثبت رسانند.
 .2یک یا چند نفر میتوانند بنا به انتخاب طرفهای داوری ،آنان را در جریان رسیدگیهای دیـوان
داوری یاری دهند .اشخاصی که جهت دستیاری انتخاب میگردند ،ولی نماینـده نیسـتند ،علـیالقاعـده
مجاز به اقدام از جانب طرف منصوبکننده در دیوان داوری نبوده ،نمیتواننـد طـرف منصـوبکننده را
متعهد سازند ویا اینکه از جانب او اطالعیهها ،مراسالت یا اسناد را دریافت دارند .دستیاران مزبور ملـزم
به داشتن پروانه وکالت نیستند.
بخش دوم) تركیب دیوان داوری
تعداد اعضا
(ماده )3
متن قاعده آنسیترال
ماده 3

چنانچه طرفها قبالً در مورد تعداد داوران (یک یا سه داور) توافق نکرده باشند ،و اگر ظرف پـانزده روز
از تاریخ دریافت اطالعیه داوری توسط خوانده ،طرفها موافقت نکرده باشند که داوری تنها توسط یک
داور انجام گیرد ،در این صورت ،سه داور منصوب خواهند شد.
اصالح قاعده آنسیترال

به جای ماده  3قواعد آنسیترال متن زیر آورده میشود« :ترکیب شعبههای دیوان ،نحوه ارجـاع پرونـده
به شعبههای مختلف ،نقل و انتقال پروندهها بین شعبهها ،و احاله برخی پرونـدهها توسـط شـعبهها بـه
دیوان عمومی طبق دستورهای رئیس دیوان به موجب اختیارات مقرر در بند  8ماده سوم بیانیـه حـل و
فصل دعاوی صورت خواهد گرفت».
انتصاب اعضا
(ماده  3تا )1
متن قواعد آنسیترال
ماده 3
 .8اگر قرار شود که فقط یک داور نصب گردد ،هریک از طرفها میتواند پیشنهادهایی در بـاب نکـات
زیر به طرف دیگر ارائه دهد:
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الف) نام یک یا چند شخص که یکی از آنها بهعنوان داور واحد انجام وظیفه خواهد کرد ،و
ب) در صورتی که طرفها در مورد مقام منصوبکننده به توافق نرسیده باشند ،نام یا نامهای یـک
یا چند مؤسسه یا شخص ،که یکی از آنان بهعنوان مقام منصوبکننده انجام وظیفه خواهد کرد.
 .3چنانچه ظرف سی روز پس از دریافت پیشنهاد توسط یکی از طرفها طبق مفاد بنـد  8طرفهـا
درخصوص انتصـاب داور واحـد بـه توافـق نرسـیده باشـند ،در ایـن صـورت ،داور واحـد توسـط مقـام
منصوبکننده مورد توافـق طرفهـا تعیـین خواهـد شـد .چنانچـه طرفهـا درخصـوص تعیـین مقـام
منصوبکننده توافق نکرده باشند ویا هرگاه مقام منصوبکننده مورد توافق طرفین ظرف شصت روز از
تاریخ دریافت درخواست یکی از طرفها از انجام وظیفه امتناع ورزد ویـا داور را تعیـین نکنـد ،در ایـن
صـورت ،هریـک از طرفهــا مـی توانــد از دبیـر کــل دیـوان دائمــی داوری الهـه بخواهــد کـه مقــام
منصوبکنندهای را تعیین کند.
 .2مقام منصوبکننده به درخواست یکی از طرفها داور واحد را در اسرع وقت تعیین خواهـد کـرد.
مقام منصوبکننده در نصب داور مزبور از روش فهرستی زیر استفاده خواهد کـرد ،مگـر آنکـه هـر دو
طرف توافق کنند که از روش فهرستی استفاده نشود ویا اینکه مقام منصوبکننده به تشـخیص خـود
استفاده از روش فهرستی را در آن مورد صالح نداند:
الف) به درخواست یکی از طرفها مقام منصوبکننده فهرست واحدی شامل اسامی دستکم سـه نفـر
برای هریک از طرفها خواهد فرستاد.
ب) هریک از طرفها میتواند ظرف پانزده روز از تاریخ وصول فهرست مزبور ،پـس از حـذف نـام یـا
نامهای مورد اعتراض خود و نیز پس از شمارهگذاری بقیه اسامی به ترتیب تقدم مورد نظرش ،آن را به
مقام منصوبکننده عودت دهد.
ر) پس از انقضای مدت مزبور ،مقام منصوبکننده داور واحـد را بـا رعایـت ترتیـب تقـدم مـورد نظـر
طرفها ،از میان اسامی تصویب شده در فهرستهایی که به وی عودت داده شده است ،تعیین خواهـد
کرد.
د) هرگاه به هر دلیلی نتوان طبق این روش داور واحد را منصوب کرد مقام منصوبکننده میتوانـد بـه
تشخیص خود داور واحد را تعیین کند.
 .1مقام منصوبکننده در این انتصاب باید مالحظاتی را در نظـر گیـرد کـه نصـب داور مسـتقل و
بیطرفی را تضمین میکند و نیز به این نکته توجـه کنـد کـه نصـب داوری کـه تابعیـت هیچیـک از
طرفهای دعوا را نداشته باشد ،مقرون به صالح است.
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ماده 7
 .8اگر قرار شود که سه داور منصوب گردند ،هر طرف یک داور تعیین خواهد کرد .دو داوری که به ایـن
ترتیب منصوب شدهاند ،داور سوم را انتخاب خواهند کرد که بهعنوان «داور رئیس» انجام وظیفه خواهد
کرد.
 .3هرگاه ظرف سی روز از تاریخ دریافت اطالعیه نصب داور توسط یکی از طرفهـا ،طـرف دیگـر
مراتب تعیین داور خود را به اطالع طرف اول نرساند ،در این صورت:
الف) طرف اول میتواند از مقام منصوبکنندهای که قبالً توسط طرفها تعیین شده بخوا هـد کـه
داور دوم را تعیین کند ،ویا
ب) اگر چنین مقـام منصـوبکننـدهای قـبالً توسـط طرفهـا تعیـین نشـده باشـد ،یـا اگـر مقـام
منصوبکنندهای که قبالً تعیین شده از انجام وظیفه امتناع ورزد ویـا ظـرف سـی روز پـس از دریافـت
درخواست طرف مبنی بر تعیین داور در این مورد اقدام نکند ،طرف اول مـیتوانـد از دبیـر کـل دیـوان
دائمی داوری الهه بخواهد که مقام منصوبکننده را تعیین کنـد .آنگـاه طـرف اول مـیتوانـد از مقـام
منصوبکنندهای که به این ترتیب تعیین شده درخواست کند که داور دوم را منصوب سازد .در هریـک
از دو صورت فوق ،مقام منصوبکننده میتواند به تشخیص خود داور را نصب کند.
 .2هرگاه ظرف سی روز پس از انتصـاب داور دوم ،دو داور مزبـور در انتخـاب داور رئـیس توافـق
نکرده باشند ،در این صورت ،داور رئیس توسط مقام منصوبکننده و به همان طریق نصـب داور واحـد
به شرح مقرر در ماده  6فوق تعیین خواهد شد.
ماده 1
 .8هرگاه از مقام منصوبکننده درخواست شود که طبق ماده  6یا ماده  9داوری را نصـب کنـد ،در ایـن
صورت ،طرف درخواستکننده باید یک نسخه از اطالعیه داوری ،نسخهای از قرارداد منشأ اخـتالف یـا
مربوط به آن و نیز نسخهای از موافقتنامه داوری (چنانچه داوری در قرارداد قید نشـده باشـد) را بـرای
مقام منصوبکننده بفرستد .مقام منصوبکننده میتواند هریک از طرفها را ملزم سازد اطالعاتی را که
برای انجام وظیفه خود الزم میداند در اختیار آن مقام قرار دهد.
 .3هرگاه اسامی یک یا چند شخص جهت انتصاب بهعنوان داور پیشنهاد شود ،باید اسـامی کامـل،
نشانیها و تابعیتهای آنها همراه با شرحی از مشخصاتشان ککر گردد.
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مواد  3تا  1قواعد آنسیترال عیناً ابقا میشود.
تبصره مواد  3تا 1

منظور از اصطالح «طرف» و «طرفها» به نحوی که در مواد  9 ،6و  1قواعد آنسیترال به کار رفته ،بر
حسب مورد ،یک یا هر دو دولت است.
اعتراض به صالحیت اعضا
(مواد  1تا )11
متن قواعد آنسیترال

ماده 1
کسی که برای داوری در نظر گرفته میشود باید هرگونه اوضاع و احوالی را که ممکـن اسـت درمـورد
بی طرفی یا استقالل وی شک و تردید موجهی ایجاد کنـد ،بـرای کسـانی کـه در ارتبـاط بـا انتصـاب
احتمالی او به وی مراجعه میکنند ،فاش سازد .به مجردی که داور ،منصوب یا انتخـاب مـیشـود بایـد
چنین اوضاع و احوالی را برای طرفها فاش کند ،مگر آنکه قبالً طرفها را در جریـان ایـن اوضـاع و
احوال قرار داده باشد.
ماده 11
 .8در صورت وجود شرایط و اوضاع و احوال موجد شک و تردید موجه نسبت به بیطرفـی یـا اسـتقالل
داور میتوان صالحیت وی را مورد اعتراض قرار داد.
 .3هریک از طرفها میتواند صالحیت داور منصوب خویش را تنها به دالیلی مورد اعتـراض قـرار
دهد که پس از نصب از این دالیل آگاه شده است.
ماده 11
 .8طرفی که قصد اعتراض نسبت به صالحیت داوری را داشته باشد باید اطالعیه خود را ظرف پانزده
روز پس از اطالع از نصب داور مورد اعتراض ویا ظرف پانزده روز از تاریخ وقوف به شرایط و اوضـاع و
احوال مذکور در ماده  1و  81ارسال دارد.
 .3اعتراض به صالحیت داور باید به اطالع طرف دیگر ،داور مورد اعتراض و سایر اعضـای دیـوان
داوری برسد .اطالعیه باید به صورت کتبی بوده ،دالیل اعتراض را بیان کند.
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 .2هرگاه صالحیت داوری مورد اعتراض یک طرف قرار گیرد ،طرف دیگر میتواند با این اعتـراض
موافقت کند .داور مورد اعتراض نیز میتواند از سمت خود کنارهگیری کند .هیچیک از این دو حالت بـه
معنای قبول اعتبار دالیل اعتراض نیست .در هر دو حالت ،رویه مقرر در ماده  6یا  9باید بـرای نصـب
داور جانشین به طور کامل رعایت گردد ولو اینکه در جریان نصب داور مورد اعتراض ،یکی از طرفها
از حق نصب یا شرکت در انتصاب استفاده نکرده باشد.
ماده 11
 .8هرگاه طرف دیگر با اعتراض موافقت نکند و داور مورد اعتراض از سمت خود کنارهگیری نکند ،در
مورد اعتراض به ترتیب زیر اتخاک تصمیم خواهد شد:
الف) هرگاه انتصاب اولیه توسط مقام منصوبکننده صورت گرفته باشد ،توسط همان مقام.
ب) هرگاه انتصـاب اولیـه توسـط مقـام منصـوبکننده صـورت نگرفتـه باشـد ،لکـن قـبالً مقـام
منصوبکنندهای تعیین شده باشد ،توسط همان مقام.
ر) در کلیه حاالت دیگر ،اتخاک تصمیم به عهده مقام منصوبکنندهای است که طبق رویه مقرر در
ماده  6تعیین میشود.
 .3چنانچه مقام منصوبکننده اعتراض را تأیید کند ،داور جانشینی طبق رویه مربوط بـه نصـب یـا
انتخاب داور به نحو مقرر در ماده  6تا  1منصوب یا انتخاب خواهد شد ،مگر آنکه ایـن رویـه مسـتلزم
تعیین مقام منصوبکننده باشد که در این صورت ،نصب داور با مقام منصوبکنندهای خواهـد بـود کـه
درباره اعتراض تصمیم گرفته است.
اصالح قواعد آنسیترال

 .8ماده  1قواعد آنسیترال با افزودن جمله زیر ابقا میشود« :هرگاه هریک از اعضای دیـوان داوری
مطلع شود که پرونده خاصی که در دیوان داوری مطرح است متضمن شرایط و اوضاع و احـوالی اسـت
که احتمال دارد درمورد بیطرفی یا استقالل وی نسبت به آن پرونده شک و تردید موجهی ایجاد کنـد،
عضو مزبور این شرایط و اوضاع و احوال را برای رئیس دیوان داوری ،و در صورت موافقـت وی ،بـرای
طرفهای داوری پرونده فاش خواهد کرد و لدیاالقتضا در مورد این پرونـده از خـود سـلب صـالحیت
خواهد کرد».
 .3ماده  88 ،81و  83قواعد آنسیترال عیناً ابقا میشوند.
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تبصرههای مواد  1تا 11

 .8اصطالح «طرف» و «طرفها» در مورد نصب اولیه اعضا بـه نحـوی کـه در مـواد  88 ،81 ،1و 83
قواعد آنسیترال به کار رفته ،بر حسب مورد ،به معنای یک یا هر دو دولـت اسـت .بعـد از نصـب اولیـه،
اصطالح «طرف» و «طرفها» ،بر حسب مورد به معنای طرف یا طرفهـای داوری اسـت .طرفهـای
داوری تنها براساس وجود شرایط و اوضاع و احوال موجد شک و تردید موجـه نسـبت بـه بیطرفـی یـا
استقالل عضو در مورد پرونده خاص میتوانند صالحیت وی را مورد اعتراض قرار دهنـد ،نـه براسـاس
دالیل کلی که به پروندههای دیگر نیز مربوط میشود .اعتراضهای مبتنی بـر ایـن دالیـل کلـی فقـط
توسط یکی از دو دولت میتواند به عمل آید.
 .3در اجرای مفاد بند  8ماده  88قواعد آنسیترال ،مهلت اقامه اعتراض نسبت بـه صـالحیت عضـو
شعبهای که پرونده مورد نظر بدان ارجاع گردیده ،پانزده روز پس از دریافت اطالعیه شعبه مزبور توسط
طرف اعتراضکننده ،یا پانزده روز پس از وقوف همان طرف به شرایط و اوضاع و احوال مذکور در مواد
 1و  81قواعد آنسیترال خواهد بود .هرگاه پرونده توسط شعبه به دیوان عمومی احاله شود ،مهلت اقامه
اعتراض نسبت به صالحیت عضوی که به شعبه احالهکننده تعلـق نـدارد ،پـانزده روز پـس از دریافـت
اطالعیه احاله توسط طرف اعتراضکننده ،یا پانزده روز پس از وقوف همان طرف به شرایط و اوضاع و
احوال مذکور در مواد  1و  81قواعد آنسیترال خواهد بود.
 .2هرگاه عضوی در مورد پرونده خاصی از سمت خود کنارهگیری کند یا اعتراض به صالحیت وی
تأیید گردد ،وظایف خود را بهعنوان داور در کلیه پروندهها و موارد دیگـر ،جـز در مـورد همـان پرونـده
خاص ،کماکان انجام خواهد داد.
 .1هرگاه صالحیت عضو شعبهای در ارتباط با پرونده خاصی مورد اعتراض واقع شود و آن عضـو از
سمت خود کنارهگیری کند ،یا اینکه اعتراض به صالحیت وی تأیید گردد ،رئیس دیوان داوری دسـتور
خواهد داد که پرونده مزبور به شعبه دیگر انتقال یابد.
 .3هرگاه دیوان عمومی عهدهدار رسیدگی به پرونده خاصی باشد و در رابطه با آن پروند صـالحیت
عضوی مورد اعتراض قرار گیرد و آن عضو از سمت خود کنـارهگیـری کنـد ،یـا اینکـه اعتـراض بـه
صالحیت وی تأیید گردد ،برای رسیدگی به پرونده مزبور ،عضو جانشینی طبق رویـه مقـرر در مـاده 2
بیانیه حل و فصل دعاوی به نحوی که در نصب عضو جایگزینشونده به کار رفته ،منصوب خواهد شد.
در صورت لزوم ،مقام منصوبکنندهای به ترتیب مقرر در ماده  83قواعد آنسیترال تعیین خواهد گردید.
 .6گزارشهای افشایی که در مورد هر عضوی به ثبت میرسد باید در هر مورد توسط رئیس دفتـر
دیوان در اختیار هریک از طرفهای داوری قرار گیرد.
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تعویض اعضا
(ماده )15
متن قاعده آنسیترال
ماده 15

 .8درصورت فوت یا استعفای یک داور طی جریان داوری ،داور جانشینی طبق رویه مقرر در ماده  6تا 1
که در مورد نصب یا انتخاب داور تعویضشونده مجری است ،منصوب یا انتخاب خواهد شد.
 .3هرگاه داوری به وظایف خود عمل نکند یا انجام وظیفه برای او قانوناً ویا عمالً غیرممکن باشـد،
رویه مربوط به اعتراض به صالحیت و تعویض داور به نحو مقرر در مواد پیشین مجری خواهد بود.
اصالح قاعده آنسیترال

ماده  82قواعد آنسیترال با اضافات زیر ابقا میگردد:
 .8مطلب زیر بهعنوان جمله آخر بند  3افزوده میشود:
در اجرای مفاد این بند ،چنانچه رئیس دیوان داوری پس از مشورت با سایر اعضای دیوان عمـومی
تشخیص دهد که عدم انجام وظیفه یک عضو یا غیر ممکن بودن این انجام وظیفه معلول بیماری
موقت یا اوضاع و احوال دیگری است که انتظار مـیرود مـدت آن نسـبتاً کوتـاه باشـد ،آن عضـو
تعویض نخواهد شد ،لکن عضو جانشینی طبق همان رویههایی که در تبصره  3مواد  1تا  83شـرح
داده شد ،موقتاً منصوب خواهد شد.
 .3مطالب زیر بهعنوان بند  1 ،2و  3افزوده میشود:
 .2در صورت غیبت موقت رئیس دیوان داوری ،عضو ارشد دیگری که توسط هیچیک از دو دولـت
منصوب نشده بهعنوان رئیس دیوان داوری و رئیس جلسات دیوان عمومی انجام وظیفـه خواهـد کـرد.
مالک ارشدیت ،تاریخ انتصاب ،یا درمورد اعضایی که در تاریخ واحدی منصوب شدهاند ،سن خواهد بود.
 .1عضو جانشینی که موقتاً منصوب شده وظایف خود را در ارتباط با هر پروندهای که در استماع آن
شرکت کرده است ،کماکان انجام خواهد داد ،ولو اینکه عضوی که وی جانشین او است مجدداً حاضـر
و در مورد سایر پروندهها و موضوعات مطرح در دیوان داوری انجام وظیفه کند.
 .3پس از تاریخ قطعی استعفای یک داور ،وی همچنان بهعنوان داور در رابطه با کلیه پرونـدههایی
که در استماع ماهوی آنها شرکت داشته انجام وظیفه خواهد کرد و از این نظـر بـه جـای داوری کـه
جانشین وی گردیده ،عضو دیوان تلقی خواهد شد (بند اخیر در تاریخ  9مارس  8111برابر با  89اسـفند
 8263بهعنوان بند جدید به تصویب دیوان عمومی رسید).
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تبصره ماده 15

ایران میتواند از پیش ،حداکثر سه نفر را تعیین کند کـه موقتـاً بـهعنوان جانشـین عضـو یـا اعضـای
مشخص منصوب ایران انجام وظیفه کنند و ایاالت متحده میتواند از پیش ،حداکثر سه نفـر را تعیـین
کند که موقتاً بهعنوان جانشین عضو یا اعضای مشخص منصوب ایاالت متحـده انجـام وظیفـه کننـد.
اعضای دیوان داوری که توسط ایران و ایاالت متحده منصوب شدهاند میتواننـد از پـیش و بـا توافـق
دوجانبه ،شخصی را برگزینند که موقتاً به جای هریک از یکسوم باقیمانده اعضای دیوان انجام وظیفه
کند.
تجدید جلسات استماع در صورت تعویض یا جایگزینی اعضا

(ماده )14
متن قاعده آنسیترال
ماده 14

چنانچه به موجب مواد  88تا  82داور واحد یا داور رئیس تعویض گردد ،کلیه جلسات استماعی که قب ً
ال
برگزار شده تجدید خواهد شد .اگر داور دیگری تعویض شود ،این جلسات استماع قبلی را مـیتـوان بـه
تشخیص دیوان داوری تجدید کرد.
ماده  81قواعد آنسیترال به شرح زیر اصالح میشود« :در صورتی که یکی از اعضای دیوان عمومی یـا
یکی از اعضای شعبهای تعویض یا جانشینی برای او تعیین شود ،تشخیص اینکـه هریـک از جلسـات
استماع قبلی کالً یا بعضاً ،تجدید شود یا اصالً تجدید نشود با دیوان داوری خواهد بود».

بخش سوم) جریان داوری
مقررات عمومی
(ماده )13

متن قاعده آنسیترال
ماده 13

 .8دیوان داوری با رعایت این قواعد میتواند جریان داوری را به نحوی که خود مقتضـی بدانـد هـدایت
کند ،مشروط بر اینکه با طرفهای داوری به مساوات رفتار کرده ،در هریک از مراحل رسیدگی به هـر
طرف کامالً فرصت دهد که مطالب خود را ارائه دهد.
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 .3در هر مرحله از رسیدگی ،دیوان داوری باید در صورت درخواست هریـک از دو طـرف ،جلسـات
استماعی جهت ادای شهادت ،از جمله شهادت کارشناسان با استدالل شفاهی برگزار کند .در نبود چنین
درخواستی ،دیوان داوری در باب این نکته تصمیم خواهد گرفت که یا جلسات اسـتماعی از اینگونـه را
تشکیل دهد یا اینکه جریان داوری را براساس مدارک و سایر اسناد هدایت کند.
 .2کلیه مدارک و اطالعاتی که یک طرف به دیوان داوری تسلیم مـیکنـد بایـد همزمـان توسـط
همان طرف به طرف دیگر ابالغ شود.

ماده  13قواعد آنسیترال عیناً ابقا میشود.
تبصرههای ماده 13
 .8اصطالح «طرف» و «طرفها» چنانکه در ماده  83قواعد آنسیترال به کار رفته ،برحسـب مـورد بـه
معنای طرف یا طرفهای داوری است.
 .3در اجرای بند  3ماده  ،83دیوان داوری در مورد درخواستهـا یـا اعتراضـات کتبـی طرفهـای
کیربط داوری در ارتباط با موضوعات شکلی ،بدون برگزاری جلسه استماع تصمیم خواهد گرفـت ،مگـر
آنکه تحت شرایط خاصی ،اجازه استدالل شفاهی به طرفین بدهد یا آنها را به این امر دعوت کند.
 .2طرفهای داوری در اجرای مفاد بند  2ماده  83باید رویههای مقرر در مـاده  3قواعـد دیـوان را
رعایت کنند.
 .1دیوان داوری میتواند دستوری مبنی بر حضـور طرفهـای داوری در جلسـه اسـتماع مقـدماتی
صادر کند .جلسه استماع مقدماتی علیالقاعده تنها پس از دریافت الیحه دفاعیه مربوط تشکیل خواهـد
شد .موضوعاتی که باید در جلسه استماع مقدماتی بررسی شود در دستور مزبور خواهد آمد.
 .3دیوان داوری میتواند پس از حصول اطمینان از اینکه اظهاریه یکی از دو دولت یا تحت شرایط
خاصی ،هر شخص دیگری که طرف داوری در پرونده خاصی نباشد ،احتماالً میتواند به انجام وظـایف
دیوان یاری دهد ،به چنین دولت یا شخصی اجازه دهد که با ارائه اظهاریـههای شـفاهی یـا کتبـی بـه
دیوان کمک کند.
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مقر داوری
(ماده )13
متن قاعده آنسیترال
ماده 13

 .8مح ل انجام داوری با توجه به شرایط داوری توسـط دیـوان داوری تعیـین خواهـد شـد ،مگـر آنکـه
طرفها در مورد آن توافق کرده باشند.
 .3دیوان داوری میتواند محل داوری در کشور مورد توافق طرفها را تعیین کند .دیوان میتواند با
توجه به شرایط داوری در هر محلی که مقتضی بداند اظهارات شهود را استماع کـرده ،جلسـاتی جهـت
تبادل نظر اعضای خود تشکیل دهد.
 .2دیوان داوری میتواند به منظور بررسی کاالها و سایر اموال یا اسناد در هر محلـی کـه مناسـب
بداند تشکیل جلسه دهد .اطالعیهای بهموقع جهت طرفها ارسال خواهـد شـد تـا بتواننـد در بازرسـی
حضور یابند.
 .1حکم در محل انجام داوری صادر خواهد شد.
ماده  13قواعد آنسیترال عیناً ابقا میشود.
تبصره ماده 13
اصطالح «طرفها» چنانکه در بند  8و  3ماده  86قواعد آنسیترال به کار رفته اسـت بـه معنـای «دو
دولت» است .اصطالح «طرفها» چنانکه در بند  2ماده  86قواعد آنسیترال به کـار رفتـه بـه معنـای
«طرفهای داوری» است.
زبان
(ماده )17
متن قاعده آنسیترال
ماده 17

 .8دیوان داوری بالفاصله پس از تشکیل ،زبان یا زبانهایی را که باید در جریان رسیدگیها به کـار رود
با توافق طرفها تعیین خواهد کرد .دادخواست ،الیحه دفاعیـه ،و اظهاریـههای کتبـی بعـدی بایـد بـه
زبانهایی نوشته شوند که به این ترتیب تعیین شدهاند و در صورت تشکیل جلسـات اسـتماع شـفاهی از
همین زبان یا زبانها استفاده خواهد شد.

  111گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده /جلد اول

 .3دیوان داوری میتواند دستور دهد که اسناد منضم به دادخواسـت یـا الیحـه دفاعیـه و اسـناد و
ضمائم تکمیلی که طی رسیدگیها به زبان اصلی به دیوان تسلیم میشود ،به زبان یا زبانهـای مـورد
توافق طرفها یا تعیین شده توسط دیوان ترجمه شود.

ماده  17قواعد آنسیترال عیناً ابقا میشود.
تبصرههای ماده 17

 .8اصطالح «طرفها» به نحوی که در ماده  89قواعد آنسیترال به کار رفته به معنای دو دولت است.
 .3طبق توافق نمایندگان رابط ،انگلیسی و فارسی زبانهای رسمی داوری بـوده ،در کلیـه جلسـات
رسیدگی شفاهی ،و در تصمیمات و احکام به کار خواهد رفت.
 .2طبق مفاد ماده  89قواعد آنسیترال ،اسناد مشروح زیر که نزد دیوان داوری به ثبت میرسد ،باید
به دو زبان انگلیسی و فارسی تسلیم شود ،مگر آنکه طرفهای داوری به ترتیب دیگری موافقت کرده
باشند:
الف) دادخواست و ضمائم آن،
ب) الیحه دفاعیه و هر دادخواست متقابل و ضمائم آنها،
ر) جوابیه دادخواست متقابل و ضمائم مربوط،
د) هر اظهاریه کتبی بعدی (مثل جوابیه ،پاسخ به جوابیه ،الیحه توجیهی) و ضمائم آن کـه دیـوان
داوری ممکن است ارائه آنها را از طرفهای داوری خواسته یا اجازه دهد،
هـ) هر درخواست کتبی از دیوان جهت اقدام یا هر اعتراضی به آن درخواست،
و) اعتراض به صالحیت اعضا.
 .1دیوان داوری در هر مورد خاص تعیین خواهد کرد که چه اسناد ،ضمائم مستند و مستندات کتبی
دیگر ،یا چه بخش از آنها باید به دو زبان انگلیسی و فارسی تسلیم شود.
 .3اختالفات و مشکالت مربوط به ترجمهها توسط دیوان داوری مرتفع خواهد شد.
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دادخواست
(ماده )11
متن قاعده آنسیترال
ماده 11

 .8خواهان ظرف مدتی ک ه توسط دیوان داوری تعیین خواهد شد ،دادخواست خود را به صورت کتبی بـه
اطالع خوانده و هریک از داوران خواهد رساند ،مگر آنکه قبالً آن را طی اطالعیه داوری ارسـال کـرده
باشد .یک نسخه از قرارداد باید به دادخواست منضم شود و در صـورتی کـه قـرارداد حـاوی موافقتنامـه
داوری نباشد ،نسخهای از موافقتنامه اخیر نیز باید ضمیمه دادخواست گردد.
 .3دادخواست باید حاوی مشخصات زیر باشد:
الف) نامها ونشانیهای طرف،
ب) شرح واقعیات مؤید ادعا،
ر) نکات مورد اختالف،
د) خواسته دعوا.
خواهان میتواند کلیه اسناد و مدارکی را که با دعوا مرتبط میداند یا فهرست مدارکی را که تسلیم
خواهد کرد به دادخواست ضمیمه کند.
اصالح قاعده آنسیترال
ماده  81قواعد آنسیترال به شرح زیر اصالح میشود:
.8طرفی که به داوری رجوع میکند ( خواهان) دادخواستی بدین منظور نزد دیوان به ثبت خواهد رساند.
هر دادخواست حاوی مشخصات زیر خواهد بود:
الف) تقاضای ارجاع اختالف به داوری،
ب) نامها ،تابعیتها و آخرین نشانیهای طرفها،
ر) ککر موضوع بدهی ،قرارداد (از جمله معامالتی که موضوع اعتبار اسنادی یـا ضـمانتنامه بـانکی
هستند) ،سلب مالکیت یا سایر اقدامات مؤثر بر حقوق مالکیـت کـه منشـأ دعـوا گردیـده ویـا موضـوع
اختالف در رابطه با آن بروز کرده و به موجب بند  8و  3ماده  3بیانیه حل و فصـل دعـاوی در حیطـه
صالحیت دیوان است،
د) ماهیت کلی دعوا و اشارهای به مبلغ مورد بحث در صورت وجود،
هـ) شرح واقعیات مؤید ادعا،
و) نکات مورد اختالف،
ز) خواسته دعوا،
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ح) چنانچه خواهان در رابطه با دعوا جهت نمایندگی یـا دسـتیاری ،وکیـل یـا شـخص دیگـری را
منصوب کرده باشد ،ککر نام و نشانی این شخص و ککر اینکه انتصاب به منظـور نماینـدگی اسـت یـا
دستیاری،
ط) نام و نشانی شخصی که باید به نمایندگی از طرف خواهان مراسالت را دریافت کند (فقط یـک
نفر باید برای این منظور معرفی شود).
 .3توصیه میشود که خواهانها اوالً مدارکی را ضمیمه دادخواست خود کنند که بهروشـنی اسـاس
ادعایشان را محرز سازد ،ویا ثانیاً فهرست و خالصهای از قسمتهای کیربط چنین مدارکی را ضـمیمه
نمایند ویا ثالثاً از قسمتهای کیربط اینگونه مدارک در دادخواست نقل قول کنند.
 .2در تعیین تاریخ جلسات استماع یا در صـدور احکـام ،هیچگونـه اولـویتی براسـاس تـاریخ ثبـت
دادخواست در نظر گرفته نخواهد شد.
تبصرههای ماده 11

 .8هیچ ادعایی را که دیوان داوری در چارچوب بیانیههای الجزایر و به موجب بند  8و  3مـاده  3بیانیـه
حل و فصل دعاوی نسبت به آن صالحیت رسیدگی دارد نمیتوان قبـل از تـاریخ  31اکتبـر 31( 8118
مهرماه  )8261به ثبت رسانید.
 .3کلیه دادخواستهای حاوی موضوعاتی که دیوان داوری به موجب بند  8و  3ماده  3بیانیه حل و
فصل دعاوی نسبت به آنها صالحیت رسیدگی داشته و در فاصله  31اکتبر  8118و  81نـوامبر 8118
( 31مهرماه تا  31آبان ماه  )8261به ثبت برسند ،به منزله این است که به طور همزمان در تـاریخ 31
اکتبر  31( 8118مهرماه  )8268ثبت شدهاند .کلیه اینگونه دعاوی که در فاصله بین  31نـوامبر 8118
و  81دسامبر  8118و ( 31آبانماه تا  31آکرماه  )8261به ثبت رسیدهاند ،به منزله این است که به طور
همزمان در تاریخ  31نوامبر  31( 8118آبان ماه  )8261ثبت شدهاند .کلیه ایـن قبیـل دعـاوی کـه در
فاصله بین  31دسـامبر  8118و  81ژانویـه  31( 8113آکرمـاه  8261تـا  31دیمـاه  )8261بـه ثبـت
رسیدهاند ،به منزله این است که به طور همزمان در تاریخ  31دسامبر  8118ثبت شدهاند.
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الیحه دفاعیه
(ماده )11
متن قاعده آنسیترال
ماده 11

 .8خوانده ظرف مدتی که دیوان داوری تعیین میکند ،الیحه دفاعیه خود را به صورت کتبی به خواهـان
و به هریک از داوران تسلیم خواهد کرد.
 .3الیحه دفاعیه باید حاوی پاسخ به مشخصات موضوع قسمت «ب»« ،ر» و «د» دادخواست (بند
 3ماده  )81باشد .خوانده میتواند به دفاعیه خود مدارکی را که بـرای دفـاع بـه آن اسـتناد مـیجویـد
ضممیه ویا فهرستی از مدارک و مستندات دیگری که تسلیم خواهد کرد ،بدان اضافه کند.
 .2خوانده می تواند در الیحه دفاعیه خود یا در مراحل بعدی جریـان داوری ،اگـر دیـوان تشـخیص
دهد که با توجه به اوضاع و احوال تأخیر موجه بوده است ،ادعای متقابلی کـه ناشـی از همـان قـرارداد
باشد اقامه کند یا میتواند به دعوایی که ناشی از همان قرارداد باشد به منظور پایاپـای کـردن ادعـای
خود استناد کند.
 .1مفاد بند  3ماده  81در مورد ادعاهای متقابل و ادعاهایی که به منظور تهاتر مـورد اسـتناد قـرار
میگیرند ،جاری خواهد بود.
اصالح قاعده آنسیترال
ماده  81قواعد آنسیترال به شرح زیر اصالح میشود:
 .8خوانده ظرف مدتی که دیوان داوری در مورد هر پرونده تعیین میکند ،و این مدت نباید از 823
روز تجاوز کند ،الیحه دفاعیه خود را به ثبت خواهد رساند .با این حال اگر دیوان داوری موجه تشخص
دهد ،میتواند مهلتها را تمدید کند.
 .3الیحه دفاعیه باید حاوی پاسخ به مشخصات مذکور در قسمت «هــ»« ،و» و «ز» و اطالعـات
مورد لزوم قسمت «ح» و «ط» دادخواست باشد (رجوع شود به بند  8مـاده  81قواعـد دیـوان داوری).
توصیه میشود که خواندهها اوالًًً مدارکی را که به طور وضوح اساس دفاعشان را محرز سازد ،ضمیمه
الیحه دفاعیه خود کنند ویا ثانیاًًً فهرست و خالصهای از قسمتهـای کیـربط ایـن مـدارک را بـر آن
بیفزایند ،ویا ثالثاً از قسمتهای کیربط اینگونه مدارک در الیحه دفاعیه نقل قول کنند.
 .2خوانده می تواند در الیحه دفاعیه خود یا در مراحل بعدی جریان داوری ،در صـورتی کـه دیـوان
تشخیص دهد که با توجه به اوضاع و احوال تأخیر موجه بوده است ،ادعای متقـابلی را مطـرح ویـا بـه
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منظور پایاپای کردن دعاوی به ادعایی استناد کند ،مشروط بر آنکه این ادعای متقابل یـا تهـاتر ادعـا
طبق بیانیه حل و فصل دعاوی مجاز باشد.
 .1مفاد بند  3ماده  81در مورد ادعای متقابل و ادعاهایی که به منظـور تهـاتر مـورد اسـتناد قـرار
میگیرند ،جاری خواهد بود.
تبصرههای ماده 11

 .8دیوان داوری در تعیین و تمدید مهلتهای مذکور در این ماده نکات زیر را در نظر خواهد گرفت:
ـ اوالً پیچیدگی پرونده،
ـ ثانیاً شرایط خاص و از جمله شرایط دشواری که خواهان یا خوانده وجود آن را اثبات کرده باشند،
ـ ثالثاً شرایط دیگری را که دیوان داوری مقتضی تشخص دهد.
هرگاه دیوان داوری تشخیص دهد که الزام به ثبت تعداد کثیری الیحه دفاعیه ظرف مدت معـین،
بار سنگین غیرعادالنهای را بر خوانده دعوا یا دعوای متقابل تحمیل میکند ،در بعضی موارد ،مهلتهـا
را یا براساس عوامل مذکور در فوق ویا از طریق قرعه تمدید خواهد کرد.
 .3هرگاه ادعای متقابل یا ادعایی که به منظور تهاتر بدان استناد میشود ،مطرح گردد به خواهـانی
که اینگونه دعاوی متوجه او است حق پاسخگویی داده شده ،مقـررات بنـد  3مـاده  81قواعـد دیـوان
داوری جاری خواهد بود.
اصالحیه دادخواست یا دفاعیه
(ماده )11

متن قاعده آنسیترال
در طول جریان داوری ،هریک از طرفها میتواند دادخواست یا دفاعیه خود را اصالح یا تکمیـل کنـد،
مگر آنکه دیوان داوری اینگونه اصالحات را به علت تأخیر در انجام آن ویا تبعیض نسبت بـه طـرف
دیگر یا به علت هرگونه شرایط و اوضاع و احوال دیگر مصلحت ندانـد .بـا ایـن حـال دادخواسـتها را
نمیتوان به نحوی اصالح کرد که دادخواست اصالح شده از حیطه شمول قیـد داوری ویـا موافقتنامـه
جداگانه داوری خارر شود.
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اصالح قاعده آنسیترال

جمله آخر ماده  31قواعد آنسیترال به شرح زیر اصالح میشود« :با این حال دادخواست را نمیتوان بـه
نحوی اصالح کرد که از حیطه صالحیت دیوان داوری خارر شود».
تبصره ماده 11

منظور از اصطالح «طرف» چنانکه در ماده  31قواعد آنسیترال به کار رفته «طرف داوری» است.
ایراد به صالحیت دیوان داوری
(ماده )11
متن قاعده آنسیترال
ماده 11

 .8دیوان داوری اختیار خواهد داشت در باب اعتراضات نسبت به صالحیت خـود و از جملـه اعتراضـات
مبتنی بر وجود یا اعتبار قید داوری یا موافقتنامه جداگانه داوری تصمیم بگیرد.
 .3دیوان داوری اختیار خواهد داشت که نسبت به وجود یا اعتبار قراردادی که قید داوری بخشی از
آن است ،تصمیم بگیرد .از لحاظ ماده  ،38قید داوری که بخشی از قراردادی را تشکیل داده و داوری را
طبق قواعد آنسیترال مقرر میدارد بهعنوان موافقتنامـهای مسـتقل از سـایر شـرایط قـرارداد محسـوب
خواهد شد .تصمیم دیوان داوری دایر بر کانلمیکن بودن قرارداد قانوناً مستلزم بیاعتبـاری قیـد داوری
نیست.
 .2ایراد صالحیت دیوان داوری را نمیتوان پس از ارائه الیحه دفاعیه یا در مـورد ادعـای متقابـل،
پس از ارائه جوابیه ادعای متقابل مطرح کرد.
 .1به طور کلی ،دیوان داوری باید بهعنوان موضوع مقدماتی ،در باب اعتراض بـه صـالحیت خـود
تصمیم گیرد .با این حال ،دیوان میتواند امر داوری را ادامه داده ،در حکم نهایی خود راجـع بـه چنـین
اعتراضی تصمیم گیرد.
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ماده  11قواعد آنسیترال عیناً ابقا میشود.
سایر اظهاریههای كتبی
(ماده )11
متن قاعده آنسیترال
ماده 11

دیوان داوری تصمیم خواهد گرفت که عالوه بـر دادخواسـت و دفاعیـه ،چـه اظهاریـههای دیگـری را
طرفها باید ارائه دهند یا میتوانند ارائه کنند و جهت ارائه چنین اظهاریههایی تعیین مدت خواهد کرد.

ماده  11قواعد آنسیترال عیناً ابقا میشود.
تبصره ماده 11
منظور از اصطالح «طرفها» چنانکه در ماده  33قواعد آنسیترال بـه کـار رفتـه «طرفهـای داوری»
است.
تعیین مهلت
(ماده )15

متن قاعده آنسیترال
ماده 15
مهلتهای تعیین شده توسط دیوان داوری جهت تسلیم اظهاریههای کتبی (شامل دادخواست و دفاعیه)
نباید از چهل و پنج روز تجاوز کند .با این حال ،در صورتی که دیوان داوری موجه بداند مـیتوانـد ایـن
مهلتها را تمدید کند.
اصالح قاعده آنسیترال
ماده  32قواعد آنسیترال به شرح زیر اصالح میشود« :مهلتهـای تعیـین شـده توسـط دیـوان داوری
جهت ارائه اظهاریههای کتبی (به استثنای الیحه دفاعیه) نباید از  11روز تجاوز کند .بـا ایـن حـال ،در
صورتی که دیوان داوری موجه بداند میتواند این مهلتها را تمدید کند».
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مستندات و جلسات استماع
(ماده )14

متن قاعده آنسیترال
ماده 14
 .8هریک از طرفها مسئول اثبات واقعیاتی است که در تأیید ادعا یا دفاع خود بدان استناد کرده است.
 .3در صورتی که دیوان داوری مقتضی بداند ،میتواند از یک طرف دعوا بخواهد ظرف مـدتی کـه
دیوان تعیین میکند ،خالصهای از مدارک و سایر مستنداتی را که تصمیم دارد در تأیید واقعیات مربوط
به موضوع و مطرح در دادخواست یا دفاعیه ،ارائه کند به دیوان داوری و نیز به طرف دیگر تسلیم کند.
 .2دیوان داوری میتواند در هر زمانی در طول جریان داوری از طرفها بخواهد کـه ظـرف مـدت
زمانی که دیوان تعیین میکند ،مدارک ،ضمائم و مستندات دیگری را ارائه کنند.

ماده  14قواعد آنسیترال عیناً ابقا میشود.
تبصره ماده 14
منظور از اصطالح «طرف» و «طرفها» چنانکه در ماده  31قواعد آنسیترال آمـده ،بـر حسـب مـورد،
«طرف یا طرفهای داوری» خواهد بود.
مستندات و جلسات استماع
(ماده )13
متن قاعده آنسیترال
ماده 13

 .8در صورت برگزاری جلسات رسیدگی شفاهی ،دیوان داوری باید روز ،ساعت و محل تشکیل جلسـات
را از پیش و با در نظر گرفتن فرصت کافی به طرفها اطالع دهد.
 .3اگر قرار بر این باشد که شهود استماع شوند ،حداقل پانزده روز قبل از جلسه استماع ،هریـک از
طرفها باید نام و نشانی شهود و نیز موضوع شهادت و همچنین زبانهایی را که شهود به آن زبانهـا
شهادت خواهند داد به دیوان داوری و به طرف دیگر کتباً اعالم دارد.
 .2اگر دیوان داوری ترجمه اظهارات شفاهی مطرح در جلسه استماع و ضـبط مطالـب جلسـه را بـا
توجه به شرایط پرونده ضروری بداند ،یا طرفین در ایـن مـورد توافـق کـرده و مراتـب توافـق خـود را
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دست کم پانزده روز پیش از تشکیل جلسه استماع به اطالع دیوان برسانند ،دیوان داوری در این زمینـه
اقدام خواهد کرد.
 .1جلسات استماع غیرعلنی خواهد بود ،مگر آنکه طرفها به نحـو دیگـری توافـق کننـد .دیـوان
داوری می تواند از شاهد یا شهود بخواهد به هنگام ادای شهادت شـهود دیگـر ،جلسـه را تـرک کننـد.
دیوان داوری در تعیین نحوه تحقیق از شهود آزاد است.
 .3شهود همچنین میتوانند شهادت خود را به صورت اظهاریههای کتبی امضاشده ادا کنند.
 .6دیوان داوری در باب قابلیت پذیرش ،کیربط بودن ،اهمیت و اعتبار مستندات ارائه شـده تصـمیم
خواهد گرفت.
اصالح قاعده آنسیترال

ماده  33قواعد آنسیترال عیناً ابقا میشود ،به استثنای مهلت مذکور در بند  3که الاقل سی روز خواهـد
بود.

تبصرههای ماده 13

 .8اصطالح «طرف» و «طرفها» چنانکه در ماده  33قواعد آنسیترال آمده ،بر حسب مورد ،به معنـای
طرف یا طرفهای داوری خواهد بود ،با این تفاوت که منظور از طرفها چنانکه در بند  1مـاده  33بـه
کار رفته دو دولت و طرفهای داوری است.
 .3اطالعات مربوط به شهود که طرفهای داوری به موجب بند  3ماده  33قواعد داوری آنسیترال
ملزم به تسلیم آن هستند در مورد شهودی که هر طرف داوری به منظور رد مستندات ارائه شده توسط
طرف دیگر بعداً معرفی خواهد کرد ،ضرورت ندارد .با این حال ،اطالعات مربوط به شاهد معارض بایـد
با در نظر گرفتن حداکثر فرصت مناسب پیش از استماع شـاهد بـه اطـالع دیـوان داوری و طرفهـای
دیگر داوری برسد.
 .2دبیر کل در ارتباط با بند  2ماده  33قواعـد آنسـیترال ترتیـب ضـبط مطالـب بـر روی نـوار یـا
تندنویسی آنها یا قسمتهایی از آنها را در صورت موافقت دیوان داوری خواهد داد .اگر دیوان داوری
تصمیم بگیرد که مطالب ضبط یا تندنویسی شده مزبور استنسا گردد ،طرفهای داوری پرونده مربوط
یا نمایندگان مجاز آنها ،اجازه خواندن متنهای استنسا شده را خواهند داشت.
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 .1طرفهای داوری هر پرونده میتوانند مطالب یا بخشی از مطالب جلسات اسـتماع را تندنویسـی
کنند و در این صورت باید نسخهای از متن استنسا شده را مجاناً در اختیار دیـوان داوری قـرار دهنـد.
طرفهای داوری مجاز به ضبط مطالب جلسات استماع یا سایر جلسات رسیدگی بر روی نوار نیستند.
 .3به رغم مفاد بند  1ماده  ،33دیوان داوری به تشخیص خود میتواند بـه نماینـدگان طرفهـای
داوری سایر پروندههایی که حاوی موضوعات ماهوی و حقوقی مشابه هستند اجازه دهد بهعنوان نـاظر
در تمام یا بخشی از جلسه استماع پرونده خاصی حضور یابند ،به شـرط آنکـه طرفهـای داوری ایـن
پرونده خاص قبالً با حضور آنان موافقت کرده باشند .نمایندگان رابـط دو دولـت مجـاز هسـتند کـه در
جلسات استماع مقدماتی و جلسات استماع حضور یابند.
 .6در اجرای بند  1ماده  33قواعد آنسیترال نحوه تحقیق از شهود طبق مقررات زیر خواهد بود:
الف) شهود باید قبل از ادای شهادت به این شرح سوگند یاد کنند« :با خلوص نیت و به شـرافت و
وجدان خود سوگند یاد میکنم که حقیقت را و تمامی حقیقت را بگویم و چیزی جز حقیقت نگویم».
ب) عضو رئیس یا سایر اعضای دیوان داوری میتوانند از شهود تحقیـق کننـد .بـهعـالوه ،هرگـاه
دیوان داوری اجازه دهد ،نمایندگان طرفهای داوری پرونده میتوانند با نظارت عضو رئـیس از شـهود
سؤال کنند.
 .9دبیر کل پیشنویس صورتجلسه استماعات را تهیه خواهـد کـرد .پـس از آنکـه بـه هریـک از
اعضای دیوان داوری حاضر در جلسه استماع فرصت اظهار نظر در باب پـیشنـویس صورتجلسـه داده
شد ،صورتجلسه مزبور با تصحیحات مصوب اکثریت حاضر توسط عضو رئیس و دبیر کل امضا خواهـد
شد .طرفهای داوری پرونده یا نمایندگان مجاز آنهـا ،اجـازه خوانـدن ایـن صورتجلسـات را خواهنـد
داشت.
اقدامات موقت حفاظتی
(ماه )13
متن قاعده آنسیترال
ماده 13

 .8دیوان داوری میتواند بنا به درخواست هریک از طرفین ،هرگونه اقدام موقتی را که به تشخیص خود
در ارتباط با موضوع مورد اختالف الزم باشد به عمل آورد؛ از جلمه اقدامات مربوط به حفظ و نگهداری
کاالهای موضوع اختالف ،از قبیل صدور دستور سپردن آنها نزد شخص ثالث یا فروش کاالهای فاسـد
شدنی.
 .3این گونه اقدامات موقت را میتوان با صدور قرار موقت انجام داد .دیوان داوری محق خواهد بود
که سپردن وثیقهای را بابت هزینههای اقدامات مزبور مقرر دارد.
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 .2درخواست انجام اقدامات موقت که توسط هریک از طرفین از مقامات قضایی به عمل آید ،نباید
به منزله درخواستی مغایر با موافقتنامه داوری یا انصراف از آن موافقتنامه تلقی گردد.

ماده  13قواعد آنسیترال عیناً ابقا میشود.
تبصره ماده 13

اصطالح «طرف» چنانچه در ماده  36قواعد آنسیترال آمده به معنای «طرف داوری» است.
كارشناسان
(ماده )17
متن قاعده آنسیترال
(ماده )17
 .8دیوان داوری میتواند یک یا چند کارشناس را جهت تهیه گزارش کتبی در بـاب موضـوعات خاصـی
که دیوان تعیین میکند منصوب کند .نسخهای از شرح وظایف کارشناسان مزبور که توسط دیوان تهیـه
میشود ،جهت طرفها ارسال خواهد شد.
 .3طرفها باید اطالعات کیربط یا هر سـند و مـدرک و کـاالیی را کـه ممکـن اسـت کارشـناس
ضروری بداند تهیه کرده ،در اختیار وی قرار دهند .اگـر میـان هریـک از طـرفین داوری و کارشناسـان
مزبور در مورد کیربط بودن اطالعات یا اسناد و کاالهای درخواستی اختالفی بـروز کنـد ،ایـن اخـتالف
جهت اخذ تصمیم مقتضی به دیوان داوری ارجاع خواهد شد.
 .2دیوان داوری پس از دریافت گزارش کارشناس ،نسخهای از آن را برای طرفها ارسال کرده ،به
آنها فرصت خواهد داد نظر خود را در باب گزارش کتبـاً اعـالم کننـد .طرفهـا حـق خواهنـد داشـت
مدارکی را که کارشناس در گزارش خود به آنها استناد کرده ،بررسی کنند.
 .1به تقاضای هریک از طرفها ،پس از تحویل گزارش کارشناس میتوان نظرهـای کارشـناس را
در جلسهای که طرفها حق حضور و نیز طرح سؤال از کارشناس را در آن خواهند داشت استماع کـرد.
در این جلسه استماع ،هریک از طرفها میتواند شهود کارشناسی را به منظـور ادای شـهادت در بـاب
موضوعات مورد اختالف معرفی کند .در رسیدگیهایی از اینگونه ،مفاد ماده  33مجری خواهد بود.
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اصالح قاعده آنسیترال

به استثنای مراتب زیر که به آخر بند  3افـزوده مـیشـود ،مـاده  39قواعـد آنسـیترال ابقـا مـیگـردد:
«کارشناس باید از نماینده هریک از طرفین دعوت کند در بازرسی محلی حضور یابـد و طبـق تصـمیم
دیوان داوری ،از نماینده هریک از طرفها دعوت خواهد شد تا در سایر بازرسیهای کارشـناس حضـور
یابد».
تبصرههای ماده 17

 .8اصطالح «طرف» یا «طرفها» چنانکه در ماده  39قواعد آنسیترال بـه کـار رفتـه ،بـه معنـای
«طرف یا طرفهای داوری» است.
 .3کارشناس باید پیش از آغاز اجرای وظایف خود سوگندی به شرح زیر یاد کند« :با خلوص نیـت،
به شرف و وجدان خویش سوگند یاد میکنم که وظایف خود را براساس اعتقاد راستین خـویش انجـام
داده ،تمامی موضوعات مربوط به این انجام وظیفه را محرمانه نگاه دارم».
قصور
(ماده )11
متن قاعده آنسیترال
ماده 11

 .8اگر خواهان ظرف مدتی که دیوان داوری تعیین میکند ،ادعای خود را بدون ارائه دالیل کافی تسلیم
نکند ،دیوان داوری دستوری مبنی بر ختم جریان داوری صادر خواهد کرد .اگر خوانده ظرف مـدتی کـه
دیوان داوری تعیین میکند ،الیحه دفاعیه خود را بدون ارائه دالیل کـافی تسـلیم نکنـد ،دیـوان داوری
دستوری مبنی بر ادامه رسیدگی صادر خواهد کرد.
 .3اگر یکی از طرفها که به نحو مقرر در این قواعد ،از تاریخ تشکیل جلسه استماع مطلع شـده و
بدون ارائه دالیل کافی در جلسه مزبور حضور نیابد ،دیوان میتواند امر داوری را ادامه دهد.
 .2اگر یکی از طرفها که به نحو مقتضی به ارائه مستنداتی دعوت شده ،ظرف مدت مقرر و بدون
ارائه دالیل کافی ،اینگونه مستندات را ارائه نکند ،دیوان داوری میتوانـد براسـاس مسـتنداتی کـه در
اختیار دارد ،حکم صادر کند.
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ماده  11قواعد آنسیترال عیناً ابقا میشود.
تبصره ماده 11

اصطالح «طرفها» چنانکه در ماده  31قواعد آنسیترال به کار رفته ،بـه معنـای «طرفهـای داوری»
است.
ختم جلسات استماع
(ماده )11
متن قاعده آنسیترال
ماده 11

 .8دیوان داوری میتواند از طرفهای داوری بخواهد هرگونه مدرک ،شاهد یا اظهاریـه دیگـری را کـه
دارند ،ارائه کنند و اگر مدرک ،شاهد یا اظهاریه دیگری وجود نداشته باشد ،دیوان میتواند ختم جلسـات
استماع را اعالم کند.
 .3دیوان داوری میتواند ،در صورتی که تحـت شـرایطی اسـتثنایی مقتضـی بدانـد ،خـواه بنـا بـه
تشخیص خود و خواه بنا به درخواست طرفها ،جلسات استماع را در هـر زمـانی قبـل از صـدور حکـم
دوباره آغاز کند.

ماده  11قواعد آنسیترال عیناً ابقا میشود.
تبصره ماده 11

اصطالح «طرف» و «طرفها» چنانکه در ماده  31قواعد آنسیترال به کـار رفتـه ،برحسـب مـورد بـه
معنای «طرف یا طرفهای داوری» است.
انصراف از حق اعتراض به عدم رعایت قواعد
(ماده )51
متن قاعده آنسیترال
ماده 51

اگر طرفی به عدم رعایت هریک از مواد و شرایط این قواعد واقف بوده و با این حال بهموقع بـه عـدم
رعایت قواعد اعتراض نکند و به داوری ادامه دهد ،در این صورت ،فرض بر این است که طرف مزبـور
از حق اعتراض منصرف شده است.
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ماده  51قواعد آنسیترال عیناً ابقا میشود.
تبصره ماده 51
اصطالح «طرف» چنانکه در ماده  21قواعد آنسیترال به کار رفته ،به معنای «طرف داوری» است.

تصمیمات
(ماده )51
متن قاعده آنسیترال
ماده 51

 .8هرگاه تعداد داوران سه نفر باشد ،احکام یا سایر تصمیمات دیوان داوری با اکثریت آرای داوران صادر
و اتخاک خواهد شد.
 .3هرگاه در مورد تصمیمات شکلی ،اکثریت حاصل نشود ،یا هرگاه دیوان داوری مجاز شمارد ،داور
رئیس میتواند رأساً در باب ایـن موضـوعات تصـمیم بگیـرد و ایـن تصـمیم در صـورت لـزوم ،مـورد
تجدیدنظر دیوان داوری قرار خواهد گرفت.

متن ماده  51قواعد آنسیترال عیناً ابقا میشود.
تبصرههای ماده 51

 .8احکام یا سایر تصمیمات دیوان داوری به موجب بند  8ماده  28یا اکثریت آرای اعضـای آن صـادر و
اتخاک خواهد شد.
 .3دیوان داوری بهطور غیرعلنی شور خواهد کرد .این شورها محرمانـه اسـت و محرمانـه خواهنـد
ماند .تنها اعضای دیوان داوری در این شورها شرکت خواهند داشت .دبیر کل نیز میتواند حضور یابـد.
هیچ شخص دیگری نمیتواند جز با تصمیم ویـژه دیـوان داوری ،در ایـن شـورها شـرکت کنـد .کلیـه
موضوعاتی که به رأی گذارده میشوند باید دقیقاً به دو زبان انگلیسی و فارسی انشا شوند و متن مربوط
بنا به درخواست هریک از اعضا ،پیش از رأیگیری توزیع میشود .صورتجلسـه نشسـتهای غیرعلنـی
دیوان داوری ،محرمانه خواهد ماند.
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شکل و اثر قانونی احکام
(ماده )51
متن قاعده آنسیترال
ماده 51

 .8دیوان داوری حق دارد عالوه بر احکام نهایی ،قرار موقت ،قـرار اعـدادی ویـا احکـام جزئـی (دربـاره
بخشی از دعوا) صادر کند.
 .3حکم ،کتبی بوده ،اجرای آن برای طرفها الزامی است .طرفها تعهد میکنند که بـدون تـأخیر
حکم را اجرا کنند.
 .2دیوان داوری دالیلی را که مبنای صدور حکم بوده ککر خواهد کرد ،مگر آنکه طرفها موافقت
کرده باشند که از دالیل صدور حکم ککری به میان نیاید.
 .1حکم توسط داوران امضا خواهد شد و حاوی تاریخ و محل صدور خواهد بود .هرگاه تعداد داوران
سه نفر باشد و یکی از آنها حکم را امضا نکند ،دالیل فقدان امضای سوم باید در رأی آورده شود.
 .3حکم تنها در صورتی منتشر خواهد شد که هر دو طرف با انتشار آن موافق باشند.
 .6رونوشت حکمی که به امضای داوران رسیده ،توسط دیوان داوری به طرفها ابالغ خواهد شد.
 .9اگر به موجب قوانین داوری کشوری که حکم در آن صادر میگردد ،حکـم بایـد توسـط دیـوان
داوری به ثبت برسد ،دیوان داوری ظرف مهلت مقرر در قانون ،حکم را ثبت خواهد کرد.
اصالح قاعده آنسیترال

به استثنای موارد زیر ،ماده  23قواعد آنسیترال ابقا میشود:
 .8جمله زیر بهعنوان آخرین جمله به بند  2افزوده میشود« :داوران میتوانند درخواست کنند کـه رأی
موافق یا مخالف ایشان با ککر دلیل یا بدون ککر دلیل ثبت شود».
 .3بند  3به شرح زیر اصالح میشود« :کلیه احکام و سایر تصمیمات منتشر خواهند شد ،مگر آنکه
به تقاضای یک یا چند طرف داوری ،دیوان احتماالً تصمیم بگیرد که تمام حکم یـا تصـمیم را منتشـر
نسازد و فقط قسمتهایی از آن را منتشر سازد که هویت و سـایر واقعیـات مشـخصکننده طرفهـا و
اسرار بازرگانی یا نظامی از آن حذف شده باشد».
تبصره ماده 51

اصطالح «طرفها» چنانکه در ماده  23قواعد آنسیترال آمده ،به معنای «طرفهای داوری» است.
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قانون حاكم
(ماده )55
متن قاعده آنسیترال
ماده 55

 .8دیوان داوری قانونی را مجری خواهد داشت که طرفهـای داوری آن را بـهعنوان قـانون حـاکم بـر
ماهیت اختالف معین کرده باشند .در صورتی که طرفهای داوری چنین قانونی را معین نکـرده باشـند،
دیوان داوری به تشخیص خود قانونی را مجری خواهد داشت کـه قواعـد تعـارض قـوانین آن را معـین
میکنند.
 .3دیوان داوری تنها در صورتی بهعنوان مصالحهدهنده عادل یا از سر انصاف و خیرخواهی تصمیم
خواهد گرفت که طرفها بهصراحت اجازه چنین امری را به دیوان داده باشند و قانون حـاکم بـر آیـین
داوری اجازه اینگونه داوری را بدهد.
 .2دیوان داوری در کلیه موارد براساس شرایط قرارداد و با رعایـت عـرف بازرگـانی قابـل اجـرا در
معامله مربوط ،تصمیم خواهد گرفت.
اصالح قاعده آنسیترال

ماده  22قواعد آنسیترال به شرح زیر اصالح میشود:
 .8دیوان داوری در کلیه موارد براساس احترام به قانون و انتخـاب آن دسـته از مقـررات قـانونی و
اصول حقوق تجارت و حقوق بینالمللی که بنا به تشخیص دیوان قابل اعمالند و نیز با در نظر گـرفتن
عرف بازرگانی و مواد کیربط قرارداد و تغییر اوضاع و احوال تصمیم خواهد گرفت.
 .3دیوان داوری تنها در صورتی از سر انصاف و خیرخواهی تصمیم خواهد گرفـت کـه طـرفهـای
داوری بهصراحت و کتباً اجازه چنین امری را به دیوان داده باشند.
تبصره ماده 55

بند  8متن اصالح شده ماده  22با ماده  3بیانیه حل و فصل دعاوی تطبیق میکند.
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ختم دعوا به دلیل مصالحه یا به دالیل دیگر
(ماده )54
متن قاعده آنسیترال
ماده 54

 .8اگر طرفهای داوری پیش از صدور حکم ،در مورد حل اختالفات خود به توافق برسند ،دیوان داوری
یا دست وری مبنی بر ختم جریان داوری صادر خواهد کرد یا به تقاضای هر دو طـرف و تصـویب دیـوان،
مصالحه را به صورت حکمی براساس توافق طرفین به ثبت خواهد رساند .دیوان داوری ملـزم بـه ککـر
دالیل صدور چنین حکمی نیست.
 .3هرگاه پیش از صدور حکم ،ادامه داوری به هر دلیلی جز آنچه در بند  8فوق آمـده ،غیـرالزم یـا
غیرممکن شود ،دیوان داوری طرفها را از قصد خود مبنی بر صدور حکـم خـتم داوری مطلـع خواهـد
ساخت .دیوان داوری اختیار صدور چنین حکمی را دارد ،مگر آنکه یکی از طرفها به دالیل موجـه بـا
صدور چنین حکمی مخالفت کند.
 .2رونوشت دستور ختم جریان داوری یا حکم براساس توافق طرفین که به امضـای داوران رسـیده
باشد ،توسط دیوان داوری به اطالع طرفها خواهد رسید .هرگاه حکمی براساس توافق طـرفین صـادر
شود ،مفاد بند  3و بند  1تا  9ماده  23مجری خواهد بود.

ماده  54قواعد آنسیترال عیناً ابقا میشود:
تبصره ماده 54

اصطالح «طرف» و «طرفها» چنانکه در ماده  21قواعد آنسیترال آمده ،بر حسب مـورد ،بـه معنـای
«طرف یا طرفهای داوری» است.
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تفسیر احکام
(ماده )53
متن قاعده آنسیترال
ماده 53

 .8هریک از طرفها میتواند ظرف سی روز پس از دریافت حکم ،ضمن اطالع به طرف دیگر ،از دیوان
داوری تقاضا کند که تفسیری از حکم به دست دهد.
 .3این تفسیر به صورت کتبی بوده ،ظرف چهل و پنج روز پس از دریافت تقاضا انجام خواهد شـد.
این تفسیر بخشی از حکم است و مفاد بند  3تا  9ماده  23در مورد آن مجری خواهد بود.

ماده  53قواعد آنسیترال عیناً ابقا میشود.
تبصره ماده 53

اصطالح «طرف» چنانکه در ماده  23قواعد آنسیترال آمده ،به معنای «طرف داوری» است.
تصحیح احکام
(ماده )53
متن قاعده آنسیترال
ماده 53

 .8هریک از طرفهای داوری میتواند ضمن اطالع به طرف دیگر ،ظرف سی روز پس از دریافت حکم،
از دیوان داوری تقاضا کند که هرگونه اشتباه محاسبه ،غلطهای انشایی و امالیی یـا اشـتباهاتی از ایـن
دست را تصحی کند .دیوان داوری میتواند به ابتکار خود ظرف سـی روز پـس از ابـالغ حکـم ،چنـین
تصحیحاتی را به عمل آورد.
 . 3اینگونه تصمیمات کتبی بوده ،مفاد بند  3تا  9ماده  23در مورد آن مجری خواهد بود.
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ماده  53قواعد آنسیترال عیناً ابقا میشود.
تبصره ماده 53
اصطالح «طرف» چنانکه در ماده  26آمده ،به معنای «طرف داوری» است.
احکام تکمیلی
(ماده )57
متن قاعده آنسیترال
ماده 57

 .8هریک از طرفها میتواند ضمن اطالع به طرف دیگر ،ظرف سی روز پس از دریافت حکم از دیـوان
داوری تقاضا کند در مورد آن دسته از دعاوی که در جریان داوری ارائه شده ،لکـن در حکـم ککـری از
آنها به میان نیامده ،حکم تکمیلی صادر کند.
 .3هرگاه دیوان داوری تقاضای صدور حکم تکمیلی را موجه تشخیص دهد و معتقد شود که حکـم
قبلی را میتوان بدون تشکیل جلسات استماع یا ارائه مستندات دیگر با صدور حکـم تکمیلـی در بـاب
دعاوی محذوف تصحی کرد ،ظرف شصت روز پس از دریافت تقاضا ،حکم خود را کامل خواهد کرد.
 .2در صورت صدور حکم تکمیلی ،مفاد بند  3تا  9ماده  23مجری خواهد بود.

ماده  57قواعد آنسیترال عیناً ابقا میشود.
تبصره ماده 57

اصطالح «طرف» چنانکه در ماده  29قواعد آنسیترال آمده ،به معنای «طرف داوری» است
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هزینهها
(ماده )51
متن قاعده آنسیترال
ماده 51

دیوان داوری ،هزینههای داوری را در حکم خود تعیین خواهد کرد .اصطالح «هزینـهها» فقـط شـامل
مبالغ زیر خواهد بود:
الف) حقالزحمه دیوان داوری که برای هریک از داوران جداگانه مشخص میشود ،برطبق ماده 21
توسط خود دیوان داوری تعیین خواهد شد،
ب) هزینه سفر و سایر هزینههای داوران،
ر) هزینه کارشناس و سایر کمکهای مورد نیاز دیوان داوری،
د) هزینه سفر و سایر هزینههای شهود به میزانی که دیوان داوری تصویب میکند،
هـ) هزینه نمایندگان و دستیاران حقوقی طرف موفق ،مشروط بر اینکه ایـنگونـه هزینـهها طـی
جریان داوری مطالبه شده باشد و تنها به میزانی که به تشخیص دیوان داوری معقول است،
و) حقالزحمهها و هزینههای مقام منصوبکننده و نیز مخارر دبیر کل دیوان دائمی داوری الهه.
اصالح قاعده آنسیترال

ماده  21قواعد آنسیترال به شرح زیر اصالح میشود:
 .8دیوان داوری هزینههای داوری را در حکم خود تعیین خواهد کـرد .اصـطالح «هزینـهها» تنهـا
شامل مبالغ زیر است:
الف) هزینههای کارشناسی و سایر کمکهای ویژه مورد نیاز دیوان داوری در پرونده خاص،
ب) هزینه سفر و سایر هزینههای شهود به میزانی که دیوان داوری تصویب میکند،
ر) هزینه نمایندگان و دستیاران حقوقی طرف موفق ،مشروط بر اینکـه ایـنگونـه هزینـهها طـی
جریان داوری مطالبه شده باشد و تنها به میزانی که به تشخیص دیوان داوری معقول است.
 .3هیأت عمومی حقالزحمهها و مخارر دیوان را که طبق بند  2ماده  6بیانیه حل و فصل دعـاوی،
بالسویه توسط دو دولت پرداخت می شود ،تعیین خواهد کرد.
تبصره ماده 51

اصطالح «طرف» چنانکه در ماده  21قواعد آنسیترال آمده ،به معنای «طرف داوری» است.

  111گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده /جلد اول

هزینهها
(ماده )51
متن قاعده آنسیترال
ماده 51

 .8حقالزحمه دیوان داوری به تناسب مبلغ متنازعٌفیه ،پیچیدگی موضوع پرونده ،وقتی که داوران صـرف
کردهاند و هرگونه اوضاع و احوال کیربط دیگر ،باید مبلغ معقولی باشد.
 .3هرگاه مقام منصوبکنندهای مورد توافق طرفهای داوری قرار گرفته باشد یا دبیـر کـل دیـوان
دائمی داوری الهه ،این مقام را تعیین کرده باشد و هرگاه مقام منصوبکننده جهت رسیدگی به دعاوی
بینالمللی جدول حقالزحمهای برای داوران تنظیم کرده باشد ،دیوان داوری در تعیین حـقالزحمـههای
خود ،این جدول حقالزحمه را تا آنجا که تحت شرایط و اوضاع احوال پرونده مناسب تشـخیص دهـد،
در نظر خواهد گرفت.
 .2چنانچه مقام منصوبکننده جدول حقالزحمه داوری دعاوی بینالمللـی را تنظـیم نکـرده باشـد،
طرفها میتوانند در هر زمان از مقام منصوبکننده تقاضا کنند صورتی تهیه کند حـاوی مأخـذ تعیـین
حقالزحمه مرسوم در دعاوی بینالمللی که در آنها مقام مزبور ،تعیین داور را به عهـدهدارد .اگـر مقـام
منصوبکننده به تهیه چنین صورتی رضایت دهد ،دیوان داوری از این اطالعات تا آنجـا کـه مناسـب
اوضاع و احوال پرونده تشخیص دهد ،در تعیین حقالزحمههای خویش استفاده خواهد کرد.
 .1در موارد مذکور در بند  3و  2فوق ،هرگاه طرفهای داوری از مقام منصوبکننده بخواهنـد کـه
چنین وظیفهای را به عهده گیرد و مقام منصوبکننده با ایـن درخواسـت موافقـت کنـد ،دیـوان داوری
حقالزحمههای خود را تنها پس از مشورت با مقام منصوبکننده تعیین میکند و مقـام منصـوبکننده
میتواند هر نظری را که در ارتباط با حقالزحمه مناسب دیوان داوری تشخیص میدهد ،اظهار دارد.

ماده  51قواعد آنسیترال عیناً ابقا میشود.
تبصره ماده 51
اصطالح «طرف» و «طرفها» چنانکه در ماده  21قواعد آنسیترال آمده ،بر حسـب مـورد بـه معنـای
یکی از دولتها یا هر دو دولت است.
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هزینهها
(ماده )41
متن قاعده آنسیترال
ماده 41

 .8به استثنای موارد مقرر در بند  ،3هزینههای داوری اصوالً به عهده طرف ناموفق خواهد بود .با وجـود
این ،دیوان داوری میتواند هریک از هزینههای مزبور را بین طرفها تسهیم کند ،به شرط آنکـه بـا در
نظر گرفتن اوضاع و احوال دعوا این تسهیم را معقول بداند.
 .3در مورد هزینههای نمایندگان و دستیاران حقوقی مذکور در بند «هـ» ماده  ،21دیوان داوری بـا
در نظر گرفتن اوضاع و احوال پرونده ،میتواند طرفی را که باید هزینـههای مزبـور را بـه عهـده گیـرد
تعیین یا اینکه این هزینهها را میان طرفها تسهیم کند ،به شـرط آنکـه چنـین تسـهیمی را معقـول
بداند.
 .8هرگاه دیوان داوری حکم براساس توافق طرفین یا دستوری مبنی بر خاتمه جریان داوری صادر
کند ،هزینههای داوری را به شرح ماده  21و بند  8ماده  21در متن همان حکم یا دستور تعیین خواهـد
کرد.
 .3دیوان داوری بابت تفسیر یا تصحی یا تکمیل حکم خود (موضوع ماده  23تـا  ،)29حقالزحمـه
اضافی دریافت نخواهد کرد.
اصالح قاعده آنسیترال
ماده  11قواعد آنسیترال ،به استثنای موارد زیر ،ابقا میشود:
 .8جمله نخست بند  8ماده  11قواعد آنسیترال به شرح زیر اصالح میشود« :به استثنای موارد مقرر در
بند  ،3هزینههای داوری مذکور در بند «8الف» و «8ب» ماده  21علیاالصول به عهده طرف نـاموفق
خواهد بود».
 .3اشارهای که در بند  3ماده  11قواعد آنسیترال به بند «هـ» ماده  21شده ،به ترتیب زیر اصـالح
میگردد« :بند «8ر» ماده .»21
 .2بند  2به ترتیب زیر تغییر مییابد« :هرگاه دیوان داوری دستوری مبنی بر ختم جریـان داوری صـادر
کند ،هزینههای داوری مذکور در ماده  21را در متن دستور ککر خواهد کرد».

  111گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده /جلد اول

تبصره ماده 41
اصطالح «طرف» و «طرفها» چنانکه در ماده  11قواعد آنسیترال به کار رفته ،بر حسـب مـورد ،بـه
معنای «طرف یا طرفهای داوری» است.
توزیع هزینهها
(ماده )41
متن قاعده آنسیترال
ماده 41

 .8دیوان داوری به محض تأسیس میتواند از هریـک از طرفهـا بخواهـد کـه بالسـویه مبلغـی بابـت
پیشپرداخت هزینههای مذکور در بند «الف» و «ب» و «ر» ماده  21پرداخت کنند.
 .3دیوان داوری میتواند در جریان رسیدگیهای خود ،از طرفها پـیشپرداختهـای بیشتـری را
درخواست کند.
 .2هرگاه مقام منصوبکنندهای مورد موافقت طرفهای داوری قرار گرفته باشد یا دبیر کل دیـوان
دائمی داوری الهه این مقام را تعیین کرده باشد ،و هرگاه مقـام منصـوبکننده بـا تقاضـای هریـک از
طرفهای داوری مبنی بر نصب داور موافقت کرده باشد ،دیوان داوری مبالغ سـپردهها یـا سـپردههای
اضافی را تنها پس از مشورت با مقام منصوبکننده تعیین خواهد کرد و مقام منصوبکننده میتواند هر
نظری را که در ارتباط با مبلغ اینگونه سپردهها یا سپردههای اضافی مناسب میداند ،به اطالع دیـوان
داوری برساند.
 .1هرگاه ودیعههای مقرر کالً ظرف سی روز پس از دریافت تقاضا پرداخـت نگـردد ،دیـوان داوری
مراتب را به طرفها اطالع خواهد داد تا هر کدام که الزم باشد مبلغ مورد نظر را بپردازد .چنانچـه ایـن
پرداخت به عمل نیاید دیوان میتواند دستور تعلیق یا ختم جریان داوری را صادر کند.
 .3دیوان داوری پس از صدور حکم ،صورتحسابی از ودیعـههای دریـافتی بـه طـرف خواهـد داد و
هرگونه مانده مصرف نشده را به آنان مسترد خواهد داشت.
اصالح قاعده آنسیترال

ماده  18قواعد آنستیرال به شرح زیر اصالح میشود:
 .8هیأت عمومی در جریان رسیدگیهای خود میتواند گاهبهگاه هزینههای مـذکور در بنـد  3مـاده
 21را تعیین کرده ،از هریک از دو دولت بخواهد که بالسویه مبـالغی را بابـت پـیشپرداخـت اینگونـه
هزینهها پرداخت کنند.
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 .3دیــوان داوری مــیتوانــد از هریــک از طرفهــای داوری تقاضــا کنــد مبلغــی را کــه بــهعنوان
پیشپرداخت هزینههای مذکور در بند «8الف» ماده  21تعیین کرده ،پرداخت کند.
 .2هرگاه ودیعههای مقرر کالً ظرف مدتی که دیوان داوری تعیین میکند پرداخـت نشـود ،دیـوان
داوری مراتب را به طرفها اطالع خواهد داد تا هر طرف کـه الزم باشـد مبلـغ مـورد نظـر را بپـردازد.
چنانچه این پرداخت به عمل نیاید ،دیوان داوری میتواند دستور تعلیق یا ختم جریـان داوری را صـادر
کند یا اقداماتی را که تحت شرایط و اوضاع و احوال پرونده مناسب میداند به عمل آورد تا ادامه جریان
داوری میسر شود.
 .1دبیر کل صورتهای مالی ماهانه ،سه ماهه و ساالنه را برای هیأت عمـومی و نماینـدگان رابـط
ارسال خواهد داشت .حسابهای دیوان داوری هر سال توسط حسابرس واجد شـرایط مسـتقل و مـورد
تأیید دیوان عمومی ممیزی خواهد شد .دبیر کل رونوشت گزارش حسابرسی را برای دیـوان عمـومی و
نمایندگان رابط خواهد فرستاد .حسابرسی ساالنه ،به درخواست هریک از نمایندگان رابـط توسـط یـک
کمیته حسابرسی مرکب از سه شخص واجد شرایط از نظـر حرفـهای بررسـی خواهـد شـد .هریـک از
نمایندگان ،یک نفر و رئیس دیوان نیز یک نفر را برای عضویت در این کمیتـه بـر مـیگزینـد .کمیتـه
حسابرسی ،گزارش خود را به دیوان عمومی ،نمایندگان رابط و دبیر کل تسلیم خواهد کرد.
 .3دیوان داوری ،پس از خاتمه کار خود و نیز پس از حسابرسی نهایی ،در باب ودیعههای دریـافتی
یک گزارش مالی به دو دولت داده ،هرگونه مانده مصرف نشده را به آنها مسترد خواهد داشت.
تبصره ماده 41

اصطالح «طرفها» چنانکه در بند  2آمده اگر مربوط به ودیعههایی باشد که به موجب بند  8مـاده 18
قواعد آنسیترال پرداخت میشود ،به معنای دو دولت و اگر مربوط به ودیعههایی باشد که به موجب بنـد
 3پرداخت میشود ،به معنای طرفهای داوری است.

پیوست 11

اسامی داوران ،دبیركل و نمایندگان رابط دو دولت در دیوان
اسامی داوران عضو دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده
تاریخ تصدی

رؤسای دیوان داوری

گونارـ الگرگرن (سوئد)
کارل هانس بوکشتیگل (آلمان)
رابرت برینر (سویس)
خوزه ماریا رودا (آرژانتین) (مرحوم)
کریستوف اسکوبیشفسکی (لهستان)(مرحوم)
هانس فن هوت
رؤسای شعب

اول ژوئیه 8118ـ 2سپتامبر 8111
اول اکتبر 8111ـ  83سپتامبر 8111
 3فوریه 8111ـ  6فوریه 8118
 9مارس 8118ـ  2دسامبر 8112
 6فوریه 8111ـ  1فوریه 3181
 3ژوئیه 3181
تاریخ خدمت

شعبه 1

اول ژوییه 8118ـ 21سپتامبر 8111
اول اکتبر 8111ـ  83سپتامبر 8111
 86دسامبر  8111ـ تاکنون

گونارـ الگرگرن (سوئد)
کارل هانس بوکشتیگل (آلمان)
بنگت برمز (فنالند)
شعبه 1

پیربله (فرانسه) (مرحوم)
ویلم ریپهاخن (هلند) (مرحوم)
کارل هانس بوکشتیگل (آلمان) کفیل
رابرت برینر (سویس)
خوزه ماریا رودا (آرژانتین) (مرحوم)
کریستوف اسکوبیشفسکی (لهستان) (مرحوم)
هانز فان هوت

اول ژوییه 8118ـ 28ژوییه 8112
اول اوت 8112ـ اول آوریل 8113
آوریل 8113ـ  28مه 8113
اول ژوئن 8113ـ  3فوریه 8118
 6فوریه 8118ـ  2دسامبر 8112
 1دسامبر  8112ـ  1فوریه 3181
 3 8ژوئن  3181تا کنون

شعبه 5

نیلس منگارد (سوئد)

اول ژوییه 8118ـ  21ژوئن 8113
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اول ژوییه 8113ـ  21دسامبر 8111
اول ژوییه 8111ـ تاکنون

میشل ویرالی (فرانسه) (مرحوم)
گایتانو آرانجیو رویتس (ایتالیا)

تاریخ خدمت

اعضای آمریکایی
شعبه 1

اول ژوییه 8118ـ  28ژوییه

هواردام .هولتزمن
8111
چارلزتی .دانکن

اول اوت  8111ـ تاکنون
شعبه 1

اول ژوییه  8118ـ تاکنون

جرر اچ .آلدریچ
شعبه 5

ریچاردام .ماسک
8111
چارلز ان .براور
8111
ریچاردسی .آلیسون
چارلز ان .براور
اعضای علیالبدل (آمریکایی)

چارلز ان .براور
 8111و
ریچارد ام .ماسک
کارل اف .سلنس
دبلیو اچ .لویت
8111

اول ژوییه 8118ـ  83ژانویه
 86ژوییه 8111ـ 28مارس
اول آوریل 8111ـ 8111
 3111ـ تاکنون
دوره مربوط

 9مارس 8112ـ  83ژانویه
اول آوریل 8111ـ تاکنون
 36ژانویه 8111ـ تاکنون
 89فوریه 8111ـ تاکنون
 81مارس 8111ـ  28مارس
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تاریخ خدمت

اعضای ایرانی
شعبه 1

اول ژوییه 8118ـ  31نوامبر 8111
 31نوامبر 8111ـ 86ژوییه 8119
 89ژوییه  8119ـ مارس 3119
اول مارس  3119ـ اول ژوییه 3111
اول ژوییه  3111تاکنون

سید محمود کاشانی
سید محسن مصطفوی
اسداهلل نوری
حمید رضا علومی
حمید رضا نیک بخت فینی
شعبه 1

اول ژوییه 8118ـ  31نوامبر 8111
 31نوامبر 8111ـ 28دسامبر 8119
اول ژانویه  8111ـ  31اوت 8111
اول سپتامبر 8111ـ اول ژوییه 3111
اول ژوییه  3111ـ تاکنون

شفیع شفیعی
حمید بهرامی احمدی
سید خلیل خلیلیان
کورش حسین عاملی
میر حسین عابدیان کلخوران
شعبه 5

سید حسین عنایت
مصطفی جهانگیر ثانی
پرویز انصاری معین
محسن آقاحسینی
سید جمال سیفی
اعضای موقت

محسن آقاحسینی
کورش حسین عاملی

اول ژوییه 8118ـ اول فوریه 8113
اول مارس 8113ـ  6اکتبر 8112
 9اکتبر 8112ـ  1ژانویه 8111
 81ژوییه 8111ـ  89اوت 3111
 89اوت 3111ـ تاکنون
دوره مربوط

 6دسامبر 8112ـ  6آوریل 8111
( 8پرونده)
اول اوت 8113ـ  28اوت 8111
( 86پرونده)

 113

گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ امریکا/جلد اول

اعضای دبیرخانه دیوان داوری
دبیركل دیوان داوری

تاریخ خدمت

کریستوفر پینتو (سریالنکا)

 81سپتامبر 8118ـ تاکنون

معاون دبیركل

ویلم همل (هلند)
نوربرت ولر (آلمان)
موریتسیو برونتی (سویس)

تاریخ خدمت

اول سپتامبر 8112ـ  31فوریه 8111
 83مارس  8111ـ  28دسامبر 8118
اول ژوییه  8113ـ تاکنون

مسئولین دفتر ثبت دعاوی

تاریخ خدمت

هندریک جی .هوزولت (هلند)
ویلم همل (هلند)
احمد فروغی (ایران)
جفری گالیفورد (ایاالت متحده)
مهدی سروش (ایران)
عباس دشتبانی (ایران)
جی آر هیلبرن ـ هلمز(امریکا)
علی ماروسی (ایران)
ادوارد یوجین روسو (امریکا)

 28اوت 8118ـ اول آوریل 8113
 81اکتبر 8118ـ 28اوت 8112
 83نوامبر 8118ـ  21ژوئن 8111
 36مه 8113ـ  21دسامبر 3111
اول سپتامبر 8111ـ  28اکتبر 3111
 31سپتامبر 3111ـ  8ژوییه 3118
 83ژانویه 3111ـ  28اوت 3111
 3ژوییه 3118ـ تاکنون
اول اکتبر 3111ـ تاکنون

نمایندگان رابط

محمدکریم اشراق
اصغر .اف .کاشان
محمدکریم اشراق
علی.حیرانی .نوبری
محمدحسین زاهدین لباف
سیامک کرم زاده
معاونین نماینده رابط

علی .ح .نوبری

تاریخ خدمت

 31اوت 8113
 33اوت  8113ـ  8سپتامبر 8112
 3سپتامبر 8113ـ  6ژوییه 8111
 9ژوییه  8111ـ 89سپتامبر 8113
 81سپتامبر 8113ـ مارس 3181
 81مارس  3181تاکنون
تاریخ خدمت

 83ژانویه 8111ـ  6ژوییه 8111
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بیژن ایزدی
محمدحسین زاهدین لباف
سیامک کرمزاده

 81ژانویه 8113ـ  32سپتامبر 8112
 3ژوییه 8113ـ  81سپتامبر 8113
 31اکتبر 3111ـ  81مارس 3181

پیوست 15
لیست پروندهها به همراه شماره حکم ،تصمیم ویا قرار



زمان مختومه شدن

شماره حکم  /قرار  /تصمیم

نوع

شعبه

شماره پرونده

3/19/1984

116-1-3

نهایی

3

1

12/19/1983

93-2-3

نهایی

3

2

12/19/1983

91-3-3

نهایی ـ توافقی

3

3

7/10/1990

487-4-3

جزئی

3

4

12/10/1996

575-4-3

نهایی

3

4

6/11/1982

5-5-3

نهایی ـ توافقی

3

5

11/5/1982

قرار -ا 1-6-هیأت عمومی

قرار ـ ا

هیأت
عمومی

6

6/29/1984

141-7-2

نهایی

2

7

4/28/1982

1-8-2

جزئی ـ توافقی

2

8

12/2/1982

14-8-2

نهایی ـ توافقی

2

8

2/17/1986

211-10/11-2

نهایی ـ توافقی

2

10

2/17/1986

211-10/11-2

نهایی ـ توافقی

2

11

11/20/1985

200-12/13-1

نهایی ـ توافقی

1

12

11/20/1985

200-12/13-1

نهایی ـ توافقی

1

13

 .در این پیوست« ،قرار ـ ا» به معنای «قرار اعدادی» و «قرار ـ ت» به معنای «قرار موقت» است.
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6/25/1982

7-14-3

نهایی

3

14

6/15/1983

56-15-1

نهایی ـ توافقی

1

15

3/18/1983

30-16-3

نهایی

3

16

12/15/1982

20-17-3

نهایی

3

17

10/13/1986

260-18-1

نهایی

1

18

12/19/1986

تصمیم 55-18-1

1

18

6/1/1983

48-19-1

نهایی ـ توافقی

1

19

10/19/1992

536-20-1

نهایی ـ توافقی

1

20

10/19/1992

537-21-1

نهایی ـ توافقی

1

21

11/28/1986

272-22-1

نهایی ـ توافقی

1

22

11/28/1986

273-23-1

نهایی ـ توافقی

1

23

12/19/1983

قرار -ا32-24-1

قرار ـ ا

1

24

8/14/1987

314-24-1

نهایی

1

24

1/12/1987

285-25/492-2

نهایی ـ توافقی

2

25

3/30/1983

34-26/27-2

نهایی ـ توافقی

2

26

3/30/1983

34-26/27-2

نهایی ـ توافقی

2

27

6/9/1983

قرارـ ت21-28-1

قرار ـ ت

1

28

12/19/1983

95-28-1

نهایی ـ توافقی

1

28

6/24/1991

513-29-1

نهایی ـ توافقی

1

29

7/30/1982

9-30-3

جزئی

3

30
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12/15/1982

18-30-3

نهایی

3

30

7/14/1982

8-31-2

نهایی ـ توافقی

2

31

9/21/1984

150-32-شعبه خاص

نهایی ـ توافقی

شعبه
خاص

32

6/22/1984

135-33-1

نهایی

1

33

12/3/1985

206-34-1

نهایی

1

34

8/6/1984

145-35-3

جزئی

3

35

3/1/1985

166-35-3

نهایی

3

35

10/13/1986

259-36-1

نهایی

1

36

12/18/1986

تصمیم 54-36-1

1

36

4/11/1986

220-37/231-1

نهایی

1

37

4/16/1984

122-38-3

نهایی

3

38

12/30/1982

قرار -ا11-39-2

قرارـ ا

2

39

6/29/1989

425-39-2

نهایی

2

39

1/10/1990

461-39-2 seeحکم
شماره425-39-2

نهایی ـ توافقی

2

39

6/8/1983

50-40-3

نهایی

3

40

6/8/1983

51-41-3

نهایی

3

41

8/8/1984

146-42-3

نهایی ـ توافقی

3

42

12/9/1982

قرار -ا 10-43-هیأت
عمومی

قرارـ ا

هیأت
عمومی

43
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10/8/1986

258-43-1

نهایی

1

43

6/16/1989

قرار -ا71-
44/45/46/47-3

قرار ـ ا

3

44

10/12/1994

560-44/46/47-3

نهایی

3

44

6/16/1989

قرار -ا71-
44/45/46/47-3

قرار ـ ا

3

45

6/16/1989

قرار -ا71-
44/45/46/47-3

قرار ـ ا

3

46

10/12/1994

560-44/46/47-3

نهایی

3

46

6/16/1989

قرار -ا71-
44/45/46/47-3

قرار ـ ا

3

47

10/12/1994

560-44/46/47-3

نهایی

3

47

6/11/1984

قرار -ا41-48-3

قرار ـ ا

3

48

9/19/1986

255-48-3

نهایی

3

48

3/19/1987

تصمیم 58-48-3

3

48

7/27/1983

قرار -ا24-49-2

قرار ـ ا

2

49

6/29/1984

136-49/50-2

نهایی

2

49

6/29/1984

136-49/50-2

نهایی

2

50

11/5/1982

قرار -ا 2-51-هیأت
عمومی

قرار ـ ا

هیأت
عمومی

51

4/27/1984

124-51-2

نهایی ـ توافقی

2

51

3/6/1986

215-52-1

نهایی

1

52
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3/6/1986

216-53-1

نهایی

1

53

12/20/1983

97-54-3

نهایی

3

54

4/23/1985

تصمیم 36-54-3

3

54

12/30/1982

قرار -ا12-55-2

قرار ـ ا

2

55

6/15/1990

480-55-2

نهایی ـ توافقی

2

55

7/14/1987

310-56-3

جزئی

3

56

6/15/1990

481-56-3

نهایی ـ توافقی

3

56

5/25/1983

46-57-2

نهایی

2

57

3/1/1983

قرار -ت15-59-1

قرار ـ ت

1

59

9/25/1985

191-59-1

نهایی

1

59

6/25/1990

485-60-3

نهایی

3

60

5/30/1991

تصمیم 98-60-3

3

60

2/27/1986

213-61-1

نهایی

1

61

9/2/1983

74-62-3

نهایی

3

62

6/6/1984

129-63-2

نهایی ـ توافقی

2

63

6/27/1985

180-64-1

نهایی

1

64

4/18/1985

قرار -ا49-65-1

قرار ـ ا

1

65

4/16/1986

221-65-1

نهایی

1

65

11/4/1983

83-66-1

جزئی ـ توافقی

1

66

1/11/1984

101-66-1

جزئی ـ توافقی

1

66
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1/31/1990

467-66-1

نهایی

1

66

9/2/1983

73-67-3

نهایی

3

67

1/5/1984

تصمیم 29-67-3

3

67

11/5/1982

قرار -ا 3-68-هیأت
عمومی

قرار ـ ا

هیأت
عمومی

68

8/8/1986

244-68-2

نهایی

2

68

5/24/1983

45-70-1

نهایی ـ توافقی

1

70

2/22/1983

25-71-1

نهایی

1

71

11/17/1986

269-72/80-3

نهایی ـ توافقی

3

72

1/13/1986

208-73-3

نهایی ـ توافقی

3

73

7/14/1987

311-74/76/81/1503

جزئی

3

74

11/8/1990

492-74-3

نهایی ـ توافقی

3

74

10/4/1985

193-75-3

نهایی ـ توافقی

3

75

7/14/1987

311-74/76/81/1503

جزئی

3

76

1/25/1989

407-76-3

نهایی ـ توافقی

3

76

1/16/1984

103-77-2

نهایی ـ توافقی

2

77

1/13/1986

209-78-3

نهایی ـ توافقی

3

78

5/3/1984

125-79-3

نهایی ـ توافقی

3

79

11/17/1986

269-72/80-3

نهایی ـ توافقی

3

80
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7/14/1987

311-74/76/81/1503

جزئی

3

81

12/17/1990

498-81-3

نهایی ـ توافقی

3

81

6/29/1984

138-82-2

نهایی

2

82

7/27/1983

60-83-2

نهایی ـ توافقی

2

83

3/4/1983

27-84-3

جزئی

3

84

12/7/1983

89-84-3

نهایی

3

84

6/22/1990

 483دعاویکوچک*/86/ب38/ب76/
ب77-هیأت عمومی

نهایی ـ توافقی

هیأت
عمومی

86

12/21/1984

157-87-شعبه خاص

نهایی ـ توافقی

شعبه
خاص

87

3/13/1989

417-88-3

نهایی ـ توافقی

3

88

6/30/1989

تصمیم 86-88-3

3

88

4/22/1986

225-89-3

3

89

7/7/1986

تصمیم 44-89-3

3

89

12/8/1982

15-90-2

نهایی

2

90

5/3/1983

41-91-3

نهایی

3

91

3/14/1983

29-92-1

نهایی ـ توافقی

1

92

4/27/1983

قرارـ ت16-93-2

قرار ـ ت

2

93

1/29/1987

289-93-1

جزئی

1

93

4/23/1987

تصمیم 59-93-1

1

93

نهایی
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11/16/1998

589-93-1

نهایی

1

93

8/28/1984

147-94-1

جزئی ـ توافقی

1

94

12/17/1986

279-94-1

نهایی

1

94

4/8/1987

11-95-3

نهایی ـ توافقی

3

95

4/8/1987

11-95-3

.

.

96

4/8/1987

296-126-2

نهایی ـ توافقی

2

126

7/13/1984

143-127-3

نهایی

3

127

3/30/1989

419-128/129-2

نهایی

2

128

10/28/1985

قرار -ا55-129-3

قرار ـ ا

3

129

3/27/1986

قرار -ا59-129-3

قرار ـ ا

3

129

7/7/1987

309-129-3

نهایی

3

129

9/22/1987

تصمیم 64-129-3

3

129

3/30/1989

419-128/129-2

نهایی

2

129

9/21/1984

148-130-شعبه خاص

جزئی ـ توافقی

شعبه
خاص

130

6/26/1986

240-130-3

نهایی ـ توافقی

3

130

8/14/1991

518-131-2

نهایی

2

131

11/25/1991

تصمیم 101-131-2

2

131

1/10/1983

21-132-3

نهایی

3

132

10/20/1986

261-133-2

نهایی ـ توافقی

2

133
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9/17/1985

قرار -ا54-134-1

قرارـ ا

1

134

3/3/1986

214-134-1

نهایی ـ توافقی

1

134

3/19/1986

218-135-2

نهایی

2

135

9/13/1983

80-136-1

نهایی ـ توافقی

1

136

5/3/1983

42-105/137-2

نهایی ـ توافقی

2

137

4/11/1984

119-138-1

نهایی ـ توافقی

1

138

8/29/1983

69-139-3

نهایی ـ توافقی

3

139

11/5/1982

قرار -ا 5-140-هیأت
عمومی

قرار ـ ا

هیأت
عمومی

140

3/16/1984

114-140-2

نهایی

2

140

11/15/1983

84-142-3

نهایی ـ توافقی

3

142

12/10/1982

17-143-1

نهایی ـ توافقی

1

143

2/3/1984

110-144-2

نهایی

2

144

4/27/1983

39-145-2

نهایی ـ توافقی

2

145

6/20/1996

571-146-3

نهایی

3

146

5/9/1991

511-147-1

نهایی

1

147

8/19/1983

67-148-1

نهایی

1

148

12/28/1993

تصمیم 118-148-1

1

148

6/10/1983

53-149-1

1

149

1/12/1984

تصمیم 30-149-1

1

149

نهایی
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7/14/1987

311-74/76/81/1503

جزئی

3

150

8/31/1989

436-150-3

نهایی ـ توافقی

3

150

5/5/1983

44-151/152/153-3

نهایی ـ توافقی

3

151

5/5/1983

44-151/152/153-3

نهایی ـ توافقی

3

152

5/5/1983

44-151/152/153-3

نهایی ـ توافقی

3

153

10/28/1987

322-154-3

نهایی

3

154

6/9/1987

308-155-3

نهایی

3

155

7/29/1987

تصمیم 63-155-3

3

155

5/26/1983

47-156-2

نهایی ـ توافقی

2

156

3/29/1983

31-157-2

نهایی

2

157

8/27/1984

قرار -ت44-158-1

قرار ـ ت

1

158

3/14/1985

قرار -ت47-158-1

قرار ـ ت

1

158

6/20/1986

238-158-1

نهایی

1

158

11/5/1982

قرار -ا 6-159-هیأت
عمومی

قرار ـ ا

هیأت
عمومی

159

10/20/1983

قرار -ت28-159-3

قرار ـ ت

3

159

6/4/1984

قرار -ت39-159-3

قرار ـ ت

3

159

6/17/1986

236-159-3

نهایی

3

159

10/2/1986

تصمیم 47-159-3

3

159

10/31/1983

قرار -ت29-160-1

1

160

قرار ـ ت
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10/31/1983

قرار -ت30-160-1

قرار ـ ت

1

160

9/23/1987

318-160-1

نهایی ـ توافقی

1

160

8/13/1985

184-161-1

نهایی

1

161

4/23/1993

تصمیم 109-163-2

2

163

5/15/1996

570-164-3

نهایی

3

164

6/14/1983

55-165-1

نهایی

1

165

6/29/1984

139-166-2

نهایی

2

166

12/10/1986

قرار -ا65-167-3

قرار ـ ا

3

167

10/29/1992

539-167-3

نهایی

3

167

6/16/1989

424-168-3

نهایی

3

168

6/16/1989

قرار -ا69-169-3

قرار ـ ا

3

169

6/16/1989

قرار -ا70-170-3

قرار ـا

3

170

5/17/1982

3-171-2

نهایی ـ توافقی

2

171

4/15/1983

37-172-1

نهایی

1

172

7/22/1988

378-173-3

نهایی

3

173

11/22/1985

201-174-1

نهایی

1

174

11/14/1985

199-175-2

نهایی ـ توافقی

2

175

9/6/1985

188-176-2

نهایی ـ توافقی

2

176

11/18/1983

86-177-2

نهایی ـ توافقی

2

177

1/22/1990

قرار -ا76-178-2

قرار ـ ا

2

178
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6/30/1994

558-178-2

نهایی

2

178

5/8/1986

234-179-2

نهایی

2

179

7/13/1984

144-180-3

جزئی

3

180

4/26/1985

175-180-3

نهایی

3

180

3/4/1987

294-181-1

نهایی

1

181

6/26/1992

532-182-2

نهایی

2

182

10/27/1992

تصمیم 108-182-2

2

182

1/20/1984

104-183-1

نهایی

1

183

10/20/1987

320-184-1

نهایی ـ توافقی

1

184

9/2/1983

70-185-3

نهایی

3

185

6/15/1982

6-186-2

نهایی ـ توافقی

2

186

12/18/1987

342-187-3

نهایی

3

187

7/27/1983

61-188-2

نهایی

2

188

5/5/1983

43-189-3

نهایی

3

189

4/5/1988

356-190-2

نهایی

2

190

12/9/1992

540-192-1

نهایی

1

192

6/23/1988

قرار -ا68-193-3

قرار ـ ا

3

193

8/11/1992

534-193-3

نهایی

3

193

6/29/1984

140-194-2

نهایی

2

194

4/15/1988

358-195-1

نهایی

1

195
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3/16/1988

353-196-2

نهایی

2

196

6/28/1990

486-197-2

نهایی

2

197

8/25/1986

248-198-1

نهایی

1

198

3/19/1984

117-199-3

نهایی

3

199

4/12/1983

36-200-1

نهایی

1

200

9/16/1983

تصمیم 26-200-1

1

200

4/13/1984

121-201-1

1

201

9/19/1988

تصمیم 83-202-2

2

202

4/23/1993

تصمیم 110-204-2

2

204

9/14/1982

10-205-2

نهایی ـ توافقی

2

205

2/23/1983

26-206-2

نهایی ـ توافقی

2

206

6/15/1988

369-208-2

نهایی

2

208

4/22/1987

297-209-1

نهایی

1

209

8/29/1991

520-210-3

نهایی

3

210

3/29/1983

32-211-2

نهایی

2

211

5/17/1994

556-212-1

نهایی ـ توافقی

1

212

11/7/1995

567-213/215-3

نهایی

3

213

2/25/1997

578-214-3

نهایی

3

214

11/7/1995

567-213/215-3

نهایی

3

215

12/5/1985

207-217-2

نهایی

2

217

نهایی ـ توافقی
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3/30/1983

35-219-2

نهایی

2

219

7/27/1983

59-220-2

نهایی

2

220

1/15/1991

قرار -ا79-221-1

قرار ـ ا

1

221

6/16/1992

تصمیم 105-221-1

1

221

8/24/1994

559-221-1

نهایی

1

221

2/17/1984

قرار -ت34-222-1

قرار ـ ت

1

222

5/25/1984

قرار -ت38-222-1

قرار ـ ت

1

222

10/27/1986

262-222-1

نهایی ـ توافقی

1

222

4/23/1993

تصمیم 111-223-2

2

223

11/11/1987

329-227/12384-3

جزئی

3

227

7/1/1991

514-227-3

نهایی

3

227

12/30/1991

تصمیم 102-227-3

3

227

6/2/1983

49-228/229-1

نهایی ـ توافقی

1

228

6/2/1983

49-228/229-1

نهایی ـ توافقی

1

229

4/27/1983

40-230-2

نهایی ـ توافقی

2

230

4/11/1986

220-37/231-1

نهایی

1

231

12/19/1984

154-233/422شعبهخاص

نهایی ـ توافقی

شعبه
خاص

233

7/8/1985

182-236-2

نهایی ـ توافقی

2

236

11/27/1985

204-237-2

نهایی

2

237

پیوست شماره 155  15

9/9/1983

78-238-2

نهایی

2

238

6/11/1999

592-242-2

نهایی ـ توافقی

2

242

9/6/1983

76-243-1

نهایی ـ توافقی

1

243

6/15/1983

57-244-1

نهایی

1

244

12/27/1983

99-245-2

نهایی

2

245

7/23/1985

تصمیم 38-246-2

2

246

4/23/1993

تصمیم 112-247-2

2

247

5/1/1991

509-248-1

1

248

4/23/1993

تصمیم 113-249-2

2

249

10/28/1986

تصمیم 51-250-3

3

250

3/5/1993

547-250-3

نهایی ـ توافقی

3

250

12/5/1989

451-251-2

نهایی

2

251

1/20/1994

تصمیم 119-252-3

3

252

11/5/1982

قرار -ا 7-254-هیأت
عمومی

قرار ـ ا

هیأت
عمومی

254

3/13/1985

168-254-3

نهایی ـ توافقی

3

254

5/17/1982

تصمیم 7-255-3

3

255

4/26/1985

176-255-3

نهایی

3

255

2/22/1989

412-256-2

جزئی

2

256

5/8/1984

127-257-1

نهایی ـ توافقی

1

257

نهایی
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12/3/1985

205-258/259-1

نهایی ـ توافقی

1

258

12/3/1985

205-258/259-1

نهایی ـ توافقی

1

259

6/20/1986

قرار -ا61-260-2

قرار ـ ا

2

260

6/1/1989

422-260-2

جزئی ـ توافقی

2

260

6/25/1992

531-260-2

نهایی

2

260

7/18/1988

377-261-3

جزئی

3

261

9/20/2001

599-261-3

نهایی ـ توافقی

3

261

9/18/1986

254-263-2

نهایی

2

263

11/12/1986

264-264-1

نهایی

1

264

9/25/1997

583-266-3

نهایی

3

266

6/7/1984

131-267-1

نهایی

1

267

3/14/1990

474-268-1

نهایی

1

268

12/27/1990

499-269-1

نهایی

1

269

12/2/1996

573-271-3

نهایی

3

271

10/5/1990

490-273-1

نهایی

1

273

12/26/1990

تصمیم 95-273-1

1

273

7/1/1992

533-274-1

جزئی

1

274

6/20/1997

582-274-2

نهایی

2

274

6/21/1990

482-275-1

نهایی

1

275

6/30/1989

426-276-3

نهایی

3

276
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2

277

6/25/1992

تصمیم 106-277-2

1

279

8/12/1983

63-279-1

نهایی ـ توافقی

280

12/27/1983

100-280-2

نهایی

2

9/30/1982

12-281-3

نهایی

3

281

4/16/1984

123-283-3

نهایی

3

283

4/29/1987

304-284-2

نهایی

2

284

10/4/1985

192-285-2

نهایی

2

285

4/27/1987

301-286-1

نهایی

1

286

4/23/1993

تصمیم 114-287-2

2

287

11/10/1988

402-288-1

نهایی ـ توافقی

1

288

9/16/1986

253-289-1

نهایی

1

289

12/27/1990

500-290-1

نهایی

1

290

4/19/1983

38-291-3

نهایی ـ توافقی

3

291

11/25/1985

202-292-2

نهایی

2

292

11/5/1982

قرار -ا 8-293-هیأت
عمومی

قرار ـ ا

هیأت
عمومی

293

12/19/1983

92-293-3

نهایی ـ توافقی

3

293

1/20/1994

تصمیم 120-294-3

3

294

9/30/1986

257-295-2

نهایی

2

295

5/17/1995

564-296-2

نهایی

2

296
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1/12/1987

قرار -ا66-298-2

قرار ـ ا

2

298

1/22/1993

544-298-2

نهایی

2

298

5/23/1985

178-299-1

نهایی ـ توافقی

1

299

8/19/1985

186-302-3

جزئی

3

302

10/28/1985

196-302-3

نهایی

3

302

6/16/1986

تصمیم 41-302-3

3

302

11/3/1987

327-305-2

نهایی ـ توافقی

2

305

3/9/1983

28-307-3

نهایی ـ توافقی

3

307

10/5/1983

81-308-2

جزئی ـ توافقی

2

308

2/22/1990

472-308-2

جزئی ـ توافقی

2

308

2/18/1991

506-308-2

جزئی

2

308

9/24/1991

521-308-2

نهایی ـ توافقی

2

308

9/10/1990

489-309-3

نهایی

3

309

4/30/1987

305-310-2

نهایی ـ توافقی

2

310

4/1/1985

170-311-3

نهایی ـ توافقی

3

311

6/29/1984

137-312-2

نهایی

2

312

11/15/1991

524-313-2

نهایی

2

313

2/13/1992

تصمیم 103-313-2

2

313

6/20/1986

237-314-1

نهایی

1

314

5/24/1988

365-315-2

نهایی

2

315

پیوست شماره 157  15

10/12/1989

قرار -ا73-316-2

قرار ـ ا

2

316

7/14/1995

566-316-2

نهایی

2

316

4/22/1987

298-317-1

نهایی

1

317

11/15/1990

497-319-1

جزئی

1

319

3/23/1994

554-319-1

نهایی

1

319

4/18/1985

174-320-1

نهایی ـ توافقی

1

320

4/26/1994

555-321-1

نهایی ـ توافقی

1

321

7/23/1991

516-322-1

نهایی

1

322

10/30/1986

263-324-3

نهایی

3

324

8/19/1985

187-325-3

نهایی

3

325

1/31/1984

109-328-2

نهایی

2

328

1/20/1994

تصمیم 121-332-3

3

332

8/7/1986

قرار -ت62-333-1

قرار ـ ت

1

333

8/31/1989

433-333-1

نهایی ـ توافقی

1

333

11/24/1986

271-334-2

نهایی

2

334

8/8/1986

245-335-2

نهایی

2

335

2/18/1993

قرار -ا81-336-1

قرار ـ ا

1

336

1/19/1999

591-336-1

نهایی ـ توافقی

1

336

10/9/1987

تصمیم 66-338-2

2

338

9/14/1987

317-339-2

2

339

نهایی ـ توافقی
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6/11/1984

133-340-3

نهایی

3

340

2/28/1985

165-341-1

نهایی

1

341

12/10/1982

16-342-3

نهایی ـ توافقی

3

342

1/28/1985

161-343/365-2

نهایی ـ توافقی

2

343

9/21/1984

151-344/الف 9-شعبه
خاص

نهایی ـ توافقی

شعبه
خاص

344

9/2/1983

71-346-3

نهایی

3

346

4/21/1986

224-347/348/349-1

نهایی ـ توافقی

1

347

4/21/1986

224-347/348/349-1

نهایی ـ توافقی

1

348

4/21/1986

224-347/348/349-1

نهایی ـ توافقی

1

349

1/25/1991

504-350-2

نهایی

2

350

4/29/1986

226-353-2

جزئی ـ توافقی

2

353

2/12/1987

292-353-2

نهایی

2

353

4/27/1987

تصمیم 60-353-2

2

353

10/16/1992

535-354-1

نهایی

1

354

11/24/1987

331-355-3

نهایی ـ توافقی

3

355

1/21/1993

543-356-1

جزئی

1

356

3/12/1990

473-357-1

نهایی

1

357

12/28/1988

405-358-3

نهایی ـ توافقی

3

358

8/13/1985

185-359-3

نهایی ـ توافقی

3

359
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9/21/1984

149-360-شعبه خاص

نهایی ـ توافقی

شعبه
خاص

360

7/23/1986

241-361-1

نهایی ـ توافقی

1

361

12/16/1986

278-362-2

نهایی ـ توافقی

2

362

4/23/1993

تصمیم 115-363-2

2

363

12/21/1987

344-364-1

نهایی ـ توافقی

1

364

1/28/1985

161-343/365-2

نهایی ـ توافقی

2

365

11/3/1987

325-366-3

نهایی

3

366

2/29/1988

تصمیم 74-366-3

3

366

6/28/1993

548-367-2

نهایی

2

367

11/10/1993

551-368-3

نهایی

3

368

3/9/1994

تصمیم 122-368-3

3

368

8/27/1986

250-369-2

نهایی ـ توافقی

2

369

5/26/1983

قرار -ت19-370-2

قرار ـ ت

2

370

7/28/1989

429-370-1

نهایی

1

370

12/18/1987

341-371-3

نهایی

3

371

5/17/1982

2-373-2

نهایی

2

373

6/7/1984

قرار ـ ت40-375-1

قرار ـ ت

1

375

3/11/1988

352-375-1

نهایی

1

375

12/1/1989

قرار -ا74-377-3

قرار ـ ا

3

377
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8/9/1990

488-380-3

نهایی

3

380

7/6/1988

375-381-1

جزئی

1

381

1/8/1991

501-381-1

نهایی

1

381

4/17/1991

تصمیم 96-381-1

1

381

8/10/1983

قرار ـ ت25-382-3

3

382

12/19/1983

تصمیم 27-382-3

3

382

2/22/1985

قرار ـ ت46-382-3

قرار ـ ت

3

382

6/21/1985

قرار ـ ت  /قرار -ا52-
382-3

قرار ـ ا و قرارـ ت

3

382

10/29/1991

523-382-3

نهایی

3

382

5/16/1990

477-383-2

نهایی

2

383

1/19/1987

287-384-2

نهایی ـ توافقی

2

384

10/7/1999

594-385-2

نهایی

2

385

3/15/1991

507-386-1

نهایی

1

386

6/10/1983

54-387-1

نهایی ـ توافقی

1

387

2/4/1983

قرار ـ ت 13-388-هیأت
عمومی

قرار ـ ت

هیأت
عمومی

388

12/19/1983

94-388-1

نهایی ـ توافقی

1

388

5/10/1985

177-389-2

جزئی ـ توافقی

2

389

10/17/1986

تصمیم 49-389-2

2

389

11/24/1986

270-389-2

2

389

قرار ـ ت

جزئی ـ توافقی
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2/12/1987

قرار ـ ا67-389-2

قرار ـ ا

2

389

3/26/1997

579-389-2

نهایی

2

389

4/23/1997

تصمیم 127-389-2

2

389

10/5/1990

قرار -ا77-
390/391/392-1

قرار ـ ا

1

390

1/9/1997

577-390/391/392-1

نهایی ـ توافقی

1

390

10/5/1990

قرار ـ ا77-
390/391/392-1

قرار ـ ا

1

391

1/9/1997

577-390/391/392-1

نهایی ـ توافقی

1

391

10/5/1990

قرار ـ ا77-
390/391/392-1

قرار ـ ا

1

392

1/9/1997

577-390/391/392-1

نهایی ـ توافقی

1

392

9/11/1986

251-393-2

نهایی ـ توافقی

2

393

8/19/1991

519-394-1

نهایی

1

394

5/27/1985

قرار ـ ت/قرار -ا51-
395-3

قرار ـ ا و قرار ـ ت

3

395

12/18/1985

تصمیم 40-395-3

3

395

8/10/1989

431-395-3

نهایی

3

395

5/8/1985

قرار ـ ت50-396-1

قرار ـ ت

1

396

10/19/1992

538-396-1

نهایی ـ توافقی

1

396

11/9/1990

494-397-1

نهایی

1

397

11/9/1990

495-398-1

نهایی

1

398
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11/9/1990

496-399-1

نهایی

1

399

11/2/1987

323-409-1

جزئی

1

409

1/26/1988

تصمیم 73-409-1

1

409

3/16/1984

قرار -ا36-410-3

قرار ـ ا

3

410

2/12/1987

293-410-3

نهایی ـ توافقی

3

410

12/15/1989

قرار -ا75-412/415-3

قرار ـ ا

3

412

10/19/1993

550-412/415-3

نهایی

3

412

4/22/1991

508-413-3

نهایی

3

413

2/29/1988

348-414-3

نهایی

3

414

12/15/1989

قرار -ا75-412/415-3

قرار ـ ا

3

415

10/19/1993

550-412/415-3

نهایی

3

415

3/29/1983

33-418-2

نهایی

2

418

3/6/1996

569-419-2

نهایی

2

419

2/29/1988

349-420-3

نهایی

3

420

11/29/1993

552-421-1

نهایی ـ توافقی

1

421

12/19/1984

154-233/422شعبهخاص

نهایی ـ توافقی

شعبه
خاص

422

1/22/1985

160-423-شعبه خاص

جزئی ـ توافقی

شعبه
خاص

423

12/18/1987

343-423-3

نهایی

3

423

1/20/1984

تصمیم 31-425-1

1

425
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8/12/1983

65-427-1

نهایی ـ توافقی

1

427

1/26/1983

23-428-2

نهایی

2

428

5/5/1983

قرار -ت17-430-1

قرار ـ ت

1

430

6/6/1983

قرار -ت20-430-1

قرار ـ ت

1

430

9/5/1989

438-430-1

نهایی

1

430

1/20/1992

526-431-2

نهایی

2

431

6/16/1992

تصمیم 104-431-2

2

431

7/8/1998

588-432-1

نهایی ـ توافقی

1

432

3/2/1984

113-433/576/580-2

نهایی ـ توافقی

2

433

3/22/1984

118-434-3

نهایی ـ توافقی

3

434

10/12/1990

491-435-3

نهایی

3

435

6/6/1984

130-436-1

نهایی ـ توافقی

1

436

2/24/1986

212-437-3

نهایی

3

437

9/26/1986

256-439-2

نهایی

2

439

6/25/1990

484-440-3

نهایی

3

440

11/18/1983

85-441-2

نهایی ـ توافقی

2

441

3/31/1989

420-443-3

نهایی

3

443

4/15/1988

357-444-1

نهایی ـ توافقی

1

444

1/23/1992

527-445-1

نهایی ـ توافقی

1

445

3/11/1985

167-446-2

نهایی ـ توافقی

2

446
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11/27/1989

450-447-3

نهایی

3

447

12/19/1986

283-448-1

نهایی

1

448

7/14/1983

58-449-3

نهایی ـ توافقی

3

449

10/18/1985

195-450-2

نهایی ـ توافقی

2

450

1/9/1991

502-451-2

نهایی ـ توافقی

2

451

5/3/1991

510-452-1

نهایی ـ توافقی

1

452

6/17/1985

179-453-3

نهایی ـ توافقی

3

453

2/29/1988

350-454-3

نهایی

3

454

10/4/1990

تصمیم 94-454-3

3

454

5/15/1991

512-455-1

نهایی

1

455

3/5/1998

585-457-1

نهایی

1

457

6/26/1985

قرار -ا53-458-3

قرار ـ ا

3

458

9/12/1985

189-458-3

نهایی

3

458

4/23/1987

300-459-2

نهایی ـ توافقی

2

459

2/4/1991

505461/462/463/464/4
65-2

نهایی

2

461

2/4/1991

505461/462/463/464/4
65-2

نهایی

2

462

2/4/1991

505461/462/463/464/4

نهایی

2

463
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65-2
2/4/1991

505461/462/463/464/4
65-2

نهایی

2

464

2/4/1991

505461/462/463/464/4
65-2

نهایی

2

465

11/5/1982

قرار -ا 9-466-هیأت
عمومی

قرار ـ ا

هیأت
عمومی

466

11/25/1985

203467/468/469/471-2

نهایی ـ توافقی

2

467

11/25/1985

203467/468/469/471-2

نهایی ـ توافقی

2

468

11/25/1985

203467/468/469/471-2

نهایی ـ توافقی

2

469

11/25/1985

203467/468/469/471-2

نهایی ـ توافقی

2

471

1/26/1989

408-473-1

نهایی ـ توافقی

1

473

1/18/1991

503-474-3

نهایی

3

474

5/17/1991

تصمیم 97-474-3

3

474

6/29/1984

قرار -ا43-476-2

قرار ـ ا

2

476

5/23/1990

479-476-2

نهایی

2

476

5/11/1987

307-477-3

نهایی ـ توافقی

3

477
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2/3/1993

545-479-1

نهایی

1

479

6/13/1983

قرار ـ ت22-480-1

قرار ـ ت

1

480

8/17/1983

قرار ـ ت26-480-1

قرار ـ ت

1

480

10/30/1985

197-480-1

نهایی

1

480

6/28/1988

373-481-3

نهایی

3

481

8/8/1983

62-482-2

نهایی ـ توافقی

2

482

3/1/1989

413-483-2

نهایی

2

483

12/1/1987

338-484-1

نهایی

1

484

6/10/1992

قرار ـ ا80-485-1

قرار ـ ا

1

485

2/24/2000

596-485-1

جزئی ـ توافقی

1

485

2/27/2003

600-485-1

نهایی

1

485

2/29/1988

351-486-3

نهایی

3

486

4/30/1986

228-487-3

نهایی

3

487

12/19/1983

96-488-1

نهایی ـ توافقی

1

488

10/21/1983

82-489-3

نهایی ـ توافقی

3

489

6/9/1992

530-490-1

نهایی

1

490

12/17/1986

280-491-3

نهایی ـ توافقی

3

491

1/12/1987

285-25/492-2

نهایی ـ توافقی

2

492

1/23/1990

464-494-3

نهایی

3

494

1/26/1983

22-495-2

نهایی

2

495
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12/4/1986

قرار ـ ت64-498-1

2/10/1987

تصمیم 57-498-1

1

6/23/1983

تصمیم 25-
510/534/536/540/5
41/543/548/556-1

1

510

6/23/1983

تصمیم 25-
510/534/536/540/5
41/543/548/556-1

1

534

6/23/1983

تصمیم 25-
510/534/536/540/5
41/543/548/556-1

1

536

6/23/1983

تصمیم 25-
510/534/536/540/5
41/543/548/556-1

1

540

6/23/1983

تصمیم 25-
510/534/536/540/5
41/543/548/556-1

1

541

6/23/1983

تصمیم 25-
510/534/536/540/5
41/543/548/556-1

1

543

6/23/1983

تصمیم 25-
510/534/536/540/5
41/543/548/556-1

1

548

6/23/1983

تصمیم 25-
510/534/536/540/5
41/543/548/556-1

1

556

قرار ـ ت

1

498
498
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3/2/1984

113-433/576/580-2

نهایی ـ توافقی

2

576

3/2/1984

113-433/576/580-2

نهایی ـ توافقی

2

580

1/25/1984

108الف-16/582/591هیأتعمومی

نهایی

هیأت
عمومی

582

1/25/1984

108الف-16/582/591هیأتعمومی

نهایی

هیأت
عمومی

591

5/2/1986

230-624-1

نهایی

1

624

6/4/1986

235-625-3

نهایی

3

625

1/18/1993

542-626-3

نهایی ـ توافقی

3

626

10/17/1986

تصمیم 50-679-2

2

679

1/31/1985

162-763-3

نهایی

3

763

8/16/1983

66-764-1

جزئی

1

764

7/7/1989

428-764-1

نهایی

1

764

10/3/1990

تصمیم 93-764-1

1

764

12/20/1983

تصمیم 28-766-3

3

766

12/13/1994

562-767-3

نهایی

3

767

8/25/1986

249-769-1

نهایی

1

769

3/3/1989

414-770-2

نهایی

2

770

7/10/1991

515-771-2

نهایی

2

771

9/24/1991

تصمیم 99-771-2

2

771
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12/17/1984

152-772-شعبه خاص

نهایی ـ توافقی

شعبه
خاص

772

12/10/1996

576800/801/802/803/8
04-3

نهایی ـ توافقی

3

800

12/10/1996

576800/801/802/803/8
04-3

نهایی ـ توافقی

3

801

12/10/1996

576800/801/802/803/8
04-3

نهایی ـ توافقی

3

802

12/10/1996

576800/801/802/803/8
04-3

نهایی ـ توافقی

3

803

12/10/1996

576800/801/802/803/8
04-3

نهایی ـ توافقی

3

804

6/13/1984

134-806-2

نهایی ـ توافقی

2

806

8/12/1983

64-807-1

نهایی ـ توافقی

1

807

2/4/1983

24-808-3

جزئی ـ توافقی

3

808

8/31/1989

434-810-1

نهایی ـ توافقی

1

810

8/31/1989

435-811-1

نهایی ـ توافقی

1

811

6/30/1989

قرار -ا72-812-3

قرار ـ ا

3

812

3/2/1993

546-812-3

نهایی

3

812
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7/28/1989

430-814-1

نهایی

1

814

6/30/1999

593-815/816/817-2

جزئی

2

815

11/28/2000

598-815/816/817-2

نهایی

2

815

6/30/1999

593-815/816/817-2

جزئی

2

816

11/28/2000

598-815/816/817-2

نهایی

2

816

6/30/1999

593-815/816/817-2

جزئی

2

817

11/28/2000

598-815/816/817-2

نهایی

2

817

3/13/1989

416-819-1

نهایی ـ توافقی

1

819

11/16/1999

595-823-3

نهایی

3

823

5/4/1995

563-827-2

نهایی

2

827

10/21/1991

522-828-1

نهایی

1

828

7/25/1986

242-829-1

جزئی ـ توافقی

1

829

6/9/1988

367-829-2

نهایی

2

829

9/19/1988

تصمیم 84-829-2

2

829

6/30/1989

427-831-3

نهایی

3

831

4/23/1997

580-832-3

نهایی

3

832

4/29/1986

227-833-2

نهایی ـ توافقی

2

833

3/27/1987

295-834-2

نهایی

2

834

9/25/1997

584-539/540-3

نهایی

3

839

9/25/1997

584-539/540-3

نهایی

3

840
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10/17/1994

561-841-1

نهایی ـ توافقی

1

841

5/22/1997

581-842/843/844-1

نهایی

1

842

5/22/1997

581-842/843/844-1

نهایی

1

843

5/22/1997

581-842/843/844-1

نهایی

1

844

1/9/1989

406-845-1

نهایی

1

845

12/29/1989

460-880-2

نهایی

2

880

5/4/1984

126-926-1

نهایی ـ توافقی

1

926

11/18/1983

قرار -ت31-928-3

قرار ـ ت

3

928

3/16/1984

115-928-3

نهایی

3

928

12/11/1992

541-930-3

نهایی

3

930

12/17/1986

281-931-3

نهایی ـ توافقی

3

931

10/31/1989

444-940-2

نهایی

2

940

3/6/1992

528-941-3

نهایی

3

941

9/22/1992

تصمیم 107-941-3

3

941

7/8/1985

181-942-2

2

942

6/11/2003

تصمیم 131-946-1

1

946

3/24/1986

219-947-2

نهایی

2

947

1/31/1985

163-949-3

نهایی

3

949

5/25/1994

557-950-2

نهایی

2

950

1/14/1987

تصمیم 56-951-1

1

951

نهایی ـ توافقی
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5/16/1990

478-952-2

نهایی

2

952

7/2/1998

587-953-2

نهایی

2

953

9/14/1987

316-954-2

نهایی ـ توافقی

2

954

4/22/1987

299-957-1

نهایی

1

957

10/12/1989

443-965-2

نهایی

2

965

7/6/1993

549-967-2

نهایی

2

967

10/20/1993

تصمیم 117-967-2

2

967

12/14/1995

تصمیم 124-967-2

2

967

7/7/1995

565-968-2

2

968

10/30/1995

تصمیم 123-968-2

2

968

9/12/1988

385-10026-2

نهایی ـ توافقی

2

10026

9/12/1986

252-10035-2

نهایی

2

10035

2/13/1984

111-10043-2

نهایی ـ توافقی

2

10043

3/15/1985

169-10047-1

نهایی ـ توافقی

1

10047

4/15/1988

359-10059-1

نهایی

1

10059

3/7/1989

415-10065-1

نهایی ـ توافقی

1

10065

1/19/1988

345-10066-1

نهایی ـ توافقی

1

10066

11/9/1988

401-10067-1

نهایی ـ توافقی

1

10067

11/3/1989

446-10087-2

نهایی

2

10087

11/24/1987

332-10089-3

نهایی ـ توافقی

3

10089

نهایی
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10/2/1989

43910105/12713..1272
1-1

نهایی ـ توافقی

1

10105

7/25/1988

381-10110-2

نهایی ـ توافقی

2

10110

1/16/1986

210-10126-3

نهایی ـ توافقی

3

10126

9/4/1989

437-10159-3

نهایی

3

10159

6/20/1988

371-10163-2

نهایی ـ توافقی

2

10163

7/16/1987

313-10172-1

نهایی

1

10172

5/1/1986

229-10173-3

نهایی ـ توافقی

3

10173

10/8/1986

تصمیم 48-10173-3

3

10173

11/2/1987

324-10199-1

جزئی

1

10199

5/2/1986

231-10212-2

نهایی

2

10212

8/7/1986

تصمیم 46-10212-2

2

10212

9/19/1988

387-10216-3

نهایی ـ توافقی

3

10216

10/31/1988

399-10273-3

نهایی

3

10273

1/22/1990

462-10296-2

نهایی ـ توافقی

2

10296

1/12/1987

286-10303-2

نهایی ـ توافقی

2

10303

5/8/1986

233-10335-3

نهایی

3

10335

9/29/1988

391-10355-1

نهایی ـ توافقی

1

10355

12/11/1989

454-10398-1

نهایی ـ توافقی

1

10398

12/24/1986

284-10405-3

نهایی ـ توافقی

3

10405
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9/29/1988

392-10415-1

نهایی ـ توافقی

1

10415

12/4/1986

274-10418-2

نهایی ـ توافقی

2

10418

7/11/1985

183-10425-2

نهایی ـ توافقی

2

10425

3/16/1988

354-10427-2

نهایی

2

10427

12/8/1988

404-10457-1

نهایی ـ توافقی

1

10457

4/10/1985

قرار -ت48-10513-2

قرار ـ ت

2

10513

6/28/1988

372-10513-2

نهایی

2

10513

4/20/1988

360-10514-1

نهایی

1

10514

4/16/1986

222-10517-1

نهایی

1

10517

7/3/1986

تصمیم 42-10517-1

1

10517

9/19/1988

389-10541-3

نهایی ـ توافقی

3

10541

10/12/1988

397-10547-2

نهایی ـ توافقی

2

10547

9/12/1988

384-10569-2

نهایی ـ توافقی

2

10569

11/30/1988

403-10605/106063

نهایی ـ توافقی

3

10605

11/30/1988

403-10605/106063

نهایی ـ توافقی

3

10606

3/16/1988

355-10633-2

نهایی

2

10633

1/31/1989

409-10638-2

نهایی ـ توافقی

2

10638

6/12/1989

423-10645-1

نهایی

1

10645

10/9/1989

442-10656-1

نهایی ـ توافقی

1

10656
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1/29/1987

291-10706-1

نهایی

1

10706

10/27/1987

321-10712-3

نهایی

3

10712

4/4/1985

171-10719-2

نهایی ـ توافقی

2

10719

8/29/1989

432-10812-3

نهایی

3

10812

6/14/1983

تصمیم 24-
10853/10854/1085
5/10856-1

1

10853

12/17/1986

28210853/10854/1085
5/10856-1

1

10853

6/14/1983

تصمیم 24-
10853/10854/1085
5/10856-1

1

10854

12/17/1986

28210853/10854/1085
5/10856-1

1

10854

6/14/1983

تصمیم 24-
10853/10854/1085
5/10856-1

1

10855

12/17/1986

28210853/10854/1085
5/10856-1

1

10855

6/14/1983

تصمیم 24-
10853/10854/1085
5/10856-1

1

10856

نهایی

نهایی

نهایی
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12/17/1986

28210853/10854/1085
5/10856-1

نهایی

1

10856

2/20/1989

411-10861-1

نهایی ـ توافقی

1

10861

2/17/1984

112-10865-2

نهایی ـ توافقی

2

10865

2/21/1990

471-10871-3

نهایی ـ توافقی

3

10871

11/8/1988

400-10891-1

نهایی ـ توافقی

1

10891

11/3/1987

326-10913-2

نهایی

2

10913

9/29/1988

393-10972-1

نهایی ـ توافقی

1

10972

1/29/1988

346-10973-2

نهایی ـ توافقی

2

10973

4/28/1987

303-11005-1

نهایی ـ توافقی

1

11005

5/6/1988

362-11038-3

نهایی ـ توافقی

3

11038

7/7/1989

تصمیم 87-11045-1

1

11045

12/15/1989

456-11102-3

نهایی

3

11102

7/14/1987

312-11135-3

نهایی

3

11135

5/4/1988

361-11157-2

نهایی ـ توافقی

2

11157

11/3/1987

328-11244-2

نهایی ـ توافقی

2

11244

12/20/1989

458-11286-3

نهایی

3

11286

9/29/1988

394-11294-1

نهایی ـ توافقی

1

11294

9/29/1988

395-11300-1

نهایی ـ توافقی

1

11300

5/11/1988

363-11377-2

نهایی

2

11377
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9/12/1988

386-11415-2

نهایی ـ توافقی

2

11415

12/15/1989

455-11429-3

نهایی

3

11429

9/16/1985

190-11445-3

نهایی ـ توافقی

3

11445

6/13/1988

368-11485-3

نهایی ـ توافقی

3

11485

9/12/1988

383-11486-2

نهایی ـ توافقی

2

11486

3/14/1990

475-11491-1

نهایی

1

11491

1/15/1985

158-11507-شعبه خاص

نهایی ـ توافقی

شعبه
خاص

11507

9/19/1988

388-11539-3

نهایی ـ توافقی

3

11539

2/12/1985

164-11553-1

نهایی ـ توافقی

1

11553

11/24/1989

448-11590-2

نهایی ـ توافقی

2

11590

12/17/1984

153-11614-شعبه خاص

نهایی ـ توافقی

شعبه
خاص

11614

1/28/1987

288-11653-2

نهایی ـ توافقی

2

11653

10/12/1988

398-11657-2

نهایی ـ توافقی

2

11657

11/14/1985

198-11697-3

نهایی ـ توافقی

3

11697

4/16/1986

223-11713-1

نهایی

1

11713

7/3/1986

تصمیم 43-11713-1

1

11713

3/19/1990

476-11803-1

نهایی

1

11803

12/20/1984

155-11815-شعبه خاص

نهایی ـ توافقی

شعبه
خاص

11815
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9/6/1983

قرار ـ ت27-11875-1

قرار ـ ت

1

11875

1/12/1984

102-11875-1

نهایی ـ توافقی

1

11875

12/15/1987

340-11887-2

نهایی ـ توافقی

2

11887

5/30/1988

366-11961-1

نهایی ـ توافقی

1

11961

11/11/1985

قرار ـ ت56-12118-3

قرار ـ ت

3

12118

1/31/1989

410-12118-3

نهایی ـ توافقی

3

12118

10/6/1989

440-12183-1

نهایی

1

12183

11/2/1989

445-12257-2

نهایی ـ توافقی

2

12257

11/11/1987

329-227/12384-3

جزئی

3

12384

2/9/1990

468-12458-2

نهایی

2

12458

9/19/1988

390-12567-3

نهایی ـ توافقی

3

12567

1/22/1985

159-12701-شعبه خاص

نهایی ـ توافقی

شعبه
خاص

12701

10/2/1989

43910105/12713..1272
1-1

نهایی ـ توافقی

1

12713

10/2/1989

43910105/12713..1272
1-1

نهایی ـ توافقی

1

12714

10/2/1989

43910105/12713..1272
1-1

نهایی ـ توافقی

1

12715

10/2/1989

439-

نهایی ـ توافقی

1

12716
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10105/12713..1272
1-1
10/2/1989

43910105/12713..1272
1-1

نهایی ـ توافقی

1

12717

10/2/1989

43910105/12713..1272
1-1

نهایی ـ توافقی

1

12718

10/2/1989

43910105/12713..1272
1-1

نهایی ـ توافقی

1

12719

10/2/1989

43910105/12713..1272
1-1

نهایی ـ توافقی

1

12720

10/2/1989

43910105/12713..1272
1-1

نهایی ـ توافقی

1

12721

11/24/1989

449-12762-2

نهایی ـ توافقی

2

12762

9/29/1988

396-12778-1

نهایی ـ توافقی

1

12778

12/15/1986

275-12783-3

نهایی

3

12783

11/9/1990

493-12784-1

نهایی ـ توافقی

1

12784

7/25/1988

380-12785-2

نهایی ـ توافقی

2

12785

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12786
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7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12787

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12788

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12789

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12790

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12791

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12792

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12793

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12794

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12795
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7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12796

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12797

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12798

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12799

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12800

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12801

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12802

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12803

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12804
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7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12805

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12806

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12807

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12808

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12809

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12810

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12811

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12812

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12813
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7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12814

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12815

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12816

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12817

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12818

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12819

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12820

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12821

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12822
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7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12823

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12824

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12825

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12826

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12827

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12828

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12829

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12830

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12831
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7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12832

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12833

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12834

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12835

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12836

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12837

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12838

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12839

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12840
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7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12841

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12842

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12843

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12844

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12845

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12846

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12847

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12848

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12849
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7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12850

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12851

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12852

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12853

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12854

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12855

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12856

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12857

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12858
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7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12859

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12860

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12861

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12862

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12863

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12864

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12865

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12866

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12867
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7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12868

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12869

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12870

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12871

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12872

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12873

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12874

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12875

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12876
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7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12877

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12878

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12879

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12880

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12881

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12882

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12883

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12884

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12885
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7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12886

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12887

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12888

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12889

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12890

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12891

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی ـ توافقی

3

12892

5/17/1982

تصمیم  8-الف 1-هیأت
عمومی

هیأت
عمومی

الف1

8/3/1982

تصمیم  12-الف 1-هیأت
عمومی

هیأت
عمومی

الف1

1/26/1982

تصمیم  1-الف 2-هیأت

هیأت

الف2
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عمومی

عمومی

11/22/1991

تصمیم  100-الف 3/الف
8-هیأت عمومی

هیأت
عمومی

الف3

2/1/1984

قرار -ا 33-الف -4/الف-
15(III)-2

2

الف4

6/23/1997

تصمیم  129-الف 4/الف
7/الف15(I:F&III)-
هیأت عمومی

هیأت
عمومی

الف4

6/23/1997

تصمیم  129-الف 4/الف
7/الف15(I:F&III)-
هیأت عمومی

هیأت
عمومی

الف7

11/22/1991

تصمیم  100-الف 3/الف
8-هیأت عمومی

هیأت
عمومی

الف8

9/21/1984

151-344/الف 9-شعبه
خاص

نهایی ـ توافقی

شعبه
خاص

الف9

4/7/2000

597الف 11-هیأتعمومی

جزئی

هیأت
عمومی

الف11

2/22/1996

568الف 13/الفI 15&چهار:C/الف
)26(I,II&IIIهیأتعمومی

جزئی ـ توافقی

هیأت
عمومی

الف13

12/6/1983

88-الف/14-2

جزئی

2

الف14

2/1/1984

قرار -ا 33-الف -4/الف-
15(III)-2

قرار ـ ا

2

الف15

3/5/1985

تصمیم  35-الف15-
هیأت عمومی II:الف &

هیأت

الف15

قرار ـ ا
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II:ب

عمومی

8/20/1986

قرار -ا 63-الف
15(I:G)-هیأت عمومی

11/24/1986

تصمیم  52-الف
15II:الف & II:ب-هیأت
عمومی

5/4/1987

306الف15(I:G)-هیأت عمومی

جزئی

11/12/1990

قرار -ا 78-الف
15(1:C)-هیأت عمومی

قرار ـ ا

هیأت
عمومی

5/6/1992

529الف 15II:الف الفnd II:ب-هیأت عمومی

جزئی

هیأت
عمومی

الف15

5/18/1993

تصمیم  116-الف
15چهار &الف 24-هیأت
عمومی

هیأت
عمومی

الف15

2/22/1996

568الف 13/الف&15Iچهار:C/الف
) 26(I,II&IIIهیأتعمومی

هیأت
عمومی

الف15

10/11/1996

تصمیم  125-الف
15چهار /الف 24-هیأت
عمومی

هیأت
عمومی

الف15

6/23/1997

تصمیم  129-الف 4/الف
7/الف15(I:F&III)-
هیأت عمومی

هیأت
عمومی

الف15

12/28/1998

 590-الف 15چهار /الف

هیأت

الف15

قرار ـ ا

جزئی ـ توافقی

جزئی

هیأت
عمومی

الف15

هیأت
عمومی

الف15

هیأت
عمومی

الف15

الف15
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24-هیأت عمومی

عمومی

1/25/1984

108الف-16/582/591هیأتعمومی

6/18/1985

تصمیم  37-الف17-
هیأت عمومی

هیأت
عمومی

4/6/1984

تصمیم  32-الف18-
هیأت عمومی

هیأت
عمومی

الف18

9/30/1987

تصمیم  65-الف19-
هیأت عمومی

هیأت
عمومی

الف19

7/10/1986

تصمیم  45-الف20-
هیأت عمومی

هیأت
عمومی

الف20

5/4/1987

تصمیم  62-الف21-
هیأت عمومی

هیأت
عمومی

الف21

5/18/1993

تصمیم  116-الف
15چهار &الف 24-هیأت
عمومی

هیأت
عمومی

الف24

10/11/1996

تصمیم  125-الف
15چهار/الف 24-هیأت
عمومی

هیأت
عمومی

الف24

12/28/1998

 590الف 15چهار/الف24-هیأت عمومی

جزئی

هیأت
عمومی

الف24

2/22/1996

568الف 13/الف&15Iچهار:C/الف
) 26(I,II&IIIهیأتعمومی

جزئی ـ توافقی

هیأت
عمومی

الف26

نهایی

هیأت
عمومی

الف16

الف17
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6/5/1998

586الف 27-هیأتعمومی

12/19/2000

تصمیم  130-الف28-
هیأت عمومی

هیأت
عمومی

9/16/2004

تصمیم  132-الف33-
هیأت عمومی

هیأت
عمومی

الف33

4/4/1986

قرار -ا 60-ب1-هیأت
عمومی

قرار ـ ا

هیأت
عمومی

ب1

6/16/1988

370ب1-هیأت عمومیClالفim 5

جزئی

هیأت
عمومی

ب1

8/31/1988

382ب1-هیأت عمومیClالفim 4

جزئی

هیأت
عمومی

ب1

5/18/1989

تصمیم  85-ب1-هیأت
عمومی Clالف im 4

هیأت
عمومی

ب1

12/6/1989

452ب1-هیأت عمومیClالفim 1

جزئی ـ توافقی

هیأت
عمومی

ب1

12/2/1991

525ب1-هیأت عمومیClالفim 4

جزئی ـ توافقی

هیأت
عمومی

ب1

9/9/2004

قرار -ا 83 -ب1-هیأت
عمومی
COUNTERCLالف
IM

قرار ـ ا

هیأت
عمومی

ب1

11/13/1986

265-ب2-2

نهایی

2

ب2

4/17/1985

172-ب3-3

نهایی

3

ب3

11/22/1989

447-ب4-2

نهایی ـ توافقی

2

ب4

نهایی

هیأت
عمومی

الف27

الف28
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12/8/1989

453-ب5/ب19-3

نهایی ـ توافقی

3

ب5

6/8/1984

132-ب7-1

جزئی

1

ب7

8/15/1986

246-ب7-1

نهایی

1

ب7

11/30/1987

333-ب8-2

نهایی

2

ب8

11/30/1987

335-ب9-2

نهایی

2

ب9

11/30/1987

337-ب10-2

نهایی

2

ب10

5/25/1989

421-ب11-2

نهایی ـ توافقی

2

ب11

11/30/1987

336-ب12-2

نهایی

2

ب12

11/13/1986

266-ب13-2

نهایی

2

ب13

12/26/1989

459-ب14/ب33-2

نهایی ـ توافقی

2

ب14

1/29/1990

466-ب15-3

نهایی ـ توافقی

3

ب15

1/24/1984

105ب16-1

نهایی

1

ب16

11/13/1986

267ب18-2

نهایی

2

ب18

12/8/1989

453ب5/ب19-3

نهایی ـ توافقی

3

ب19

11/13/1986

268ب20-2

نهایی

2

ب20

4/17/1985

173ب21-3

نهایی

3

ب21

7/1/1988

374ب22-1

نهایی ـ توافقی

1

ب22

1/24/1984

106ب24-1

نهایی

1

ب24

1/22/1990

463ب26/ب28/ب35/ب60-
2

نهایی ـ توافقی

2

ب26
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3/16/1989

418-ب27/ب47-3

نهایی ـ توافقی

3

ب27

1/22/1990

463ب26/ب28/ب35/ب60-
2

نهایی ـ توافقی

2

ب28

5/16/1984

128-ب29-1

نهایی

1

ب29

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی

3

ب31

12/26/1989

459ب14/ب33-2

نهایی ـ توافقی

2

ب33

1/22/1990

463ب26/ب28/ب35/ب60-
2

نهایی ـ توافقی

2

ب35

12/3/1996

574-ب36-2

نهایی

2

ب36

3/17/1997

تصمیم  126-ب36-2

2

ب36

5/23/1997

تصمیم  128-ب36-2

2

ب36

6/22/1990

 483دعاوی
کوچک*/86/ب38/ب76/
ب 77هیأت عمومی

نهایی ـ توافقی

هیأت
عمومی

ب38

10/9/1987

319ب39-2

نهایی ـ توافقی

2

ب39

11/20/1987

330ب40-2

نهایی

2

ب40

2/21/1990

470ب41-3

نهایی ـ توافقی

3

ب41

1/24/1990

465ب44-2

نهایی ـ توافقی

2

ب44

3/16/1989

418ب27/ب47-3

نهایی ـ توافقی

3

ب47

11/30/1987

334ب51-2

نهایی

2

ب51
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1/25/1984

107ب53-1

نهایی

1

ب53

3/30/1999

قرار -ا 82-ب54-1

قرار ـ ا

1

ب54

12/19/1989

457ب55-1

نهایی

1

ب55

4/13/1984

120ب56-1

نهایی

1

ب56

10/9/1996

572ب58-2

نهایی

2

ب58

8/15/1986

247ب59/ب69-1

نهایی

1

ب59

1/22/1990

463ب26/ب28/ب35/
ب60-2

نهایی ـ توافقی

2

ب60

2/29/1988

347ب63-3

نهایی

3

ب63

5/18/1988

364ب65-2

نهایی ـ توافقی

2

ب65

4/28/1987

302ب66-1

نهایی

1

ب66

9/12/1983

79ب67-2

نهایی ـ توافقی

2

ب67

8/15/1986

247ب59/ب69-1

نهایی

1

ب69

12/16/1986

277ب71-2

نهایی

2

ب71

12/16/1986

276ب72-2

نهایی

2

ب72

10/9/1989

441ب73-2

نهایی ـ توافقی

2

ب73

7/26/1991

517ب32/ب
74/12786..12892-3

نهایی  -توافقی

3

ب74

2/15/1990

469ب75-2

نهایی ـ توافقی

2

ب75

6/22/1990

 483دعاوی
کوچک*/86/ب38/ب76/
ب77-هیأت عمومی

نهایی ـ توافقی

هیأت
عمومی

ب76
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6/22/1990

 483دعاویکوچک*/86/ب38/ب76/
ب77-هیأت عمومی

نهایی ـ توافقی

هیأت
عمومی

ب77

5/14/1982

تصمیم  4-Ref 1-هیأت
عمومی

امتناع از ثبت

هیأت
عمومی

R1

5/14/1982

تصمیم  5-Ref 2-هیأت
عمومی

امتناع از ثبت

هیأت
عمومی

R2

2/14/1983

تصمیم 22-Ref 3-
هیأت عمومی

امتناع از ثبت

هیأت
عمومی

R3

5/25/1983

تصمیم 23-Ref 3-
هیأت عمومی

امتناع از ثبت

هیأت
عمومی

R3

3/10/1982

تصمیم 2-Ref 5-2

امتناع از ثبت

2

R5

5/17/1982

تصمیم 6-Ref 10-2

امتناع از ثبت

2

R10

5/7/1982

تصمیم 3-Ref 11-2

امتناع از ثبت

2

R11

9/23/1982

تصمیم 13-Ref 13-2

امتناع از ثبت

2

R13

7/16/1982

تصمیم 11-Ref 14-2

امتناع از ثبت

2

R14

6/25/1982

تصمیم 10-Ref 15-3

امتناع از ثبت

3

R15

6/16/1982

تصمیم 9-Ref 16-2

امتناع از ثبت

2

R16

2/8/1983

تصمیم 21-
Ref17/Ref18/Ref1
9-3

امتناع از ثبت

3

R17

2/8/1983

تصمیم 21-
Ref17/Ref18/Ref1
9-3

امتناع از ثبت

3

R18
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2/8/1983

تصمیم 21-
Ref17/Ref18/Ref1
9-3

امتناع از ثبت

3

R19

12/8/1982

تصمیم 17-Ref 20-
هیأت عمومی

امتناع از ثبت

هیأت
عمومی

R20

12/8/1982

تصمیم 18-Ref 21-
هیأت عمومی

امتناع از ثبت

هیأت
عمومی

R21

5/4/1984

تصمیم 33-Ref 24-3

امتناع از ثبت

3

R24

12/15/1982

تصمیم 19-Ref 26-1

امتناع از ثبت

1

R26

12/15/1982

تصمیم 20-Ref 27-1

امتناع از ثبت

1

R27

10/22/1982

تصمیم 15-Ref 28-1

امتناع از ثبت

1

R28

10/22/1982

تصمیم 16-Ref 29-1

امتناع از ثبت

1

R29

9/23/1982

تصمیم 14-Ref 30-2

امتناع از ثبت

2

R30

10/11/1989

تصمیم 88-Ref 32-3

امتناع از ثبت

3

R32

10/11/1989

تصمیم 89-Ref 33-3

امتناع از ثبت

3

R33

10/11/1989

تصمیم 90-Ref 34-3

امتناع از ثبت

3

R34

12/22/1987

تصمیم 67-Ref 35-2

امتناع از ثبت

2

R35

10/11/1989

تصمیم 91-Ref 36-3

امتناع از ثبت

3

R36

7/14/1988

تصمیم 75-Ref 38-1

امتناع از ثبت

1

R38

7/14/1988

تصمیم 76-Ref 39-1

امتناع از ثبت

1

R39

7/14/1988

تصمیم 77-Ref 40-1

امتناع از ثبت

1

R40

10/11/1989

تصمیم 92-Ref 41-3

امتناع از ثبت

3

R41
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12/22/1987

تصمیم 68-Ref 42-2

امتناع از ثبت

2

R42

7/14/1988

تصمیم 78-Ref 43-1

امتناع از ثبت

1

R43

12/22/1987

تصمیم 69-Ref 44-2

امتناع از ثبت

2

R44

7/14/1988

تصمیم 79-Ref 45-1

امتناع از ثبت

1

R45

7/14/1988

تصمیم 80-Ref 46-1

امتناع از ثبت

1

R46

12/22/1987

تصمیم 70-Ref 47-2

امتناع از ثبت

2

R47

12/22/1987

تصمیم 71-Ref 48-2

امتناع از ثبت

2

R48

7/14/1988

تصمیم 81-Ref 49-1

امتناع از ثبت

1

R49

12/22/1987

تصمیم 72-Ref 50-2

امتناع از ثبت

2

R50

7/14/1988

تصمیم 82-Ref 51-1

امتناع از ثبت

1

R51

8/13/1985

تصمیم 39-Ref 56-1

امتناع از ثبت

1

R56

14 پیوست
 تصمیم ویا قرار،فهرست نام خواهانها در پروندهها به همراه شماره حکم

نام خواهانها

 قرار/  تصمیم/شماره حکم

تاریخ

A.B.S. Worldwide Technical

63-279-1

8/12/1983

164-11553-1

2/12/1985

477-383-2

5/16/1990

Abedini, Gholamreza

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Abedini, Parviz

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Abrahamian, Katrin Zohrabegian

ITL 74-377-3

12/1/1989

Accurate Machine Products Corp.,

384-10569-2

9/12/1988

Adams International, etc.

121-201-1

4/13/1984

Adkar Mechanical Corporation

416-819-1

3/13/1989

Advanced Computer Techniques

76-243-1

9/6/1983

2-373-2

5/17/1982

Services, Inc.
A.E. Staley Manufacturing Co.,
USA for
Abboud, Raymond, as legal
custodian, etc

USA for

Corporation
Aeromaritime, Inc.

جلد اول/گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ امریکا
Aeronutronic Overseas Services,
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ITL 6-159-FT

11/5/1982

ITM 28-159-3

10/20/1983

ITL 36-410-3

3/16/1984

ITM 39-159-3

6/4/1984

ITM 44-158-1

8/27/1984

ITM 47-158-1

3/14/1985

236-159-3

6/17/1986

238-158-1

6/20/1986

DEC 47-159-3

10/2/1986

293-410-3

2/12/1987

Aeroquip Corporation, USA for

462-10296-2

1/22/1990

AFIA

179-453-3

6/17/1985

Aghai Nashtaroudi, Karimallah

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Agrostruct International, Inc.

358-195-1

4/15/1988

AHFI Planning Associates, Inc.

234-179-2

5/8/1986

Ainsworth, Jonathan

350-454-3

2/29/1988

DEC 94-454-3

10/4/1990

Air La Carte, Inc.

6-186-2

6/15/1982

Airlines of IRI (formerly 'HOMA')

421-B11-2

5/25/1989

Inc.
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Akhavan, Gholam Abbas

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Alcan Aluminium Limited

41-91-3

5/3/1983

Alfred Haber, P.A., USA for

437-10159-3

9/4/1989

Alizadeh, Mohammad Ali

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Allard, Robin L., USA for

448-11590-2

11/24/1989

Allen, Juliette

541-930-3

12/11/1992

Allis-Chalmers Corporation

86-177-2

11/18/1983

American Bechtel, Inc.

294-181-1

3/4/1987

American Bell International, Inc.

ITL 41-48-3

6/11/1984

255-48-3

9/19/1986

DEC 58-48-3

3/19/1987

American Cast Iron Pipe Company

195-450-2

10/18/1985

American Cyanamid Company

39-145-2

4/27/1983

American Express Company

344-364-1

12/21/1987

American Express Int. Banking

DEC 115-363-2

4/23/1993

356-190-2

4/5/1988

156-102-SC

12/21/1984

117-199-3

3/19/1984

Corp.
American Farm Products
International, Inc.
American Hospital Supply
Corporation
American Housing International,
Inc.

جلد اول/گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ امریکا
American Independent Oil
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193-75-3

10/4/1985

193-75-3

10/4/1985

American International Group, Inc.

93-2-3

12/19/1983

American Lecithin Company, USA

210-10126-3

1/16/1986

American Life Insurance Company

93-2-3

12/19/1983

American Motors Corporation

84-142-3

11/15/1983

AMF Overseas Corporation

DEC 17-Ref 20-FT

12/8/1982

AMF, Inc.

316-954-2

9/14/1987

Ammann & Whitney

248-198-1

8/25/1986

Amoco International Finance

310-56-3

7/14/1987

481-56-3

6/15/1990

ITL 12-55-2

12/30/1982

480-55-2

6/15/1990

ITL 65-167-3

12/10/1986

539-167-3

10/29/1992

Aramesh, Mazda

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Arco Exploration, Inc.

536-20-1

10/19/1992

Arco Iran, Inc.

311-74/76/81/150-3

7/14/1987

Company
American Independent Oil
Company of Iran

for

Corporation

Amoco Iran Oil Company

Anaconda-Iran, Inc.
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498-81-3

12/17/1990

Arco Seed Company, USA for

286-10303-2

1/12/1987

Arensberg, Walter W.

213-61-1

2/27/1986

Arjad, Alex (aka Eskandar)

508-413-3

4/22/1991

Arthur J. Fritz & Co.

426-276-3

6/30/1989

Arthur Young & Company

338-484-1

12/1/1987

Aryeh, Eliyahou

584-539/540-3

9/25/1997

Aryeh, J.M.

581-842/843/844-1

5/22/1997

Aryeh, Laura

581-842/843/844-1

5/22/1997

Aryeh, Moussa

583-266-3

9/25/1997

Aryeh, Ouziel

584-539/540-3

9/25/1997

Aryeh, Vera-Jo Miller

581-842/843/844-1

5/22/1997

Asghar, Ali, USA for

475-11491-1

3/14/1990

Ashraf Nobari, Bahram

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Asian Securities Corporation

85-441-2

11/18/1983

Atlantic Richfield Company

ITM 50-396-1

5/8/1985

538-396-1

10/19/1992

132-B7-1

6/8/1984

246-B7-1

8/15/1986

418-B27/B47-3

3/16/1989

Atomic Energy Organization of Iran

جلد اول/گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ امریکا
Atreco, Inc.
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311-74/76/81/150-3

7/14/1987

498-81-3

12/17/1990

Austin Company

257-295-2

9/30/1986

Avco Corporation

377-261-3

7/18/1988

599-261-3

9/20/2001

Ayram, Kamran

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Azari Movafagh, Hamid

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

B.F. Goodrich Company

1-8-2

4/28/1982

14-8-2

12/2/1982

Babapour Khosravi, Amir

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Baker International Corporation

250-369-2

8/27/1986

Baker Tubular Services

250-369-2

8/27/1986

Bakhtiari, Afrasiab Assad

500-290-1

12/27/1990

Bakhtiari, Mazaher

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Balfour, David R.

118-434-3

3/22/1984

Bani Mahjour, Mahboubeh

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Bank Markazi Iran

DEC 50-679-2

10/17/1986

595-823-3

11/16/1999

108-A-16/582/591-FT

1/25/1984

International, Inc.

Bank Mellat
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113-433/576/580-2

3/2/1984

Bank Mellat (International Division)

113-433/576/580-2

3/2/1984

Bank Melli

DEC

6/23/1983

25510/534/536/540/1/3/8/-1
Bariod International Petroleum

224-347/348/349-1

4/21/1986

Bassin, Moshe

DEC 39-Ref 56-1

8/13/1985

Bavanati, Parviz Sadigh

564-296-2

5/17/1995

Baygell, Noah A., USA for

231-10212-2

5/2/1986

Bearings Inc., USA for

386-11415-2

9/12/1988

Bechtel International, Inc.

294-181-1

3/4/1987

Bechtel Petroleum, Inc.

294-181-1

3/4/1987

Bechtel Power Corporation

294-181-1

3/4/1987

Bechtel, Inc.

294-181-1

3/4/1987

Behring International, Inc.

ITM 25-382-3

8/10/1983

DEC 27-382-3

12/19/1983

ITM 46-382-3

2/22/1985

ITM/ITL 52-382-3

6/21/1985

523-382-3

10/29/1991

Bell Industries, USA for

366-11961-1

5/30/1988

Bendix International Service

369-208-2

6/15/1988

Serv., Inc.

جلد اول/گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ امریکا

 113

Corporation
Bendone-Derossi International

ITM 40-375-1

6/7/1984

352-375-1

3/11/1988

Benedix, Homa Diba

412-256-2

2/22/1989

Benedix, Jr., August Frederick

412-256-2

2/22/1989

Berookhim Partnership

499-269-1

12/27/1990

Berookhim, Albert

499-269-1

12/27/1990

Bikoff, William

138-82-2

6/29/1984

Birnbaum, Harold

549-967-2

7/6/1993

DEC 117-967-2

10/20/1993

DEC 124-967-2

12/14/1995

74-62-3

9/2/1983

129-63-2

6/6/1984

216-53-1

3/6/1986

215-52-1

3/6/1986

408-473-1

1/26/1989

Bodnar, Jurij

DEC 13-Ref 13-2

9/23/1982

Boeing Company

ITM 34-222-1

2/17/1984

ITM 38-222-1

5/25/1984

262-222-1

10/27/1986

Blount Brothers Corporation

Boeing Company and its
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subsidiaries
Boeing Construction Equipment

ITM 34-222-1

2/17/1984

ITM 38-222-1

5/25/1984

262-222-1

10/27/1986

ITM 34-222-1

2/17/1984

ITM 38-222-1

5/25/1984

262-222-1

10/27/1986

Borg Warner Chemical U.K., Ltd.

227-833-2

4/29/1986

Borg Warner Corporation

227-833-2

4/29/1986

Boroumand, Irene

545-479-1

2/3/1993

Brown & Root International, Ltd.

588-432-1

7/8/1998

Brown & Root, Inc.

588-432-1

7/8/1998

Brown & Root, S.A.

588-432-1

7/8/1998

Buckamier, W. Jack

528-941-3

3/6/1992

DEC 107-941-3

9/22/1992

Butler, Joseph, as Trustee etc.

405-358-3

12/28/1988

C and T Commodities of America,

284-10405-3

12/24/1986

90-96-1

12/16/1983

Company

Boeing Technology International,
Inc.

Boeing Technology International,
Inc.

Inc., USA
Cabot International Capital

جلد اول/گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ امریکا
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Corporation
Cal-Maine Foods, Inc.

133-340-3

6/11/1984

Carlson, Roy P.M.

509-248-1

5/1/1991

Carnegie Foundry and Machine

264-264-1

11/12/1986

Carolina Brass, Inc., USA for

252-10035-2

9/12/1986

Carrier Corporation

54-387-1

6/10/1983

Cascade Overview Development

DEC 4-Ref 1-FT

5/14/1982

ITM 31-928-3

11/18/1983

115-928-3

3/16/1984

CBS, Inc.

486-197-2

6/28/1990

Chamness, Ronald E.

488-380-3

8/9/1990

Charter (Iran) Petroleum Company

103-77-2

1/16/1984

Chas T. Main International, Inc.

ITL 23-120-2

7/27/1983

70-185-3

9/2/1983

ITL 35-120-2

3/16/1984

ITL 42-120-2

6/13/1984

ITL 45-120-2

2/8/1985

ITL 58-120-2

2/7/1986

Company

Enterprises
CBA International Development
Corp.
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239-120-2

6/20/1986

Cheguini, Taimour

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Cherafat, Gloria Jean

DEC 106-277-2

6/25/1992

Cherafat, Ramin

DEC 106-277-2

6/25/1992

Cherafat, Roxanna June

DEC 106-277-2

6/25/1992

Chesapeake & Potomac Telephone

471-10871-3

2/21/1990

Chevron Research Company

48-19-1

6/1/1983

Chicago Bridge & Iron Company

148-130-SC

9/21/1984

240-130-3

6/26/1986

Christensen, Inc.

556-212-1

5/17/1994

CMI International, Inc.

99-245-2

12/27/1983

Coast Survey Limited

449-12762-2

11/24/1989

Cohanim, Sharon Elghanian

576-800/801/802/803/804-3

12/10/1996

Collins Systems International, Inc.

526-431-2

1/20/1992

DEC 104-431-2

6/16/1992

222-10517-1

4/16/1986

DEC 42-10517-1

7/3/1986

81-308-2

10/5/1983

472-308-2

2/22/1990

Comp, USA

Columbia University, trustees of,
USA

Combustion Engineering, Inc.

جلد اول/گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ امریکا
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506-308-2

2/18/1991

521-308-2

9/24/1991

364-B65-2

5/18/1988

Commonwealth Associates, Inc.

278-362-2

12/16/1986

Commonwealth Associates, Inc.

278-362-2

12/16/1986

420-443-3

3/31/1989

ITM/ITL 51-395-3

5/27/1985

DEC 40-395-3

12/18/1985

431-395-3

8/10/1989

ITL 49-65-1

4/18/1985

221-65-1

4/16/1986

512-455-1

5/15/1991

Continental Bank International

DEC 119-252-3

1/20/1994

Continental Corporation

17-143-1

12/10/1982

Continental Grain Export

75-112-1

9/5/1983

243-112-1

8/6/1986

DEC 119-252-3

1/20/1994

Commercial Development Center
(Iranian)

(Iran)
Compagnie Francaise de
Prospection smique
Component Builders, Inc.

Computer Sciences Corporation

Consortium for International
Development

Corporation

Continental Illinois National Bank
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Control Data Corporation

417-88-3

3/13/1989

DEC 86-88-3

6/30/1989

417-88-3

3/13/1989

DEC 86-88-3

6/30/1989

Cook Industries, Inc.

251-393-2

9/11/1986

Corn, James, as Trustee etc.

405-358-3

12/28/1988

Cosmos Engineering, Inc.

271-334-2

11/24/1986

Craig, Alan L.

71-346-3

9/2/1983

Creditcorp International, Inc.

DEC 21-Ref17/Ref18/Ref19-

2/8/1983

Control Data Middle East, Inc.

3
443-965-2

10/12/1989

Crest Engineering, Inc.

81-308-2

10/5/1983

Crest Engineering, Inc.

472-308-2

2/22/1990

Cross Company

174-320-1

4/18/1985

CTI-Container Leasing Corporation

502-451-2

1/9/1991

Cyrus Petroleum Ltd.

230-624-1

5/2/1986

Dabestani, Hashem

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Dadras International

567-213/215-3

11/7/1995

578-214-3

2/25/1997

360-10514-1

4/20/1988

Daley, Leonard and Mavis; USA for

جلد اول/گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ امریکا
Dallal, Mark
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53-149-1

6/10/1983

DEC 30-149-1

1/12/1984

97-54-3

12/20/1983

DEC 36-54-3

4/23/1985

Dana Corporation, USA for

397-10547-2

10/12/1988

Daniel, Mann, Johnson &

5-5-3

6/11/1982

Danielpour, Michelle

424-168-3

6/16/1989

Danielpour, Steven Joseph

ITL 69-169-3

6/16/1989

Darvish, Farzin

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Dastjani Farahani, Amir Hossein

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

David Mikhael, Inc.

126-926-1

5/4/1984

David, Donald W., USA for

476-11803-1

3/19/1990

Davidson, George E.

585-457-1

3/5/1998

De Soto, Inc., USA for

288-11653-2

1/28/1987

Delly, Daniel Purnell, USA for

403-10605/10606-3

11/30/1988

Delly, Sharon L. Jezl, USA for

403-10605/10606-3

11/30/1988

Deloitte Haskins and Sells

52-125-3

6/10/1983

Detroit Bank and Trust Company

DEC 22-Ref 3-FT

2/14/1983

DEC 23-Ref 3-FT

5/25/1983

Dames & Moore

Mendenhall, Inc.

(Homayounjah)
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Detroit Parts Manufacturing Co.,

169-10047-1

3/15/1985

485-60-3

6/25/1990

DEC 98-60-3

5/30/1991

198-11697-3

11/14/1985

Diba, Benny

444-940-2

10/31/1989

Dic of Delaware, Inc.

DEC 7-255-3

5/17/1982

176-255-3

4/26/1985

Dillon, Thomas J.

157-87-SC

12/21/1984

Distribution International

331-355-3

11/24/1987

DoAll Dallas Company, USA for

454-10398-1

12/11/1989

Donin de Rosiere, Paul

ITM 64-498-1

12/4/1986

Donin de Rosiere, Paul

DEC 57-498-1

2/10/1987

Dorian International Credit Co., Inc.

443-965-2

10/12/1989

Dorian International Credit

DEC 21-Ref17/Ref18/Ref19-

2/8/1983

Company Inc.

3

Dow Chemical Company

127-257-1

5/8/1984

Dresser A.G. (VADUZ), Dresser

203-467/468/469/471-2

11/25/1985

USA for
Development and Resources
Corporation

Diagnostic Products Corporation,
USA for

Corporation

Ind. for

جلد اول/گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ امریکا
Dresser Europe S.A., Dresser Ind.
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203-467/468/469/471-2

11/25/1985

ITL 9-466-FT

11/5/1982

42-105/137-2

5/3/1983

68-103/104/107/108/109/110-

8/29/1983

for
Dresser Industries, Inc.

3
77-106-2

9/9/1983

203-467/468/469/471-2

11/25/1985

ITL 4-121-FT

11/5/1982

379-121-2

7/22/1988

ITM 13-388-FT

2/4/1983

94-388-1

12/19/1983

159-12701-SC

1/22/1985

91-3-3

12/19/1983

E.R. Squibb & Sons, Inc.

24-808-3

2/4/1983

Eastman Kodak Company

329-227/12384-3

11/11/1987

514-227-3

7/1/1991

DEC 102-227-3

12/30/1991

329-227/12384-3

11/11/1987

Drucker Jr., George W.

E-Systems, Inc.

E.D. Allmendinger Div Dreyco, Inc.
USA
E.I. Du Pont de Nemours and
Company

Eastman Kodak International
Capital Co.
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Eastman Kodak International Sales

329-227/12384-3

11/11/1987

518-131-2

8/14/1991

DEC 101-131-2

11/25/1991

Eberle Tanning Co., USA for

153-11614-SC

12/17/1984

Ebrahimi, Cecilia Radene

ITL 71-44/45/46/47-3

6/16/1989

560-44/46/47-3

10/12/1994

ITL 71-44/45/46/47-3

6/16/1989

560-44/46/47-3

10/12/1994

Ebrahimi, Marjorie Suzanne

ITL 71-44/45/46/47-3

6/16/1989

Ebrahimi, Shahin Shaine

ITL 71-44/45/46/47-3

6/16/1989

560-44/46/47-3

10/12/1994

Econocorp, Inc., USA for

183-10425-2

7/11/1985

Economy Forms Corporation

55-165-1

6/14/1983

Edwards, George

451-251-2

12/5/1989

Eisenpresser, George

138-82-2

6/29/1984

Electric Heating Equipment Co.,

385-10026-2

9/12/1988

152-772-SC

12/17/1984

430-814-1

7/28/1989

Co.
Eastman Whipstock Manufacturing,
Inc.

Ebrahimi, Christina Tandis

USA for
Electronic Data Systems
Corporation Iran
Electronic Systems International,

جلد اول/گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ امریکا
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Inc.
Elghanayan, Dora Sholeh

576-800/801/802/803/804-3

12/10/1996

Elghanayan, Doris Shohreh

576-800/801/802/803/804-3

12/10/1996

Elghanayan, Maurice

576-800/801/802/803/804-3

12/10/1996

Elghanayan, Steve

576-800/801/802/803/804-3

12/10/1996

Endo Laboratories, Inc.

325-366-3

11/3/1987

DEC 74-366-3

2/29/1988

Enserch Corporation

167-446-2

3/11/1985

Enserch Service Company of Iran

170-311-3

4/1/1985

Ersana, Inc.

24-808-3

2/4/1983

Esfandi Sarfaraz, Abbas

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Eskandari, Amir Ali

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Esphahanian, Nasser

31-157-2

3/29/1983

Esso Africa, Inc.

44-151/152/153-3

5/5/1983

Esso Europe Supply Company, Inc.

44-151/152/153-3

5/5/1983

Esso Middle East Marketing, Inc.

44-151/152/153-3

5/5/1983

Esso Standard (Near East), Inc.

44-151/152/153-3

5/5/1983

Esso Trading Company of Iran

311-74/76/81/150-3

7/14/1987

436-150-3

8/31/1989

439-10105/12713..12721-1

10/2/1989

Estate of Mary Jane Smythe Wilson,

117  14 پیوست شماره
USA
Etemad, Seyed Mehrad

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Etezadi, Catherine M.

497-319-1

11/15/1990

554-319-1

3/23/1994

Etezadi, Hooshang

497-319-1

11/15/1990

Etka Organization

DEC 78-Ref 43-1

7/14/1988

Exxon Corporation

311-74/76/81/150-3

7/14/1987

322-154-3

10/28/1987

436-150-3

8/31/1989

308-155-3

6/9/1987

DEC 63-155-3

7/29/1987

F.H. Maloney Company, USA for

190-11445-3

9/16/1985

Fard Baskah, Abdollah

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Farid, Ardeshir

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Farrington, Ralph Wilson, USA for

361-11157-2

5/4/1988

Fedders Corporation

DEC 51-250-3

10/28/1986

547-250-3

3/5/1993

345-10066-1

1/19/1988

DEC 130-A28-FT

12/19/2000

Exxon Research and Engineering
Company

Federal Mogul International Distr,
USA
Federal Reserve Bank of New York

جلد اول/گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ امریکا
First Chicago International, New
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DEC 113-249-2

4/23/1993

First Interstate Bank of California

DEC 114-287-2

4/23/1993

First National Bank in St. Louis,

368-11485-3

6/13/1988

First National Bank of Boston

DEC 83-202-2

9/19/1988

First National Bank of Chicago

DEC 113-249-2

4/23/1993

First Travel Corp. (or Transp Co)

206-34-1

12/3/1985

Flexi-Van Leasing, Inc.

259-36-1

10/13/1986

DEC 54-36-1

12/18/1986

ITM 62-333-1

8/7/1986

435-811-1

8/31/1989

434-810-1

8/31/1989

433-333-1

8/31/1989

Fluor Intercontinental, Inc.

434-810-1

8/31/1989

FMC Corporation

226-353-2

4/29/1986

292-353-2

2/12/1987

DEC 60-353-2

4/27/1987

ITL 6-159-FT

11/5/1982

ITM 16-93-2

4/27/1983

York

USA

Fluor Corporation

Ford Aerospace & Communications
Corp.
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ITM 28-159-3

10/20/1983

ITM 39-159-3

6/4/1984

236-159-3

6/17/1986

DEC 47-159-3

10/2/1986

289-93-1

1/29/1987

DEC 59-93-1

4/23/1987

589-93-1

11/16/1998

Foremost Foods, Inc.

220-37/231-1

4/11/1986

Foremost Iran Corp.

220-37/231-1

4/11/1986

Foremost Shir, Inc.

220-37/231-1

4/11/1986

Foremost Tehran, Inc.

220-37/231-1

4/11/1986

Foremost-McKesson, Inc.

40-230-2

4/27/1983

220-37/231-1

4/11/1986

43-189-3

5/5/1983

187-325-3

8/19/1985

263-324-3

10/30/1986

515-771-2

7/10/1991

DEC 99-771-2

9/24/1991

393-10972-1

9/29/1988

French American Banking
Corporation
Futura Trading, Inc.

Gabay, Norman

Gai-Tronics Corp., USA for

جلد اول/گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ امریکا
Galaxy Electronics Corporation
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67-148-1

8/19/1983

511-147-1

5/9/1991

DEC 118-148-1

12/28/1993

Garivani, Hossein

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Gashtawar Company, Inc.

540-192-1

12/9/1992

Gaulin, Wilfred J.

444-940-2

10/31/1989

General Atomic Company

12-281-3

9/30/1982

General Aviation Supply, Inc.

67-148-1

8/19/1983

511-147-1

5/9/1991

DEC 118-148-1

12/28/1993

123-283-3

4/16/1984

123-283-3

4/16/1984

192-285-2

10/4/1985

192-285-2

10/4/1985

507-386-1

3/15/1991

149-360-SC

9/21/1984

185-359-3

8/13/1985

General Dynamics Corp., Pomona
De
General Dynamics International Co

General Dynamics Telephone
Systems C
General Electric Co. (Aircraft...Gro
)
General Electric Co. (Mobile
Comm. Div
General Electric Co. (Space
Division)

511  14 پیوست شماره
General Electric Company

29-92-1

3/14/1983

General International, Inc.

80-136-1

9/13/1983

General Motors Corporation

147-94-1

8/28/1984

279-94-1

12/17/1986

147-94-1

8/28/1984

279-94-1

12/17/1986

147-94-1

8/28/1984

279-94-1

12/17/1986

General Petrochemicals Corporation

522-828-1

10/21/1991

General Tire and Rubber Company

80-136-1

9/13/1983

General Tire International Company

80-136-1

9/13/1983

General Tire Realty Company

80-136-1

9/13/1983

Geo J. Meyer Manufacturing

178-299-1

5/23/1985

Georgetown University, USA for

442-10656-1

10/9/1989

Getty Iran Ltd.

269-72/80-3

11/17/1986

Ghaffari, Abbas

489-309-3

9/10/1990

Ghaffari, Fereydoon

565-968-2

7/7/1995

DEC 123-968-2

10/30/1995

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

General Motors Overseas
Corporation

General Motors Overseas Dist.
Corp.

Ghaneh Sassansarai, Hassan
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Ghara Ghozlou, Behrouz

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Ghassemi Shal, Alborz

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Ghayebi, Manouchehr

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Ghodrat, Maryam

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Gianoplus, Constantine A.

237-314-1

6/20/1986

Gibbs & Hill, Inc.

ITL 1-6-FT

11/5/1982

Gillette Company, et al.

69-139-3

8/29/1983

Glucosan (Private Joint Stock) Co.

DEC 80-Ref 46-1

7/14/1988

Gol Karam Nai, Mohammad Rasoul

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Golpira, Ataollah

32-211-2

3/29/1983

Golshani, Abrahim Rahman

546-812-3

3/2/1993

Goodyear International Corporation

65-427-1

8/12/1983

Goodyear Tire & Rubber Company

65-427-1

8/12/1983

Gould Marketing, Inc.

ITL 24-49-2

7/27/1983

136-49/50-2

6/29/1984

Graham Overseas, Limited

85-441-2

11/18/1983

Granger Associates

320-184-1

10/20/1987

Granite State Machine Company,

9-30-3

7/30/1982

18-30-3

12/15/1982

Inc.

515  14 پیوست شماره
Grimm, Lillian Byrdine

25-71-1

2/22/1983

Gruen Associates, Inc.

61-188-2

7/27/1983

Grune and Stratton, Inc., USA for

359-10059-1

4/15/1988

Guilani, Sa'id

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Gulf Associates, Inc.

594-385-2

10/7/1999

Gulf Ports Crating Company

28-307-3

3/9/1983

H & F Kornfeld, Inc.

-819-1

3/13/1989

H.A. Spalding, Inc.

212-437-3

2/24/1986

Habibi Tonkaboni, Ali

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Haddadi, Manuchehr

162-763-3

1/31/1985

Haeri, Ali

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Hafez Glaziery and Glass Cutting

181-942-2

7/8/1985

Haghirian, Alireza

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Haji Mohammadi, Alireza

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Haji-Bagherpour, K.

23-428-2

1/26/1983

Hakim, Kambiz

478-952-2

5/16/1990

Hakim, Kamran

587-953-2

7/2/1998

Halliburton Company

ITL 2-51-FT

11/5/1982

124-51-2

4/27/1984

Shop
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200-12/13-1

11/20/1985

Halliburton Limited

200-12/13-1

11/20/1985

Hamidiani Araghinejad, Hamid

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Hamilton Standard Div. United

146-42-3

8/8/1984

Hanfir International, Inc.

416-819-1

3/13/1989

Harnischfeger Corporation

144-180-3

7/13/1984

175-180-3

4/26/1985

Harounian, David

450-447-3

11/27/1989

Harrington and Associates, Inc.,

321-10712-3

10/27/1987

323-409-1

11/2/1987

DEC 73-409-1

1/26/1988

Harza Engineering Company

19-98-2

12/30/1982

Harza, Richard D.

ITL 14-97-2

2/23/1983

232-97-2

5/2/1986

Hashemi Ghamsari, Seyed Reza

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Hashemi Soudmand, Asghar

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Hatim, Seyed Mehdi

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Hawaiian Agronomics Company Int

DEC 6-Ref 10-2

5/17/1982

Heidari Nouri, Fazel

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Tech.Inc

USA
Harris International Telecommu

513  14 پیوست شماره
Heidari Sani, Mehrdad

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Helali, Sara

DEC 3-Ref 11-2

5/7/1982

Helm, Cyrus V.

167-446-2

3/11/1985

Hemmat, Nahid (Danielpour)

ITL 70-170-3

6/16/1989

Henkels and McCoy, Inc.

ITL 36-410-3

3/16/1984

293-410-3

2/12/1987

Henry F. Teichmann, Inc.

264-264-1

11/12/1986

Herbach & Rademan Inc., USA for

390-12567-3

9/19/1988

Herman Blum Consulting

119-138-1

4/11/1984

Highlands Insurance Company

491-435-3

10/12/1990

Hilt, Kathryn Faye, USA for

354-10427-2

3/16/1988

Hoffland Honey Company

22-495-2

1/26/1983

Hollyfield, William Ray, USA for

446-10087-2

11/3/1989

Holstein, W. Lloyd, USA for

439-10105/12713..12721-1

10/2/1989

Honeywell Information Systems,

8-31-2

7/14/1982

142-100-3

7/13/1984

DEC 34-100-3

3/1/1985

Hosseini, Rahmat

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Housing and Urban Services Int.,

201-174-1

11/22/1985

Engineers, Inc.

Inc.
Hood Corporation
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Inc.
Houston Contracting Company

378-173-3

7/22/1988

Howard Needles Tammen &

ITL 3-68-FT

11/5/1982

244-68-2

8/8/1986

Howard, Joseph, as Trustee etc.

405-358-3

12/28/1988

Hyatt International Corporation

ITL 54-134-1

9/17/1985

214-134-1

3/3/1986

Hyatt Management, Inc.

ITL 54-134-1

9/17/1985

IMCO Services (U.K.) Ltd.

ITL 2-51-FT

11/5/1982

124-51-2

4/27/1984

200-12/13-1

11/20/1985

INA Corporation

184-161-1

8/13/1985

Indian Head, Inc.

281-931-3

12/17/1986

Industrial & Mining Bank

DEC 77-Ref 40-1

7/14/1988

DEC 76-Ref 39-1

7/14/1988

388-11539-3

9/19/1988

Ingersoll-Rand Company

357-444-1

4/15/1988

Inter-Act Corporation

76-243-1

9/6/1983

Bergendoff
Howard Needles Tammen &
Bergendoff

Industrial Equipment Co of
Houston,USA

517  14 پیوست شماره
Interaction Research Corporation,

340-11887-2

12/15/1987

Intercontinental Hotels Corporation

154-233/422-SC

12/19/1984

Interfirst Bank Dallas, N.A.

DEC 66-338-2

10/9/1987

International Ore & Fertilizer Corpo

351-486-3

2/29/1988

International Project Systems, Inc.

ITL 54-134-1

9/17/1985

214-134-1

3/3/1986

4-122-3

5/25/1982

ITL 37-111-FT

4/6/1984

194-111-1

10/10/1985

ITL 57-123-1

1/30/1986

290-123-1

1/29/1987

DEC 61-123-1

4/28/1987

464-494-3

1/2/1990

186-302-3

8/9/1985

196-302-3

10/28/1985

DEC 41-302-3

6/16/1986

DEC 87-11045-1

7/7/2008

351-486-3

2/29/1988

USA

International Schools Services, Inc.

International Systems & Controls
Corp.
International Technical Products
Corp.

International Telephone and
Tel.,USA
Interore Corporation of Saudi
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Arabia
Interore Trading Ltd.

351-486-3

2/29/1988

Intrend International, Inc.

59-220-2

7/27/1983

Iowa State University of Science

276-B72-2

12/16/1986

Iran Brockway Company Ltd.

DEC 67-Ref 35-2

12/22/1987

Iran Chevron Oil Company

208-73-3

1/13/1986

Iran Electronics Industries

DEC 79-Ref 45-1

7/14/1988

Iran Helicopter Support & Renewal

DEC 90-Ref 34-3

10/11/1989

DEC 89-Ref 33-3

10/11/1989

DEC 88-Ref 32-3

10/11/1989

337-B10-2

11/30/1987

336-B12-2

11/30/1987

335-B9-2

11/30/1987

334-B51-2

11/30/1987

333-B8-2

11/30/1987

DEC 69-Ref 44-2

12/22/1987

Iran National Gas Company

330-B40-2

11/20/1987

Iran Touring and Tourism

347-B63-3

2/29/1988

105-B-16-1

1/24/1984

Com

Iran National Airlines Company

Organization
Iranian Customs Administration

511  14 پیوست شماره
173-B21-3

4/17/1985

172-B3-3

4/17/1985

268-B20-2

11/13/1986

267-B18-2

11/13/1986

266-B13-2

11/13/1986

265-B2-2

11/13/1986

Iranian Navy

299-957-1

4/22/1987

Iranian Tobacco Company

DEC 20-Ref 27-1

12/15/1982

DEC 19-Ref 26-1

12/15/1982

Irano-Reading & Bates, S.S.K.

513-29-1

6/24/1991

IRI

DEC 1-A2-FT

1/26/1982

ITL 33-A-4/A-15(III)-2

2/1/1984

113-433/576/580-2

3/2/1984

DEC 32-A18-FT

4/6/1984

DEC 35-A15-FT (II:A &

3/5/1985

II:B)
ITL 60-B1-FT

4/4/1986

DEC 45-A20-FT

7/10/1986

ITL 63-A15(I:G)-FT

8/20/1986

DEC 52-A15(II:A & II:B)-FT

11/24/1986
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DEC 56-951-1

1/14/1987

DEC 62-A21-FT

5/4/1987

306-A15(I:G)-FT

5/4/1987

DEC 65-A19-FT

9/30/1987

370-B1-FT (Claim 5)

6/16/1988

382-B1-FT (Claim 4)

8/31/1988

DEC 85-B1-FT (Claim 4)

5/18/1989

452-B1-FT (Claim 1)

12/6/1989

ITL 78-A15(1:C)-FT

11/12/1990

525-B1-FT (Claim 4)

12/2/1991

529-A15(II:A and II:B)-FT

5/6/1992

DEC 116-A15(IV)&A24-FT

5/18/1993

568-

2/22/1996

A13/A15(I&IV:CA26(III&FT
DEC 125-A15(IV)/A24-FT

10/11/1996

DEC 129-

6/23/1997

A4/A7/A15(I:F&III)-FT
586-A27-FT

6/5/1998

590-A15(IV)/A24-FT

12/28/1998

597-A11-FT

4/7/2000

511  14 پیوست شماره
IRI Railway

572-B58-2

10/9/1996

IRI, Civil Aviation Organization

463-B26/B28/B35/B60-2

1/22/1990

IRI, Department of Environment

107-B-53-1

1/25/1984

Irving Trust Company

DEC 110-204-2

4/23/1993

Isaiah, Benjamin R.

35-219-2

3/30/1983

Ismailpour, Ebrahim

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Itel Corporation

530-490-1

6/9/1992

Itel International Corporation

ITL 43-476-2

6/29/1984

479-476-2

5/23/1990

186-302-3

8/19/1985

196-302-3

10/28/1985

DEC 41-302-3

6/16/1986

ITT Industries, Inc.

47-156-2

5/26/1983

Izad Panah, Nadereh

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

J.D. Marshall Int., Inc., USA for

158-11507-SC

1/15/1985

J.I. Case Company

57-244-1

6/15/1983

305-310-2

4/30/1987

Jafari, Kianoosh

349-420-3

2/29/1988

Jahanger, Mohammed Sadegk

DEC 5-Ref 2-FT

5/14/1982

Jahani, Abdol Hamid

DEC 9-Ref 16-2

6/16/1982

ITP Export Corporation
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Jannatlour, Mansour

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Jeep Corporation

84-142-3

11/15/1983

John Carl Warnecke and Associates

72-124-3

9/2/1983

K & S Irrigation Company

DEC 16-Ref 29-1

10/22/1982

Kahen, Hooshang

365-315-2

5/24/1988

Kaiser Engineers International,

49-228/229-1

6/2/1983

Karim-Panahi, Parviz

532-182-2

6/26/1992

DEC 108-182-2

10/27/1992

Karubian, Rouhollah

569-419-2

3/6/1996

Kavousi Moghaddam, Mehrdad

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Kaysons International Corpo

548-367-2

6/28/1993

Kem International Company

542-626-3

1/18/1993

Khachatourians, Andranik

504-350-2

1/25/1991

Khajetoorians, Arakel

504-350-2

1/25/1991

Khajetoorians, Arik

504-350-2

1/25/1991

Khajetoorians, Asteghik

504-350-2

1/25/1991

Khameneh Mohajer, Farhad

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Khanalizadeh, Davoud

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Khatami, Morteza

562-767-3

12/13/1994

Khosravi, Thomas K.

571-146-3

6/20/1996

515  14 پیوست شماره
Khosrowshahi, Cameron Kamran

558-178-2

6/30/1994

Khosrowshahi, Faith Lita

ITL 76-178-2

1/22/1990

558-178-2

6/30/1994

Khosrowshahi, Kamran

ITL 76-178-2

1/22/1990

Khosrowshahi, Kayvan

ITL 76-178-2

1/22/1990

Khosrowshahi, Kevin Kayvan

558-178-2

6/30/1994

Khosrowshahi, Marcene P.

ITL 76-178-2

1/22/1990

558-178-2

6/30/1994

Khosrowshahi, Nasrollah

341-371-3

12/18/1987

Khosrowshahi, Susanne P.

ITL 76-178-2

1/22/1990

558-178-2

6/30/1994

Khubiar, Raymond Joseph

235-625-3

6/4/1986

Kiaie, Jacqueline M.

570-164-3

5/15/1996

Kiaie, Julia S.

570-164-3

5/15/1996

Kidde Consultants, Inc.

561-841-1

10/17/1994

Kidde, Inc. (Walter Kidde Div)

DEC 31-425-1

1/20/1984

Kimberly-Clark Corporation

46-57-2

5/25/1983

Kirkendall, James, as Trustee,etc

405-358-3

12/28/1988

Kodak (Near East), Inc.

329-227/12384-3

11/11/1987

Koehler, Ronald Stuart, USA for

223-11713-1

4/16/1986
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DEC 43-11713-1

7/3/1986

Kohan Haroonian, Paridokht

33-418-2

3/29/1983

Ladjevardi, Ninni (BURGEL)

553-118-1

12/8/1993

Lauth, Theodore, USA for

233-10335-3

5/8/1986

Lawrence, Lilly Mythra Fallah

ITL 77-390/391/392-1

10/5/1990

577-390/391/392-1

1/9/1997

Leach, Jimmie B., USA for

440-12183-1

10/6/1989

Lee, Robert J.

DEC 14-Ref 30-2

9/23/1982

Lerner, Kay

592-242-2

6/11/1999

Levitt, William J.

297-209-1

4/22/1987

520-210-3

8/29/1991

Lianosoff, Alexander Lyons

104-183-1

1/20/1984

Linen, Fortinberry and Associates

ITM 48-10513-2

4/10/1985

372-10513-2

6/28/1988

Lischem Corporation

140-194-2

6/29/1984

Litton Systems, Inc.(Guidance/C

249-769-1

8/25/1986

242-829-1

7/25/1986

367-829-2

6/9/1988

DEC 84-829-2

9/19/1988

US

Div)
Lockheed Corporation

513  14 پیوست شماره
Logistics Support Corporation

ITM 34-222-1

2/17/1984

ITM 38-222-1

5/25/1984

262-222-1

10/27/1986

Logos Development Corporation

228-487-3

4/30/1986

Lord Corporation, USA for

346-10973-2

1/29/1988

Louis Berger International, Inc.

287-384-2

1/19/1987

Lowe Marschalk, Inc., USA for

303-11005-1

4/28/1987

M & M Production, Inc.

131-267-1

6/7/1984

Mackay, Jack W.

110-144-2

2/3/1984

Mackay, Roxana

110-144-2

2/3/1984

Mahmoud, Leila Danesh Arfa

204-237-2

11/27/1985

Mahmoudi, Moharramali

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Malek, Reza Said

ITL 68-193-3

6/23/1988

534-193-3

8/11/1992

Maleki, Khosrow

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Malekzadeh, Alireza

543-356-1

1/21/1993

Malekzadeh, Joan Ward

543-356-1

1/21/1993

Malekzadeh, Sonya

543-356-1

1/21/1993

Mandig, David Michael, USA for

439-10105/12713..12721-1

10/2/1989

Mandig, Kathleen Marie, USA for

439-10105/12713..12721-1

10/2/1989
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Mandig, Mrs. Duane H., USA for

439-10105/12713..12721-1

10/2/1989

Manufacturers Hanover Trust Com

DEC 111-223-2

4/23/1993

Marine Midland Bank, N.A.

DEC 109-163-2

4/23/1993

Marks, Burton

ITL 53-458-3

6/26/1985

189-458-3

9/12/1985

Maxon Corp., USA for

392-10415-1

9/29/1988

McCabe III, Joseph H., USA for

439-10105/12713..12721-1

10/2/1989

McCabe, Betty Lou, USA for

439-10105/12713..12721-1

10/2/1989

McCabe, Jr., Joseph H., USA for

439-10105/12713..12721-1

10/2/1989

McCabe, William R., USA for

439-10105/12713..12721-1

10/2/1989

McCollough & Company

DEC 44-89-3

7/7/1986

McCollough and Company, Inc.

225-89-3

4/22/1986

McHarg, Ian L., USA for

DEC 24-10853/54/55/56-1

6/14/1983

282-10853/54/55/56-1

12/17/1986

McLaughlin Enterprises, Ltd.

253-289-1

9/16/1986

Meacom S.A.

251-393-2

9/11/1986

Medspan, Inc.

331-355-3

11/24/1987

Mellon Bank International

DEC 112-247-2

4/23/1993

Mellon Bank, N.A.

DEC 112-247-2

4/23/1993

Merrill Lynch & Company, Inc.

519-394-1

8/19/1991

517  14 پیوست شماره
Merrill Lynch Int, Inc.

519-394-1

8/19/1991

Middle East Management,Co Corp.

202-292-2

11/25/1985

Milchem Incorporated

250-369-2

8/27/1986

Min. of Agriculture and R -D

453-B5/B19-3

12/8/1989

Min. of Defense of Iran

466-B15-3

1/29/1990

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Min. of Economic and Fin Af

DEC 33-Ref 24-3

5/4/1984

Min. of Industries

ITL 82-B54-1

3/30/1999

Min. of Mines and Metals

DEC 91-Ref 36-3

10/11/1989

Min. of National Defense of Iran

88-A/14-2

12/6/1983

247-B59/B69-1

8/15/1986

302-B66-1

4/28/1987

DEC 100-A3/A8-FT

11/22/1991

Min. of Oil of IRI

447-B4-2

11/22/1989

Min. of Petroleum (NIOC)

459-B14/B33-2

12/26/1989

Min. of Roads and Transportation

79-B-67-2

9/12/1983

DEC 71-Ref 48-2

12/22/1987

DEC 92-Ref 41-3

10/11/1989

160-423-SC

1/22/1985

343-423-3

12/18/1987

Minnesota Mining and Man Co.
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Mir Mehdi, Seyed Akbar

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Mir Mehmandoust, Mir Nasser

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Mirpanah, Javad

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Mitra Leasing Corporation

527-445-1

1/23/1992

Mobasser, Shahram

DEC 10-Ref 15-3

6/25/1982

219-947-2

3/24/1986

311-74/76/81/150-3

7/14/1987

492-74-3

11/8/1990

311-74/76/81/150-3

7/14/1987

492-74-3

11/8/1990

Modern Film Corporation

353-196-2

3/16/1988

Moghaddami Khomami, Ataollah

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Moghaddas, Mohammad Reza

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Mohajer-Shojaee, Reza

490-273-1

10/5/1990

DEC 95-273-1

12/26/1990

490-273-1

10/5/1990

DEC 95-273-1

12/26/1990

Mohammadi Far, Majid

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Mohtadi, Jahangir

573-271-3

12/2/1996

Mohtadi, Jila

573-271-3

12/2/1996

Mobil Oil Iran, Inc.

Mobil Sales and Supply Corp

Mohajer-Shojaee, Shahnaz

511  14 پیوست شماره
Moin, Jalal

557-950-2

5/25/1994

Monaghan, James P.

41-91-3

5/3/1983

Monemi, Betty Laura, etc.

533-274-1

7/1/1992

582-274-2

6/20/1997

Monemi, Cameron Mitchell

533-274-1

7/1/1992

Monemi, Dana Paul

533-274-1

7/1/1992

Monemi, Sara Glory

533-274-1

7/1/1992

Morgan Equipment Company

100-280-2

12/27/1983

Morgan, Keevan D. Assignee Cre Z

168-254-3

3/13/1985

Morris, Henry

36-200-1

4/12/1983

DEC 26-200-1

9/16/1983

Morrison-Knudsen Int Co.Inc

205-258/259-1

12/3/1985

Morrison-Knudsen Pacific Limited

143-127-3

7/13/1984

Moshofsky Enterprises, Inc.

ITM/ITL 51-395-3

5/27/1985

DEC 40-395-3

12/18/1985

431-395-3

8/10/1989

Mosleh Goltappeh, Sirous

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Motamed, Linda J.

414-770-2

3/3/1989

Motamed, Mehrdad

414-770-2

3/3/1989

Motorola, Inc.

373-481-3

6/28/1988
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Moussavi, Mohammad

163-949-3

1/31/1985

Movaghari, Mohammad Ali

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Murphy Middle East Oil Company

272-22-1

11/28/1986

Nabavi, Aghil

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/2009

Naderi, Bijan

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Nahaja, Ministry of Defence of IRI

DEC 82-Ref 51-1

7/14/1988

Najibi, Seyed Kazem

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Nasser Ghandi, Hossein

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Natco U.K. Limited

81-308-2

10/5/1983

472-308-2

2/22/1990

506-308-2

2/18/1991

National Airmotive Corporation

58-449-3

7/14/1983

National Corp. for Housing

157-87-SC

12/21/1984

DEC 72-Ref 50-2

12/22/1987

National Iranian Oil Company

DEC 68-Ref 42-2

12/22/1987

National Iranian Steel Company

DEC 91-Ref 36-3

10/11/1989

National Training and Dev. Serv.,

411-10861-1

2/20/1989

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Partnerships
National Iranian Copper Industries
Co

USA
Nazari Dastjerdi, Mansour Ali

511  14 پیوست شماره
Nazari, Mohsen Asgari

ITL 79-221-1

1/15/1991

DEC 105-221-1

6/16/1992

559-221-1

8/24/1994

Nazemi, Lida

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

NCHP-Dillon Joint Venture

157-87-SC

12/21/1984

NCR Corporation

13-119-1

11/17/1982

Near East Technological Services

406-845-1

1/9/1989

Nemazee, Luz Belen

487-4-3

7/10/1990

Nemazee, Reza

487-4-3

7/10/1990

575-4-3

12/10/1996

ITL 81-336-1

2/18/1993

591-336-1

1/19/1999

NL Industries, Inc.

224-347/348/349-1

4/21/1986

Noah A. Baygell, U.S.A. on behalf

DEC 46-10212-2

8/7/1986

380-12785-2

7/25/1988

441-B73-2

10/9/1989

Norton Lilly & Company, Inc.

134-806-2

6/13/1984

Nourafchan, George

ITL 75-412/415-3

12/15/1989

USA,Inc

Nikpour, Rana

of
Norad Private Joint Stock Co., IRI
for
Northern Virginia Community
College
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550-412/415-3

10/19/1993

Nourafchan, Richard

348-414-3

2/29/1988

Nourafchan, Zaman Azar

ITL 75-412/415-3

12/15/1989

550-412/415-3

10/19/1993

Nourai, Nader

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Ocean-Air Cargo Claims, Inc., USA

455-11429-3

12/15/1989

456-11102-3

12/15/1989

Ohadi, Reza

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Oil Field of Texas, Inc.

ITL 10-43-FT

12/9/1982

258-43-1

10/8/1986

Onesco, Inc.

254-263-2

9/18/1986

Orton / McCullough Crane

484-440-3

6/25/1990

Otis Elevator Company

304-284-2

4/29/1987

Otis Elevator Company (New

402-288-1

11/10/1988

Otis Elevator International, Inc.

402-288-1

11/10/1988

Otis Engineering Corporation

200-12/13-1

11/20/1985

Overseas Bechtel, Inc.

294-181-1

3/4/1987

Overseas Private Investment

42-105/137-2

5/3/1983

for

Company

Jersey)

Corporation

515  14 پیوست شماره
54-387-1

6/10/1983

90-96-1

12/16/1983

154-233/422-SC

12/19/1984

217-99-2

3/19/1986

220-37/231-1

4/11/1986

ITL 18-113-2

5/13/1983

98-113-2

12/27/1983

Pabich, George E.

232-97-2

5/2/1986

Pabich, George E., as Trustee, etc.

ITL 14-97-2

2/23/1983

Pan Am World Services, Inc.

96-488-1

12/19/1983

Pan American World Airways, Inc.

96-488-1

12/19/1983

Panacaviar, S.A.

ITM 64-498-1

12/4/1986

DEC 57-498-1

2/10/1987

Parand, Mohammad Ali

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Parguin Company

DEC 28-766-3

12/20/1983

Parguin Private Joint Stock Co., IRI

275-12783-3

12/15/1986

Parviz, Sa'id

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Pasdar, Farshad

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Payman, Mir Ebrahim

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Owens-Corning Fiberglass
Corporation

for
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Payne, Thomas Earl

245-335-2

8/8/1986

Penwalt Corp - Wallace & Tierman

391-10355-1

9/29/1988

260-18-1

10/13/1986

DEC 55-18-1

12/19/1986

Per Am Construction Corporation

567-213/215-3

11/7/1995

Pereira, Victor E.

DEC 2-Ref 5-2

3/10/1982

Perkin Elmer Corp., USA for

396-12778-1

9/29/1988

Perry-Rohani,Anita and for Sudabe

427-831-3

6/30/1989

518-131-2

8/14/1991

DEC 101-131-2

11/25/1991

Petze, Charles, as Trustee etc.

405-358-3

12/28/1988

Pfizer, Inc.

26-206-2

2/23/1983

Phelps Dodge Corporation

217-99-2

3/19/1986

Phelps Dodge International

218-135-2

3/19/1986

503-474-3

1/18/1991

DEC 97-474-3

5/17/1991

Philip Morris, Inc.

11-95-3

9/21/1982

Phillips Petroleum Company Iran

ITL 11-39-2

12/30/1982

Div USA
Pepsico, Inc.

&Cyrus
Petrolane, Inc.

Corporation
Phibro Corporation

513  14 پیوست شماره
425-39-2

6/29/1989

461-39-2Aw No 425-39-2

1/10/1990

229-10173-3

5/1/1986

DEC 48-10173-3

10/8/1986

241-361-1

7/23/1986

Pishdad, Mrs. Khojasteh, IRI for

493-12784-1

11/9/1990

Pishgahi, Farman

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Plicoflex, Inc.

535-354-1

10/16/1992

Pneumo Corporation, USA for

381-10110-2

7/25/1988

Pointon, Mary Lou

516-322-1

7/23/1991

Pointon, Vernie Rodney

516-322-1

7/23/1991

Pomeroy Corporation

51-41-3

6/8/1983

Pomeroy, K.S.

50-40-3

6/8/1983

Pomeroy, R.M.

50-40-3

6/8/1983

Pomeroy, R.N.

50-40-3

6/8/1983

Portland State University, USA for

404-10457-1

12/8/1988

Procon International, Inc.

130-436-1

6/6/1984

Proctor & Gamble Company

64-807-1

8/12/1983

Protiva, Edgar

ITL 73-316-2

10/12/1989

Picker International
Corporation,USA

Pickup, Edmund, Jr.trustee in
Bankruptcy
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566-316-2

7/14/1995

ITL 73-316-2

10/12/1989

566-316-2

7/14/1995

307-477-3

5/11/1987

Queens Office Tower Associates

37-172-1

4/15/1983

Questech, Inc.

ITM 15-59-1

3/1/1983

.

191-59-1

9/25/1985

R.J. Reynolds Tobacco Company

145-35-3

8/6/1984

166-35-3

3/1/1985

Radvar, Mohammad Sadegh

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Rahman Golshani, Abrahim

ITL 72-812-3

6/30/1989

Rahmani, Mousa

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Rahmati, Ebrahim

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Ralph M. Parsons Co.

300-459-2

4/23/1987

Ram International Industries, Inc.

67-148-1

8/19/1983

511-147-1

5/9/1991

DEC 118-148-1

12/28/1993

Ramjerdi Fard, Ghassem

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Rang Amiz, Rasoul

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Protiva, Eric

Puerto Rico Maritime Shipping
Authority

517  14 پیوست شماره
Rankin, Jack, USA for

326-10913-2

11/3/1987

Rashedi, Mahmoud

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Rashtchian, Majid

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Rastgar, Abdorrasoul

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Ray-O-Vac Corporation

85-441-2

11/18/1983

Ray-O-Vac International

85-441-2

11/18/1983

20-17-3

12/15/1982

30-16-3

3/18/1983

Raymond International (U.K) Ltd.

DEC 18-Ref 21-FT

12/8/1982

RCA Global Communications Disc,

ITM 30-160-1

10/31/1983

ITM 29-160-1

10/31/1983

318-160-1

9/23/1987

ITM 29-160-1

10/31/1983

ITM 30-160-1

10/31/1983

318-160-1

9/23/1987

ITM 29-160-1

10/31/1983

ITM 30-160-1

10/31/1983

318-160-1

9/23/1987

Corporation
Raygo Wagner Equipment
Company

Inc.

RCA Global Communications, Inc.

RCA Globcom Systems, Inc.

جلد اول/گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ امریکا
Reading & Bates Corporation
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ITM 21-28-1

6/9/1983

95-28-1

12/19/1983

113-433/576/580-2

3/2/1984

355-10633-2

3/16/1988

ITM 21-28-1

6/9/1983

95-28-1

12/19/1983

513-29-1

6/24/1991

15-90-2

12/8/1982

315-115-3

9/10/1987

Renasa, Inc.

24-808-3

2/4/1983

Revlon, Inc.

182-236-2

7/8/1985

Rexnord, Inc.

21-132-3

1/10/1983

Reynolds Metals Company

60-83-2

7/27/1983

Rezaiyan, Mohammad Reza

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Riahi, Frederica Lincoln

ITL 80-485-1

6/10/1992

596-485-1

2/24/2000

600-485-1

2/27/2003

DEC24-10853/54/55/10856-1

6/14/1983

282-10853/54/55/10856-1

12/17/1986

Reading & Bates Drilling Company,
US
Reading & Bates Exploration
Company

Reliance Group, Inc.

Roberts, William H., USA for

511  14 پیوست شماره
Rockwell International Systems, Inc

ITM 17-430-1

5/5/1983

ITM 20-430-1

6/6/1983

438-430-1

9/5/1989

Rondu Holdings, Inc.

137-312-2

6/29/1984

Rumsey Electric Co., USA for

395-11300-1

9/29/1988

Sabet, Aram

593-815/816/817-2

6/30/1999

598-815/816/817-2

11/28/2000

593-815/816/817-2

6/30/1999

598-815/816/817-2

11/28/2000

593-815/816/817-2

6/30/1999

598-815/816/817-2

11/28/2000

524-313-2

11/15/1991

DEC 103-313-2

2/13/1992

Sadeghi Pour Ranjbar, Ali

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Sadeghian Sadegh Abadi, Akbar

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Safai Jafarabad, Mohammad Reza

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Safai, Mohammad Hossein

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Saghi, Allan J.

ITL 66-298-2

1/12/1987

544-298-2

1/22/1993

ITL 66-298-2

1/12/1987

Sabet, Karim

Sabet, Reja

Saboonchian, Esahak

Saghi, James M.
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544-298-2

1/22/1993

ITL 66-298-2

1/12/1987

544-298-2

1/22/1993

Sai, Seyed Agha

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Saidi, Sohrab

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Salehin Najafabadi, Moshen

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Samrad, Ardavan Peter

505-461/462/463/464/465-2

2/4/1991

Samrad, Gitty Diana

505-461/462/463/464/465-2

2/4/1991

Samrad, Parvin Mariam

505-461/462/463/464/465-2

2/4/1991

Samrad, Parvin Mariam;for Leila

505-461/462/463/464/465-2

2/4/1991

505-461/462/463/464/465-2

2/4/1991

311-74/76/81/150-3

7/14/1987

407-76-3

1/25/1989

San Jacinto Service Company

407-76-3

1/25/1989

San Jacinto Service Corporation

311-74/76/81/150-3

7/14/1987

San Jose State University

469-B75-2

2/15/1990

Santa Fe International Company

211-10/11-2

2/17/1986

Santa Fe Overseas, Inc.

211-10/11-2

2/17/1986

Satellite Application Project

DEC 70-Ref 47-2

12/22/1987

Saghi, Michael R.

Samrad
Samrad, Parvin Mariam; for Roya
Samrad
San Jacinto Eastern Corporation

551  14 پیوست شماره
Sayad Khodshenas, Hassan

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Sayco Corporation, USA for

439-10105/12713.12721-1

10/2/1989

Schering Corporation

122-38-3

4/16/1984

Schlegel Lining Technology,

295-834-2

3/27/1987

Schott, Robert R.

474-268-1

3/14/1990

Scott, Foresman and Company,

313-10172-1

7/16/1987

ITL 14-97-2

2/23/1983

232-97-2

5/2/1986

Sea-Land Services, Inc.

135-33-1

6/22/1984

Sea Co, Inc.

ITL 61-260-2

6/20/1986

422-260-2

6/1/1989

531-260-2

6/25/1992

518-131-2

8/14/1991

DEC 101-131-2

11/25/1991

Security Pacific National Bank

DEC 121-332-3

1/20/1994

Sedco International, S.A.

ITL 55-129-3

10/28/1985

Sedco, Inc.

ITL 55-129-3

10/28/1985

ITL 59-129-3

3/27/1986

309-129-3

7/7/1987

Schlegel

USA for
Scoville, John A.

Seahorse Fleet, Inc.
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DEC 64-129-3

9/22/1987

Sedco, Inc., and for Sedco Int., S.A.

419-128/129-2

3/30/1989

Sedghi Massoud, Shahryar

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Sediran Drilling Company

ITL 55-129-3

10/28/1985

Seismograph Service Corporation

420-443-3

3/31/1989

Sether, Opal H., USA for

363-11377-2

5/11/1988

Seyed Rahimi, Mir Kamaleddin

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Shaghaghi Hidaji, Nader

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Shahin, Sousan

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Shaker, Zahra

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Shannon and Wilson, Inc.

207-217-2

12/5/1985

Sherkate Tractor Sazi Iran (Sahami

DEC 75-Ref 38-1

7/14/1988

Shifflette, Stephen G., USA for

423-10645-1

6/12/1989

Shinto, Hidetomo, USA for

399-10273-3

10/31/1988

Shipside Packing Co., Inc., USA for

ITM 27-11875-1

9/6/1983

102-11875-1

1/12/1984

Shirazi, Mohammad Bagher

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

SHK Mechanical Corporation

416-819-1

3/13/1989

Shomali Varzandeh, Ramezan Ali

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Kh)

555  14 پیوست شماره
Short, Alfred L.W., USA for

312-11135-3

7/14/1987

Showrai, Atiyeh

DEC 15-Ref 28-1

10/22/1982

Siahi Sahar Khiz, Sa'id

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Singer Company

3-171-2

5/17/1982

151-344/A9-SC

9/21/1984

161-343/365-2

1/28/1985

Sinker, Frederic K., USA for

362-11038-3

5/6/1988

Siporex Company, Inc.

540-192-1

12/9/1992

Skidmore, Owings & Merrill, a

213-61-1

2/27/1986

Smith International, Inc.

87-101-1

11/18/1983

Sobhani, Mohabatullah

563-827-2

5/4/1995

Sohio-Iran Trading, Inc.

125-79-3

5/3/1984

Sola Tiles, Inc.

298-317-1

4/22/1987

Solaimani Manesh, Gholamreza

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Solaimani, Amir Bahman

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Soltani Tobehbar, Tahmoures

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Soltani, Nasser

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

Sonat Offshore Drilling, Inc.

261-133-2

10/20/1986

Southern Illinois Univ.

371-10163-2

6/20/1988

partner

(Trustees),US

جلد اول/گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ امریکا
Sovereign International Corporation

 554

496-399-1

11/9/1990

495-398-1

11/9/1990

494-397-1

11/9/1990

Sperry Corporation

10-205-2

9/14/1982

Sperry World Trade, Inc.

10-205-2

9/14/1982

Sperry-Sun, Inc.

224-347/348/349-1

4/21/1986

Squibb Manufacturing, Inc.

24-808-3

2/4/1983

St. Regis Paper Company, USA for

291-10706-1

1/29/1987

Stansfield, Randell, as Trustee etc.

405-358-3

12/28/1988

Stanwick Corporation

83-66-1

11/4/1983

101-66-1

1/11/1984

83-66-1

11/4/1983

101-66-1

1/11/1984

467-66-1

1/31/1990

ITL 32-24-1

12/19/1983

314-24-1

8/14/1987

ITL 32-24-1

12/19/1983

314-24-1

8/14/1987

ITL 32-24-1

12/19/1983

314-24-1

8/14/1987

Stanwick International, Inc.

Starrett Housing Corporation

Starrett Housing International, Inc.

Starrett Systems, Inc.

553  14 پیوست شماره
State Univ of New York College of

277-B71-2

12/16/1986

Sterling Drug, Inc.

280-491-3

12/17/1986

Sterling Products International, Inc.

280-491-3

12/17/1986

Stewart R. Browne Disc, Inc., USA

332-10089-3

11/24/1987

Stewart, Charles P., USA for

468-12458-2

2/9/1990

Stone and Webster Overseas Group,

ITL 8-293-FT

11/5/1982

92-293-3

12/19/1983

Strick Lease, Inc.

331-355-3

11/24/1987

Stromberg-Carlson Corp., USA for

394-11294-1

9/29/1988

Suber, Edward, as Trustee etc.

405-358-3

12/28/1988

Sun Company, Inc.

537-21-1

10/19/1992

Sundstrand Data Control, Inc.

16-342-3

12/10/1982

Sylvan Ginsbury, Ltd., USA for

409-10638-2

1/31/1989

Sylvania Technical Systems, Inc.

180-64-1

6/27/1985

Synalloy Corporation (Blackman Di,

155-11815-SC

12/20/1984

ITL 5-140-FT

11/5/1982

114-140-2

3/16/1984

445-12257-2

11/2/1989

Env.

for

Inc.

US
T.C.S.B., Inc.

T.G. Howland International Comp.
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US
Tadjer-Cohen Associates, Inc., USA

ITM 56-12118-3

11/11/1985

410-12118-3

1/31/1989

Tahami, Ali

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Tahvildari, Mohammad Mehdi

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Tahvildari, Parmis

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

TAI, Inc.

552-421-1

11/29/1993

Tarkalam, Mohammad

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Tavakoli, Anthony Keyvan

580-832-3

4/23/1997

Tavakoli, David Jamshid

580-832-3

4/23/1997

Tavakoli, Vivian M.

580-832-3

4/23/1997

Taylor Machinery Company, USA

112-10865-2

2/17/1984

Tchacosh Company, Inc.

540-192-1

12/9/1992

Technical Lab. & Soil

470-B41-3

2/21/1990

Technology Enterprises, Inc.

109-328-2

1/31/1984

Tehran American School

405-358-3

12/28/1988

DEC 81-Ref 49-1

7/14/1988

120-B56-1

4/13/1984

for

Mechanics(M.R)

Ass,Members
Tehran Regional Electronic
Company,
Telecommunications Company of

557  14 پیوست شماره
Iran
457-B55-1

12/19/1989

465-B44-2

1/24/1990

Teledyne Farris Engineering, USA

389-10541-3

9/19/1988

Teledyne Industries, Inc.

432-10812-3

8/29/1989

Texaco International Trader Inc.

269-72/80-3

11/17/1986

Texaco Iran Ltd.

269-72/80-3

11/17/1986

The Bendix Corporation

369-208-2

6/15/1988

The New York Blower Company,

274-10418-2

12/4/1986

The Stanwick Corporation

467-66-1

1/31/1990

Tidewater Marine Service, Inc.

188-176-2

9/6/1985

199-175-2

11/14/1985

Tidewater Navigators, Inc.

199-175-2

11/14/1985

Tidewater Venice, Inc.

199-175-2

11/14/1985

Tidewater Ventures, Inc.

199-175-2

11/14/1985

Tidewater, Inc.

188-176-2

9/6/1985

199-175-2

11/14/1985

Timber Purchase Company

62-482-2

8/8/1983

Time Incorporated

139-166-2

6/29/1984

USA
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Tippetts, Abbett, McCarthy, Str

141-7-2

6/29/1984

TME International, Inc.

473-357-1

3/12/1990

Todd, Thomas A., USA for

DEC24-10853/54/10855&56-

6/14/1983

1
282-10853/54/55/10856-1

12/17/1986

Too, Emanuel

460-880-2

12/29/1989

Touche Ross & Company

ITM 22-480-1

6/13/1983

ITM 26-480-1

8/17/1983

Touche Ross & Company

197-480-1

10/30/1985

Tour, Lili

413-483-2

3/1/1989

Training Systems Corporation

283-448-1

12/19/1986

Trans World Airlines, Inc.

118-434-3

3/22/1984

Transaero, Inc., USA for

415-10065-1

3/7/1989

Transamerica ICS, Inc.

510-452-1

5/3/1991

Transocean Gulf Oil Company

209-78-3

1/13/1986

Troemner, Inc., USA for

387-10216-3

9/19/1988

TRW, Inc., USA for

400-10891-1

11/8/1988

Turner Entertainment Co. (G-

317-339-2

9/14/1987

Twenty Grand Offshore, Inc.

199-175-2

11/14/1985

U.S. Department of the Air Force

459-B14/B33-2

12/26/1989

Mayer)

551  14 پیوست شماره
463-B26/B28/B35/B60-2

1/22/1990

418-B27/B47-3

3/16/1989

U.S. Federal Aviation Admin

463-B26/B28/B35/B60-2

1/22/1990

U.S. Food & Drug Adm. of the Pub.

463-B26/B28/B35/B60-2

1/22/1990

U.T. Holdings (U.K.), Ltd.

402-288-1

11/10/1988

Uiterwijk Corporation

375-381-1

7/6/1988

501-381-1

1/8/1991

DEC 96-381-1

4/17/1991

375-381-1

7/6/1988

501-381-1

1/8/1991

DEC 96-381-1

4/17/1991

375-381-1

7/6/1988

501-381-1

1/8/1991

DEC 96-381-1

4/17/1991

375-381-1

7/6/1988

501-381-1

1/8/1991

DEC 96-381-1

4/17/1991

375-381-1

7/6/1988

501-381-1

1/8/1991

U.S. Dept of Energy (Oak Ridge
Op)

H

Uiterwijk, Hendrik

Uiterwijk, Jan C.

Uiterwijk, Jan D.

Uiterwijk, Maria
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DEC 96-381-1

4/17/1991

375-381-1

7/6/1988

501-381-1

1/8/1991

DEC 96-381-1

4/17/1991

27-84-3

3/4/1983

89-84-3

12/7/1983

Umann, Harry

ITL 53-458-3

6/26/1985

Umann, Harry

189-458-3

9/12/1985

Underhill of Delaware, Inc.

DEC 7-255-3

5/17/1982

176-255-3

4/26/1985

551-368-3

11/10/1993

DEC 122-368-3

3/9/1994

Union Oil Company of Iran

273-23-1

11/28/1986

United Painting Company, Inc., US

458-11286-3

12/20/1989

United States Medical Export Co

171-10719-2

4/4/1985

DEC 11-Ref 14-2

7/16/1982

78-238-2

9/9/1983

DEC 53-114-3

12/10/1986

339-114-3

12/4/1987

Uiterwijk, Robert H.

Ultrasystems, Inc.

Unidyne Corporation

US
United Technologies Inte Inc

541  14 پیوست شماره
Universal Electronics, Inc.

67-148-1

8/19/1983

511-147-1

5/9/1991

DEC 118-148-1

12/28/1993

Universal Enterprises, Ltd.

DEC 38-246-2

7/23/1985

University of California, Santa B US

328-11244-2

11/3/1987

University of Idaho, USA for

401-10067-1

11/9/1988

University of Southern California

555-321-1

4/26/1994

Upjohn Company

45-70-1

5/24/1983

USA

DEC 8-A1-FT

5/17/1982

DEC 12-A1-FT

8/3/1982

106-B-24-1

1/24/1984

108-A-16/582/591-FT

1/25/1984

128-B29-1

5/16/1984

DEC 37-A17-FT

6/18/1985

319-B39-2

10/9/1987

376-B31-3

7/11/1988

483-

6/22/1990

CLTDs*/86/B38/B76/B77-FT
517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

574-B36-2

12/3/1996
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DEC 126-B36-2

3/17/1997

DEC 128-B36-2

5/23/1997

DEC 130-A28-FT

12/19/2000

374-B22-1

7/1/1988

483-

6/22/1990

Corporation)
USA (on behalf of its Nationals)

CLTDs*/86/B38/B76/B77-FT
Vahidi, Fathollah

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Valipour, Abolhassan

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Varo International Corporation

482-275-1

6/21/1990

Vernor, Bruce, as Trustee etc.

405-358-3

12/28/1988

Vetco, Inc.

81-308-2

10/5/1983

472-308-2

2/22/1990

506-308-2

2/18/1991

521-308-2

9/24/1991

VSI Corporation

56-15-1

6/15/1983

Wallace, David A., USA for

DEC24-10853/54/55/10856-1

6/14/1983

282-

12/17/1986

10853/10854/10855/10856-1
Warner-Lambert Company

38-291-3

4/19/1983

Washington, Emory B., USA for

398-11657-2

10/12/1988

545  14 پیوست شماره
Watkins-Johnson Company

ITM 19-370-2

5/26/1983

429-370-1

7/28/1989

ITM 19-370-2

5/26/1983

429-370-1

7/28/1989

Weatherford International, Inc.

327-305-2

11/3/1987

Weatherford Oil Tool GmbH

327-305-2

11/3/1987

Weatherford Oil Tool GmbH, Iran B

327-305-2

11/3/1987

Weatherford Oil Tool Mid East Ltd

327-305-2

11/3/1987

Weatherford/Lamb, Inc.

327-305-2

11/3/1987

Wells Fargo Bank, N.A.

DEC 120-294-3

1/20/1994

West Chemical Products, Inc., USA

111-10043-2

2/13/1984

Western Dynamics Corporation

165-341-1

2/28/1985

Westinghouse Electric Corporation

177-389-2

5/10/1985

DEC 49-389-2

10/17/1986

270-389-2

11/24/1986

ITL 67-389-2

2/12/1987

579-389-2

3/26/1997

DEC 127-389-2

4/23/1997

White Consolidated Industries,Inc

296-126-2

4/8/1987

White Westinghouse Inte Co.

7-14-3

6/25/1982

Watkins-Johnson Limited

جلد اول/گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ امریکا
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301-286-1

4/27/1987

William H. Rorer, Inc.

82-489-3

10/21/1983

William L. Pereira Associates, Ir

116-1-3

3/19/1984

William Powell Company, USA for

383-11486-2

9/12/1988

Williams Brothers International Cor

34-26/27-2

3/30/1983

285-25/492-2

1/12/1987

Williams, Gordon

342-187-3

12/18/1987

Wood Components Company

ITM/ITL 51-395-3

5/27/1985

DEC 40-395-3

12/18/1985

431-395-3

8/10/1989

Wood, James, as Trustee etc.

405-358-3

12/28/1988

Woodward-Clyde Consultants

73-67-3

9/2/1983

DEC 29-67-3

1/5/1984

66-764-1

8/16/1983

428-764-1

7/7/1989

DEC 93-764-1

10/3/1990

Xerox Corporation

150-32-SC

9/21/1984

Yaghoubian Abkenar, Mohsen

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

Yeager, Kenneth P., USA for

324-10199-1

11/2/1987

Div)

World Farmers Trading, Inc.

543  14 پیوست شماره
Zahedi Hendevaneh, Mohammad

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

517-B32/B74/12786..12892-3

7/26/1991

ITL 7-254-FT

11/5/1982

Reza
Zamani Malek Ali Abad,
Gholamhossein
Zokor International, Ltd.

پیوست 13

آمار فعالیت و عملکرد دیوان
اطالعیه
 31دی  81[ 8211ژانویه ]3188
دفتر دبیرکل دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده اطالعات زیر را منتشر میکند:
آمار رسیدگی به پروندهها :تا پایان روز  81دی  28[ 8211دسامبر ]3181
اول) احکام و سایر تصمیمات به ثبت رسیده:
الف) احکام
احکام

281

احکام جزئی

28

احکام مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین

321

احکام جزئی مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین

81
68

ب) قرارهای اعدادی و موقت:
قرارهای اعدادی

31

قرارهای موقت

39

قرارهای اعدادی و موقت

3
12

 541

گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ امریکا/جلد اول

ج) پروندههای مختوم (با صدور دستور یا تصمیم):
پروندههای

«الف»8

89

پروندههای

«ب»3

81

پروندههای بزرگ

386

ادعاهای کمتر از  331،111دالر

221
118

د) تصمیمات 822 :تصمیم در  811پرونده به ثبت رسیده است.
دوم) تعداد کل پروندههایی که با صدور حکم ،تصمیم ،یا دستور فیصله یافتهاند:
پروندههای «الف»

31

پروندههای «ب»

93

پروندههای بزرگ

161

ادعاهای کمتر از 331،111

دالر2

3،111
2،126

سوم) ابالغ به کارگزار امانی:
تعداد اطالعیههای صادر به عنوان کارگزار امانی212 :
ـ جمع مبلغ احکامی که تا  81دی  8211به نفع طرفهای امریکایی صادر و به کارگزار امانی
ابالغ شده است:

 .1اختالف مذکور در بند  2ماده  3بیانیه حل و فصل دعاوی راجع به تفسیر یا اجرای بیانیه عمومی ،به شرح مصرح در بندهای  86و
 89همان بیانیه و همچنین مسائل مربوط به تفسیر یا اجرای بیانیه حل و فصل دعاوی که در بند  1ماده  6بیانیه مزبور ککر گردیده،
دارای شماره مسلسلی با پیشوند «الف» است.
 .1دعاوی مبتنی بر بند  3ماده  3بیانیه حل و فصل دعاوی (دعاوی رسمی دو دولت علیه یکدیگر) دارای شماره مسلسلی با پیشوند
«ب» است.
 3،211 .5فقره ادعای کمتر از  331،111دالر به موجب حکم مبتنی بر شرایط مرضیالطرفین شماره ب/99ب/96بCLTDs/16/21
ـ  112مور اول تیر  33[ 8261ژوئن  ]8111هیأت عمومی دیوان مختومه گردید.
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 3،866،111،383/12دالر و معادل دالری ـ 212،816/لیره انگلیس و ـ 319،138/مارک آلمان
و ـ 19،823،311/ریال (غیر از بهره احتسابی توسط کارگزار امانی) .از ارقام فوق ،مبلغ
 8،663،266،131/96دالر و معادل دالری ـ 212،816/لیره انگلیس و ـ 319،138/مارک آلمان،
به موجب احکام مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین و احکام جزئی مبتنی بر شرایط مرضیالطرفین
پرداخت شده است.
توضیحات« :الف»

کالً مبلـغ  8،182،986،891/82دالر (بدون احتساب بهره متعلق) و معادل
دالری  9،199،212/-ریال به نفع ایران و طرفهای ایرانی مورد حکم واقع یا
دستور پرداخت آن داده شده است .نظر به اینکه مبالغ مذکور از حساب
تضمینی قابل پرداخت نبوده ،دستور پرداخت آنها به کارگزار امانی ابالغ
نشده است .این مبلغ شامل چهار رقم  131،211،319/98دالر29،111،111 ،
دالر 86،811،133/31 ،دالر و  821،831/36دالر است که طی حکم
شماره( 216یک «ز») الف 83ـ هیأت عمومی دیوان 6مورد حکم واقع شده
است؛ به عالوه مبلغ  191،218،191/39دالر و معادل دالری  132،188ریال
که طی احکام مبتنی بر شرایط مرضیالطرفین مورد حکم واقع گردید.

«ب»

طی دستوری که در تاریخ  21شهریور  38[ 8291سپتامبر  ]8111در پرونده
شماره «ب»( 8ادعای  3و  )2به ثبت رسید ،دیوان جریان داوری مربوط به
درخواست ایران دایر بر صدور قرار موقت را خاتمه داد و مصالحهنامهای به
تاریخ  81شهریور [ 8261دهم سپتامبر  ]8111به دستور مزبور ضمیمه کرد
که در آن ،ایاالت متحده مکلف شد مبلغ 311،111،111دالر به حساب
تضمینی مفتوح طبق بند  9بیانیه مور  31دی  81[ 8231ژانویه ]8118
دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر واریز کند.

 .1در حکم مربوط ،رقم دقیق مبلغ اعطایی مشخص نشده ،اما مقرر گردیده است که مازاد مبلغ  62،111،111/-دالر موجود در
حساب دالری شماره  8به عالوه بهره ،پرداخت شود .متعاقباً در نامهای که نماینده رابط ایاالت متحده در  28فروردین ماه 31[ 8269
آوریل  ]8111به ثبت رسانده ،اعالم شد که مبلغ  131،211،319/98دالر در  32اردیبهشت ماه  82[ 8266مه 29،111،111/- ]8119
دالر در  36فروردین ماه  83[ 8269آوریل  ]8111به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران حواله شده است .در نامهای که نماینده
رابط ایاالت متحده در تاریخ  28اردیبهشت ماه  38[ 8298مه ( ]8113مدرک شماره  )8111به ثبت رساند کل مبالغ حواله شده بین
 36فروردین  8269و  21بهمن  83[ 8298آوریل  8111تا  81فوریه  86،811،133/31 ]8113دالر ککر شده است .در تاریخ اخیر،
موجودی نهایی حساب دالری شماره  8به مبلغ 821،831/36دالر توسط بانک فدرال رزرو نیویورک به بانک مزکزی پرداخت گردید و
نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران نیز در نامه مور  33اردیبهشت  83[ 8298مه ( ]8113مدرک شماره  )8116مراتب را مورد
تأیید قرار داد.
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چهارم) رسیدگیهای شفاهی:
استماع مقدماتی
جلسه

863

استماع
جلسه

211

جلسات توأم استماع مقدماتی و استماع

 1جلسه
113

